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INHOUD TEN GELEIDE 

Van de redactie 

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬ 
denis viert in 1996 zijn 35-jarig bestaan! Dit 
zeer heuglijke feit wordt internationaal luister 
bijgezet door de organisatie van het Second 
International Congress of Maritime History. 
Dit vierdaagse congres vindt plaats van 5 tot 
en met 8 juni in Amsterdam en Rotterdam. 
Alle informatie treft u aan in dit tijdschrift. 
Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis neemt 
afscheid van drie zeer gewaardeerde redactie¬ 
leden: Paul van Royen (redactiesecretaris 
sinds 1988), Yvonne van Meer (redactielid 
sinds 1987, verantwoordelijk voor de adver¬ 
tentiewerving en de bijsluiters) en Karei 
Davids (redactielid sinds 1989, verantwoor¬ 
delijk voor de boekrecensies). Mede dankzij 
hun enthousiasme, kundigheid en harde werk 
is jaar in jaar uit een zeer fraai en alom 
gewaardeerd tijdschrift tot stand gekomen. 
De hoge kwaliteit van de opgenomen bijdra¬ 
gen was in niet geringe mate de verdienste 
van Paul van Royen, ‘de spin in het redactie- 
web’. Wij danken hen alledrie van harte voor 
al het werk en de mooie tijdschriften! 
Dit nummer wordt vergezeld door een Regis¬ 
ter op de eerste tien jaargangen: een bijzon¬ 
der nuttige handleiding samengesteld door 
Paul van Royen, Yvonne van Meer en Piet 
Boon. 
Als vanouds treft u in dit tijdschrift twee inte¬ 
ressante bijdragen aan, de maritieme agenda 
en de bibliografie die deze keer is uitgebreid 
met een vernieuwd overzicht van periodieken 
en andere publikaties. Veel leesplezier! 

Irene Jacobs 
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BIJDRAGEN 

De VOC en de Staten-Generaal in de Engelse Oorlogen: een ongemakkelijk bond 
genootschap. 

Alfred Staarman 

Inleiding 
Toen in het voorjaar van 1652 de Eerste 
Engelse Oorlog uitbrak, kwamen handel en 
scheepvaart van de Republiek grotendeels 
stil te liggen. De bewindhebbers van de VOC 
streefden er echter naar de handel met Azië 
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. De 
VOC kreeg op drie manieren te maken met de 
Engelse oorlogen. Om te beginnen werden de 
Compagnieschepen in Europese wateren 
geconfronteerd met de op buit beluste Engel¬ 
se marine. Tevens wist de Compagnie zich 
verzekerd van de belangstelling van Engelse 
kapers. Het opbrengen van een Oostindisch 
retourschip gold in die dagen als goede prijs. 
Maar de VOC raakte ook direct betrokken bij 
de oorlogvoering. Tot drie keer toe stond de 
Compagnie in de periode 1652-1674 de Sta¬ 
ten bij in de strijd tegen Engeland. Deze bij¬ 
stand kon verschillende vormen aannemen. 
Zij varieerde van het afstaan van schepen aan 
de Staatse vloot tot het verstrekken van geld¬ 
leningen ter financiering van die vloot. 
Het inzetten van koopvaarders bij de oorlog¬ 
voering ter zee was in de Nederlanden een 
vaak beproefd middel geweest. Tot ongeveer 
het midden van de zeventiende eeuw bestond 
de oorlogsvloot grotendeels uit koopvaar¬ 
ders. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
de Staten-Generaal een begerig oog lieten 
vallen op de grote, betrekkelijk zwaar bewa¬ 
pende VOC schepen. Deze zouden een sub¬ 
stantieel deel kunnen uitmaken van de oor¬ 
logsvloot. Maar hiermee hadden zij buiten de 
waard gerekend. De Heren XVII waren niet 
van plan zonder slag of stoot de verlangde 
bijstand aan ‘s lands vloot te verlenen. Het 

machtige en invloedrijke college van bewind¬ 
hebbers vormde een geducht obstakel voor de 
overheid. 
In dit artikel wordt ingegaan op de strijd die 
de Staten-Generaal leverde met de Heren 
XVII over de te spelen rol van de VOC in de 
Engelse oorlogen. De overheid had graag 
gezien dat de Compagnie een hoofdrol ver¬ 
vulde op het strijdtoneel. De Heren XVII 
zagen de Compagnie daarentegen het liefst in 
een bescheiden bijrol. 

De Eerste Engelse Oorlog, 1652-1654 
In de jaren 1652-1654 namen de Engelsen 
naar schatting tussen de 1000 en 1500 sche¬ 
pen in beslag.1 Hieronder bevond zich geen 
enkel VOC schip. Geluk of wijsheid? De 
Heren XVII namen een risico door de vaart 
op Azië niet stil te leggen. Uit economisch 
oogpunt had dat gekund. In Amsterdam 
waren de voorraden in 1653 zo groot dat de 
‘Heren van het Pakhuis’ werd toegestaan 
extra opslagruimte te huren omdat de pak¬ 
huizen van de Compagnie te Amsterdam 
overvol raakten.2 Er werden echter wel maat¬ 
regelen genomen teneinde de risico’s ten aan¬ 
zien van Engelse kapers en marineschepen 
voor de retourvloten zo veel mogelijk te 
beperken. De Heren XVII lieten om te begin¬ 
nen geen monopolieprodukten (kruidnagel, 
nootmuskaat, foelie) uit Azië overkomen.3 
Verder werd een speciale commissie, het 
‘Secreet Besoigne’, ingesteld. Deze werd 
belast met de taak de retourvloot veilig thuis 
te krijgen. Er moest een veilige route vastge¬ 
steld worden en er diende overleg te zijn met 
de overheid over konvooi. De route liep in 
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oorlogstijd ‘achterom’, dat wil zeggen om 
Ierland en Schotland heen. Via Noorse 
havens - meestal Bergen - keerde de retour¬ 
vloot dan onder konvooi weer huiswaarts. 
Gedurende de Eerste Engelse Oorlog ver¬ 
speelde de Compagnie (door andere dan oor¬ 
logsomstandigheden) twee schepen in Scan¬ 
dinavische wateren. De kostbare lading werd 
gered en met fluitschepen naar de Republiek 
vervoerd. De Compagnie wist door een aan¬ 
tal maatregelen de schade van de Eerste 
Engelse Oorlog zeer beperkt te houden. Er 
gingen geen goederen verloren en er raakte 
geen handelswaar in handen van de vijand. 

De VOC en de Staten-Generaal 
Direct na het uitbreken van de oorlog ver¬ 
slechterde de verhouding tussen de Staten- 
Generaal en de Heren XVII. De kwestie spit¬ 
ste zich toe op de wederzijdse verzoeken tot, 
en weigeringen van, het verlenen van steun. 
De Heren XVII deden de openingszet tijdens 
de voorjaarsvergadering van 1652. Nog voor 
het uitbreken van de oorlog toonden zij grote 
bezorgdheid over de ontwikkelingen op de 
Noordzee. Er werd besloten om alvast eigen 
konvooikruisers uit te sturen om de komende 
retourvloot op te vangen. Tevens achtten de 
bewindhebbers het raadzaam vanwege de 
‘periculeuse constitutie te water’ de admira¬ 
liteiten te verzoeken zeven extra kruisers ter 
bescherming van de retourvloot uit te zen¬ 
den.4 Op de vraag om assistentie werd van de 
kant van de Staten-Generaal vooralsnog niet 
ingegaan, blijkens een hernieuwd verzoek 
van de Compagnie een maand later. Ditmaal 
wezen de Heren XVII er enigszins veronge¬ 
lijkt op dat de Compagnie nog wat tegoed had 
van de Staten omdat zij in het verleden ook 
door de VOC waren bijgestaan.5 Maar al 
spoedig bleek dat de admiraliteiten veel meer 
om hulp verlegen zaten dan de VOC. In 
tegenstelling tot Engeland, dat in de jaren 
voorafgaand aan de Eerste Engelse Oorlog 
was begonnen met de opbouw van een grote, 
professionele oorlogsvloot, was de Repu¬ 
bliek slecht op een zeeoorlog voorbereid. Na 

1648 was de omvang van de vloot gekrom¬ 
pen.6 Om enig tegenwicht aan de Engelsen te 
kunnen bieden, moesten de admiraliteiten 
een beroep doen op de koopvaardijvloot en 
de grote handelscompagnieën.7 De rollen 
waren dus omgedraaid. In juli 1652, toen de 
oorlog ter zee in volle gang was, kwam het 
eerste verzoek van de Staten Generaal om bij¬ 
stand van de VOC. Hiermee werd het start¬ 
sein gegeven tot een enorm getouwtrek tus¬ 
sen de VOC en de Staten, met als inzet de 
retourschepen van de Compagnie. 

In artikel 39 van het octrooi van de VOC was 
bepaald dat: 

’...men egheene schepen, geschut, nochte 
ammunitie van dese Compagnie sal mogen 
nemen, 
tot dienste van den Lande, dan met con- 

sente 
van deselve Compagnie.’8 

Dit artikel liet weinig ruimte voor misver¬ 
standen over. De Staten-Generaal zouden al¬ 
tijd om steun moeten verzoeken en het al of 
niet verlenen van steun zou afhangen van de 
bereidheid van de Heren XVII daartoe. Om¬ 
dat de bewindhebbers van de Compagnie met 
dit artikel op zak vrij sterk stonden, bood dat 
de mogelijkheid om eventuele steun te laten 
plaatsvinden onder voorwaarden. Het ver¬ 
zoek van de Staten behelsde het uitrusten en 
‘in zee brengen’ van de zojuist uit Azië terug¬ 
gekeerde retourschepen. Deze zouden onder 
gezag van admiraal Maarten Harpertsz. 
Tromp aan de Staatse vloot moeten worden 
toegevoegd. De VOC belegde hierop een ver¬ 
gadering van de ‘halve zeventien’. Kennelijk 
werd de kwestie nog niet belangrijk genoeg 
geacht voor een voltallige vergadering. Dit 
zou later veranderen. De vergadering boog 
zich over het verzoek om een oplossing te 
vinden, die zowel ‘ten dienste van den Lan¬ 
de’ was, als ‘met de minste quetsinghe van de 
Generale Compagnie’ gepaard zou gaan.9 De 
bewindhebbers besloten in te gaan op het ver- 
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zoek van de Staten, zij het onder een aantal 
voorwaarden. De VOC zou aanvankelijk vijf, 
maar later vier retourschepen uitrusten om 
dienst te doen bij de oorlogsvloot. Twee van 
de schepen, de Vogelstruys en de Vrede zou¬ 
den door de kamer Amsterdam worden uitge¬ 
rust. De kamer Zeeland zou de equipage van 
de andere twee, de Prins Willem en de Hen- 
riette Louise, voor haar rekening nemen. De 
bewindhebbers stelden de volgende drie 
voorwaarden: 
- De schepen zouden voor ten hoogste drie 
maanden worden uitgeleend, daarna zouden 
ze weer ingezet worden op de vaart naar Azië. 
- De Compagnie zou geen huur in rekening 
brengen. De kosten van de equipage, beman¬ 
ning, geschut etc. zouden echter aan de admi¬ 
raliteiten worden voorgeschoten op voor¬ 
waarde dat ze na afloop van de oorlog wer¬ 
den terugbetaald. Dit moest bij voorkeur 
geschieden door middel van verrekening met 
de Convooi- en Licentgelden. 
- Bij verlies van één of meer schepen van de 
Compagnie als gevolg van oorlogshandelin¬ 
gen zouden de admiraliteiten voor de kosten 
opdraaien. 
De bewindhebbers waren ogenschijnlijk van 
mening dat ze hiermee milde voorwaarden 
gesteld hadden. Ze gaven zichzelf alvast een 
compliment door erop te wijzen dat: 

‘de Geoctroijeerde Oostindische Compag¬ 
nie voor het 
gebruijk van voomoemde schepen geen 

huijre sal 
bedingen, waar inne sij haer selve als goe¬ 

de 
patriotten van den Staet presenteren.’ 

De Staten-Generaal konden weinig anders 
dan de gestelde voorwaarden accepteren.10 
Afgesproken werd dat de Compagnie de 
schepen zou voorzien van bemanning en 
geschut. Ze zouden binnen twee a drie weken 
zeilklaar moeten zijn. Het grootste schip, de 
Prins Willem, zou worden uitgerust met een 
bemanning van 300 man: 220 matrozen en 80 

soldaten. Tevens zou het schip extra bewa¬ 
pend worden. Er zouden 20 stukken geschut 
toegevoegd worden aan de reguliere bewape¬ 
ning,11 die voor een grote Oostindiëvaarder 
halverwege de zeventiende eeuw geschat kan 
worden op circa 40 stukken. 
Ruim een maand na het eerste verzoek om 
hulp van de Staten- Generaal kwam een twee¬ 
de. Er waren twee kruisers van de Compag¬ 
nie binnengelopen in de haven van Amster¬ 
dam. De Staten vroegen de Compagnie deze 
direct weer uit te laten varen. De Heren XVII 
waren hiertoe wel bereid, de bemanning van 
de betreffende schepen echter niet. Ziek en 
verzwakt als ze waren, weigerden zij zo snel 
weer uit te varen. De bewindhebbers kwam 
dat misschien niet eens zo slecht uit. Aan de 
Staten werd bericht dat het met het oog op 
muiterij onverantwoord zou zijn de schepen 
zo snel weer uit te zenden.12 
In 1652 toonden de bewindhebbers zich, hoe¬ 
wel niet erg van harte, nog wel bereid de 
admiraliteiten bij te springen. In 1653 veran¬ 
derde dit. De Heren XVII kregen al snel 
genoeg van de herhaalde verzoeken om assis¬ 
tentie. Meteen in januari richtten de Staten 
een verzoek aan de twee belangrijkste kamers 
van de VOC (Amsterdam en Zeeland) afzon¬ 
derlijk. De kamer Zeeland was in beginsel 
wel bereid tot het verlenen van meer steun, 
mits de kamers van Amsterdam, Hoorn en 
Enkhuizen het goede voorbeeld zouden 
geven.13 De kamer Amsterdam was veel min¬ 
der genegen tot het verlenen van hulp. 
Prompt werd de vergadering van de voltalli¬ 
ge Heren XVII bijeengeroepen om een eens¬ 
luidend standpunt te formuleren. Hierin 
bleek het standpunt van de Amsterdammers 
doorslaggevend. 
Omdat de Staten volhardend waren in hun 
verzoeken, besloten de Heren XVII dat het 
tijd werd een zware delegatie naar Den Haag 
te sturen om hierover in conferentie te treden. 
De delegatie bestond uit zeven leden van de 
vergadering, de advocaat van de Compagnie 
Pieter van Dam, en twee hoofdparticipanten. 
Zij hadden een aanbod aan de Staten op zak 

5 



dat er op het eerste gezicht royaal uitzag, 
maar dat bij nader inzien beter getypeerd kan 
worden als ‘een sigaar uit eigen doos’. De 
VOC bood ter ondersteuning van ‘s lands 
vloot maar liefst acht schepen aan. Zes van 
deze acht schepen zouden echter door de 
Compagnie worden ingehuurd bij particulie¬ 
re reders, met dien verstande dat de kosten 
daarvan uiteindelijk door de admiraliteiten 
gedragen moesten worden. De andere twee 
schepen waren wel eigendom van de VOC, 
maar stonden ten tijde van het aanbod nog op 
stapel.14 De Staten kunnen nauwelijks onder 
de indruk zijn geweest van dit aanbod. Hoe¬ 
wel dat niet uit de notulen blijkt, is het voor¬ 
stel van de VOC uiteindelijk wel aangeno¬ 
men. 

In het voorjaar van 1653 werd de toonzetting 
van de correspondentie tussen de Heren XVII 
en de Staten allengs onvriendelijker. De 
bewindhebbers hadden hun buik langzamer¬ 
hand vol van de Staten en de admiraliteiten 
die blijkbaar hun eigen boontjes niet konden 
doppen. Tegelijkertijd kregen de Staten op 
hun beurt genoeg van het getreuzel en de in 
hun ogen minimale inspanning die de VOC 
zich getroostte. 
Eind april ontving de vergadering van de 
Heren XVII een missive uit Den Haag waar¬ 
in de Compagnie werd gesommeerd direct 
schepen aan ‘s lands oorlogsvloot af te 
staan.15 De Heren XVII betoogden dat dit 
ondoenlijk was. Ze herinnerden de Staten 
nog eens aan het aanbod van januari. Dat er 
van de beloofde acht schepen maar vier daad¬ 
werkelijk waren uitgezeild, was niet de 
schuld van de Heren XVII. Twee stonden nog 
op stapel en twee lagen werkloos in de 
Amsterdamse haven als gevolg van een 
gebrek aan zeelieden.16 
De Staten probeerden daarop de bewindheb¬ 
bers te bewegen tot meer activiteiten ten 
behoeve van de oorlogsvloot door hen een 
vroegtijdige verlenging van het octrooi in het 
vooruitzicht te stellen. De bewindhebbers 
voelden hier echter niets voor. Zij zouden 

daarvoor op korte termijn nieuwe schulden 
moeten aangaan en achtten dat in deze, ook 
financieel gezien, moeilijke tijden, niet ver¬ 
antwoord.17 Was ze ingegaan op het voorstel 
van de Staten, dan zou de Compagnie zich 
bovendien min of meer verplicht hebben tot 
hulp aan de Staat. Dat was nu precies wat de 
bewindhebbers wilden vermijden. Eind juni 
1653 deden de Staten van lieverlee maar weer 
een verzoek om steun. Ze zouden graag zien 
dat de retourschepen die klaar lagen om naar 
Azië te vertrekken, zich zouden voegen bij ‘s 
lands vloot. De Heren XVII antwoordden de 
Staten dat er dan vrijwel zeker muiterij zou 
uitbreken op de schepen. Ze konden derhalve 
niet aan het verzoek voldoen. Wel stelden ze 
twee kleine oorlogsj achten ter beschik¬ 
king.18 
Tot nu toe hadden de Heren XVII zich de Sta- 
ten-Generaal heel aardig van het lijf weten te 
houden. Nu deze echter een begerig oog lie¬ 
ten vallen op de op betere tijden wachtende 
retourvloot, werden de bewindhebbers steeds 
nerveuzer. Ook de ‘publieke opinie’ keerde 
zich langzamerhand tegen de Compagnie.19 
Dit deed de bewindhebbers van de kamer 
Amsterdam steun zoeken bij de machtige 
burgemeesters van de stad. Ze betoogden dat 
de stad er geen baat bij zou hebben wanneer 
zij de VOC schepen aan de vaart op Azië zou¬ 
den onttrekken. De burgemeesters waren niet 
geneigd het bewindhebberscollege hierin te 
steunen. De gewenste lobby naar Den Haag 
bleef dan ook uit.20 
In juli 1653 werd weer een extra vergadering 
in Den Haag belegd. De VOC had op haar 
vraag om konvooi voor de naderende retour¬ 
vloot een ‘dilatoir’ antwoord gekregen. Zij 
vond het op haar beurt niet nodig extra 
inspanningen te doen voor de admiraliteiten, 
zolang de schepen die in het vroege voorjaar 
aan de Staat waren uitgeleend nog niet terug 
waren. Dit was tegen de afspraak: ze zouden 
ten hoogste voor drie maanden ten dienste 
van ‘s lands vloot ingezet worden.21 
De bereidheid tot samenwerking was nu aan 
beide zijden tot een dieptepunt gedaald. Met 
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name de Staten waren hierover verbolgen. 
Om de impasse te doorbreken dreigden zij de 
VOC met inbeslagname van haar retoursche¬ 
pen. Als de hulp niet goedschiks kwam, dan 
maar kwaadschiks. Wellicht hadden de Heren 
XVII dit dreigement van de Staten zien aan¬ 
komen, want ze reageerden er nauwelijks 
verontwaardigd op. Ze antwoordden dat hen 
weinig anders restte dan de betreffende sche¬ 
pen te ontladen en ten oorlog uit te rusten. 
Maar, zo werd er aan toegevoegd, de Staten 
zouden maar nauwelijks profiteren van deze 
gang van zaken omdat de schepen nooit snel 
genoeg gereed zouden zijn om op korte ter¬ 
mijn dienst te kunnen doen.22 Gezien het 
onvrijwillige karakter van deze steun, lijkt 

het ook niet erg waarschijnlijk dat de Heren 
XVII de kamers tot grote spoed gemaand zul¬ 
len hebben bij de gereedmaking van de 
retourschepen. 
Het vervolg van deze zaak laat zich wat moei¬ 
lijk reconstrueren. De literatuur kent ver¬ 
schillende versies van het gebeurde. De oor¬ 
zaak van de verwarring is gelegen in het feit 
dat de bronnen zwijgen. In oudere literatuur 
wordt meestal niet getwijfeld aan de loyali¬ 
teit van de Heren XVII. De beoogde schepen 
zouden inderdaad aan de vloot van Tromp 
zijn toegevoegd.23 In werkelijkheid zijn de 
bewuste schepen, vier retourschepen en twee 
jachten,24 nooit onder Tromp’s commando 
geweest. Ze zijn, op één schip na, tegelijker- 
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tijd uitgezeild naar Azië.25 Hiermee zetten de 
bewindhebbers de Staten op twee manieren 
een hak. Allereerst negeerden ze het uitdruk¬ 
kelijke verbod om zich zonder konvooi op de 
Noordzee te begeven. En passant nam een 
aantal andere koopvaarders overigens de 
gelegenheid te baat om hetzelfde te doen. Ten 
tweede bestond voor de Staten nu ook niet 
meer de mogelijkheid om de Compagnie¬ 
schepen te vorderen en ze aan de vloot van 
Tromp toe te voegen. Volgens Elias was dit 
cruciaal. Het eskader van Tromp werd zonder 
de Oostindiëvaarders te zwak geacht om uit 
te varen.26 
Voor de Staten was hiermee de kous niet af. 
Op 30 augustus ontving de kamer Amster¬ 
dam een boze brief waarin de bewindhebbers 
die de schepen uitgeleide hadden gedaan, 
werden gesommeerd zich met tekst en uitleg 
naar Den Haag te begeven.27 Hun verhaal zal 
niet veel hebben afgeweken van dat van Pie¬ 
ter van Dam, die als advocaat van de Com¬ 
pagnie in juli nog het standpunt van de Heren 
XVII in een schrijven aan de Staten had ver¬ 
dedigd. Hierin werden de Staten er weer aan 
herinnerd in welke positie de Compagnie 
verkeerde. Allereerst was er de oorlog in Azië 
die de VOC voerde tegen ‘Gerevolteerde Ter- 
natanen en andere Indiaeuse potentaten’. Ten 
tweede voerde de Compagnie op aandringen 
van de Staat en ‘geensins uyt eygen gene- 
gentheyt off interesse’ oorlog tegen de Portu¬ 
gezen. De extra equipages die men hiervoor 
had moeten doen, hadden al zwaar te lijden 
gehad van de steun die de Compagnie het 
land reeds had gegeven. Wilde het Aziatisch 
bedrijf niet in gevaar komen, dan kon men 
derhalve van de Compagnie onmogelijk nog 
meer inspanning eisen. Bovendien was er een 
gegronde angst voor muiterij. Hierdoor kon¬ 
den de bewindhebbers op voorhand niet 
instaan voor de betrouwbaarheid van de VOC 
schepen, wanneer zij in gevecht met de 
Engelsen zouden raken.28 

Na augustus 1653 was het getouwtrek tussen 
de Compagnie en de Staten over de inzet van 

schepen voorbij. De Staten zagen in, dat 
pogingen de Compagnie tot het geven van 
meer steun te bewegen zinloos waren. Het 
contact tussen de twee partijen kwam hier¬ 
mee echter niet tot een einde. 
Met het einde van de Eerste Engelse Oorlog 
in zicht, stonden de Staten Generaal en de 
VOC bij elkaar in het krijt. De bewindheb¬ 
bers verlangden allereerst terugbetaling van 
de voorschotten die gedaan waren bij de equi- 
pering van haar schepen ten behoeve van ‘s 
lands vloot. De schuld bedroeg ‘vijfhondert 
vijf en ‘t negentigh duysent, een hondert vier 
en dertigh gulden, eene stuyver.’29 Dit wilden 
de bewindhebbers graag verrekend zien met 
de Convooi- en Licentgelden. Maar vanwege 
de kosten die de oorlog met zich mee bracht, 
wilden de Staten deze heffing juist verhogen. 
Er ontstond een patstelling, te meer omdat de 
bewindhebbers meenden op grond van bepa¬ 
lingen uit het octrooi niet voor verhoging van 
Convooi- en Licentgelden in aanmerking te 
hoeven komen. Een ander punt betrof de 
schadevergoeding die de VOC aan haar 
Engelse tegenstreefster, de EIC, moest beta¬ 
len. Bij de Vrede van Westminster was de 
hoogte van dit bedrag vastgesteld op £88.615 
(circa 1 miljoen gulden).30 De bewindheb¬ 
bers probeerden op alle mogelijke manieren 
onder de betaling uit te komen, wat uiteinde¬ 
lijk niet lukte. De Heren XVII waren evenwel 
ooit met de Staten overeengekomen dat de 
laatste voor tweederde van de schade op zou 
draaien. Het argument hierbij luidde dat de 
VOC in Azië namens de Staten optrad. 
Geen van genoemde financiële kwesties 
werd spoedig opgelost. Het was in 1653 niet 
voor het eerst en ook niet voor het laatst dat 
de partijen in conflict raakten over de Con¬ 
vooi- en Licentgelden.31 Over de twee ande¬ 
re kwesties werd pas overeenstemming 
bereikt toen de Tweede Engelse Oorlog al 
was uitgebroken. 

Belangentegenstelling of belangenverstren¬ 
geling? 
Het algemene beeld van de verhouding tus- 
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sen de VOC en de Staten is er een van belan¬ 
genverstrengeling en goede samenwerking 
op politiek en militair terrein.32 Wie hieruit 
op wil maken dat de Staten en de Compagnie 
in oorlogstijd eensgezind en met vereende 
krachten de gezamenlijke vijand te lijf gin¬ 
gen, komt bedrogen uit. Uit het voorgaande 
blijkt niets van eensgezindheid en goede 
samenwerking. Net zoals Johan de Witt het 
landsbelang liet prevaleren boven het han¬ 
delsbelang, zo hielden de bewindhebbers 
vooral het belang van de Compagnie voor 
ogen. Aan verzoeken om steun werd alleen na 
lang aandringen en dan nog schoorvoetend, 
in geringe mate voldaan. Het is nog maar de 
vraag of er überhaupt hulp was verleend 
indien de VOC niet voor konvooi van de 
admiraliteiten afhankelijk was geweest. Het 
is duidelijk dat gedurende de Eerste Engelse 
Oorlog de belangen van de Compagnie en die 
van de Republiek niet parallel liepen. Natuur¬ 
lijk was een veilige Noordzee in het belang 
van beide partijen, maar dat leek meer op te 
gaan voor de Republiek dan voor de VOC. 
Het werkterrein van de Compagnie lag in 
Azië en niet in Europa. De aanvoerlijnen wer¬ 
den weliswaar kwetsbaar als gevolg van de 
oorlog met Engeland, maar ook in 1653 toen 
de Republiek ernstig werd bedreigd, kreeg de 
VOC haar retourlading veilig thuis. Van poli¬ 
tieke en militaire belangenverstrengeling in 
Europa was dan ook geen sprake. Bewind¬ 
hebbers lieten duidelijk merken geen verant¬ 
woordelijkheden te hebben jegens de Staten 
en de admiraliteiten met betrekking tot de 
oorlogvoering alhier. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de resolutie van 4 april 1652. Hierin werd 
besloten tot de bouw van vier oorlogssche¬ 
pen. Deze waren uitsluitend bedoeld om in te 
zetten in Azië. Er was geen bewindhebber die 
op het idee kwam om ze in Europa tegen de 
Engelsen te gebruiken. Volgens de Engelse 
ambassadeur in de Republiek Sir William 
Temple kon de Compagnie in Azië veertig tot 
vijftig oorlogsschepen uitrusten en dertigdui¬ 
zend man in het veld brengen.33 Hieruit blijkt 
nog eens ten overvloede dat de minimale 

inspanning die de Compagnie zich aan het 
thuisfront getroostte, berustte op onwil en 
niet op onmacht. 

Muiterij 
Naast een beoordeling van de bijdrage op 
kwantitatief gebied valt ook wat te zeggen 
over het kwalitatieve niveau. Hoe was het 
gesteld met de inzet van de bemanningen van 
koopvaarders die zich hadden aangemeld 
voor de vaart op Azië, maar werden ingezet 
in de strijd tegen Engeland? Helaas niet best. 
De talrijke gevallen van muiterij tijdens de 
Eerste Engelse Oorlog zijn goed gedocumen¬ 
teerd.34 De omstandigheden leenden zich 
goed voor het uitbreken van muiterij, met 
name door het gevoel van de bemanningen 
dat men bekocht was. Men had niet voor niets 
aangemonsterd bij een handelscompagnie en 
niet bij de oorlogsvloot. Ook de Heren XVII 
wezen er herhaaldelijk op dat zij de zeelieden 
niet onder controle hadden, maar dat dit hun 
nauwelijks aan te rekenen was.35 Conclude¬ 
rend kan niet anders gesteld worden dan dat 
de steun die de Compagnie de Staat in oor¬ 
logstijd gaf ook in kwalitatief opzicht geen 
succes was. Men leek eenvoudigweg niet in 
staat de bemanningen in het gareel te houden. 
Het mislukken van de pogingen om van de 
bijdrage die geleverd werd een succes te 
maken, berust hier echter eerder op onmacht 
dan op onwil. 

De Tweede Engelse Oorlog, 1665-1667 
In 1665 raakte de Republiek opnieuw in oor¬ 
log met Engeland. Ditmaal was zij aanmer¬ 
kelijk beter op een zee-oorlog voorbereid. 
Kenmerkend voor het doortastende optreden 
van Johan de Witt was bijvoorbeeld dat de 
overheid zich ditmaal voorafgaand aan de 
oorlog had verzekerd van de steun van de 
VOC.36 De Witt had ingezien dat onderhan- 
delingen met onwillige bewindhebbers op 
eindeloos geschuif en gedraai konden uitlo¬ 
pen. Dat hadden de verwikkelingen uit de 
vorige oorlog duidelijk gemaakt. De Witt trad 
toen echter nog niet op als onderhandelaar. 
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De steunverlening door de VOC behoorde nu 
tot de voorbereiding op de oorlog, en niet, 
zoals in 1652, tot de geïmproviseerde maat¬ 
regelen na het uitbreken ervan. 
Overigens waren de bewindhebbers nu aan¬ 
zienlijk minder onwillig. Bovendien was in 
1665 de bijdrage die de Compagnie leverde 
aan de oorlogsinspanning aanzienlijk groter 
dan in 1652-1654. Het is moeilijk na te gaan 
hoe deze ommekeer tot stand was gekomen. 
De VOC-bronnen zijn wat dit betreft spaar¬ 
zaam met informatie. Hoewel het ongetwij¬ 
feld een zaak betrof tussen afgevaardigden 
van de Staten-Generaal en de Heren XVII, 
laten juist de resoluties van de laatsten ons 
volledig in de steek. Geen woord over onder- 
handelingen met de Staten of admiraliteiten. 
Het vermoeden dat de hele zaak stilzwijgend 
aan de heren van het Secreet Besoigne werd 
overgelaten, wordt tegengesproken door de 
resoluties van de kamer Amsterdam. Hieruit 
wordt duidelijk dat de steun niet geheel zon¬ 
der tegenstribbelen gegeven werd.37 Van 
Dam wijst er op dat de bewindhebbers ‘seer 
schoorvoetende’ zijn ingegaan op de verzoe¬ 
ken van De Witt en de Staten.38 
Uit de resoluties van de Staten-Generaal 
blijkt dat reeds in juni 1664 de mogelijkheid 
werd geopperd om retourschepen van de 
VOC aan ‘s lands vloot toe te voegen.39 De 
feitelijke invulling van de overeenkomst lijkt 
vanaf januari 1665 plaats te hebben gehad: 
half februari was de zaak rond. In de resolu¬ 
tie van 17 februari is de tekst van het contract 
tussen de Staten en de VOC opgenomen.40 
Wie er aan weerszijden van de onderhande¬ 
lingstafel hebben gezeten, wordt nergens ver¬ 
meld. Van staatswege wordt alleen de naam 
van Rutger Huygens genoemd namens de 
‘gedeputeerden tot de Engelsche Saecken’. 
Ongetwijfeld maakte ook De Witt deel uit 
van deze commissie. Het lijkt wel of de Sta¬ 
ten-Generaal meer moeite hadden sommige 
Provinciale Staten van het nut van een derge¬ 
lijke overeenkomst te overtuigen dan de 
bewindhebbers van de VOC. De Witt maan¬ 
de tot minstens vier keer toe de provincies het 

contract goed te keuren. Grote haast was 
geboden: de toestand was in het voorjaar van 
1665 immers kritiek.41 
Waaruit bestond de overeenkomst tussen de 
Staten en de VOC precies? De Compagnie 
verplichtte zich twintig schepen te leveren 
aan de Staat. Zes van deze schepen waren met 
name genoemde retourschepen: de Orangie, 
Maarseveen, ‘t Huys te Swieten, Dordreght, 
de Beurs en de Nagelboom,42 Alle twintig 
waren ze ‘ten oorlog uitgerust’. Het Com¬ 
pagnieschip Maarseveen behoorde tot de 
twee grootste en zwaarst bewapende schepen 
van het eskader onder admiraal Baron van 
Wassenaar Obdam 43 De VOC stond deze 
schepen af op eigen risico. Ook werden geen 
huur of andere kosten in rekening gebracht. 
Als tegenprestatie werd het octrooi, dat nog 
tot 1672 van kracht zou zijn, verlengd tot en 
met 1700.44 
Uit het resultaat van de onderhandelingen 
blijkt dat de Heren XVII veel minder koppig 
en weigerachtig waren dan dertien jaar eer¬ 
der. Hoe is dit verschil in opstelling van de 
bewindhebbers te verklaren? Wellicht moet 
het antwoord worden gezocht in de sfeer van 
persoonlijke verhoudingen. Hierbij staat de 
relatie tussen Johan de Witt en enkele 
Amsterdamse regentenfamilies centraal. 
De Witt was onder meer45 verwant met één 
van de machtigste regentenfamilies van 
Amsterdam, de De Graeffs. Comelis de Gra- 
eff, Vrijheer van Zuid-Polsbroek, was tussen 
1643 en 1662 tien maal burgemeester van 
Amsterdam. Hij wordt beschouwd als de 
machtigste Amsterdamse regent van zijn tijd. 
Van 1636 tot aan zijn dood in 1664 was hij 
tevens bewindhebber van de kamer Amster¬ 
dam van de VOC. Hij was vele malen presi¬ 
dent van de vergadering der Heren XVII en 
daarmee ook één van de belangrijkste figuren 
binnen de Oostindische Compagnie. 
Raadpensionaris Johan de Witt was in de 
politieke verhoudingen van de Republiek ten 
tijde van de Tweede Engelse Oorlog verre¬ 
weg de machtigste figuur. In op twee na alle 
Hollandse steden had De Witt contacten met 
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Johan de Witt. Bron: collectie Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam. 

de stedelijke regeringen, als gevolg van zijn 
uitgebreide familierelaties 46 Niet alleen in 
het buitenlandse beleid, ook in militair/mari¬ 
tieme zaken had hij veel invloed. In de top 
van de VOC zal deze invloed merkbaar 
geweest zijn. De Witt was in 1653 raadpen¬ 
sionaris van Holland geworden. Hij begreep 
dat zonder steun van het machtige Amster¬ 
dam er niet veel te beginnen viel. Hij had zich 
toegang verschaft tot het Amsterdamse 
regentenpatriciaat door zijn huwelijk met 
Wendela Bicker, een nicht van Comelis de 
Graeff. Ook na de dood van Comelis de Gra- 
eff in 1664 bleef de invloed van De Witt in 
Amsterdam merkbaar. 
De machtigste mannen van Amsterdam zaten 
niet alleen op de stoel van burgemeester, ze 
namen ook regelmatig plaats aan de directie¬ 
tafel van de VOC. Als burgemeester hadden 

zij belang bij een goede relatie met De Witt. 
Een enkeling, zoals De Graeff, was dus ver¬ 
want met hem. Dit verklaart wellicht de 
bereidwilligheid van de regenten om in hun 
rol van bewindhebber steun toe te zeggen aan 
de raadpensionaris. Als politici zullen ze daar 
belang bij gehad hebben. De indruk ontstaat 
dat ten tijde van de Tweede Engelse Oorlog 
de persoonlijke verhoudingen tussen bewind¬ 
hebbers van de VOC en leden van het lands¬ 
bestuur nauwer verweven waren dan bij aan¬ 
vang van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk 
in 1650. Johan de Witt en de Staten-Generaal 
hadden daarom een veel gunstiger onderhan¬ 
delingspositie ten opzichte van de VOC. De 
uitkomst van de onderhandelingen is in 1665 
dan ook onmiskenbaar beter voor de Staten 
dan in de periode 1652-1654. 
De VOC kreeg door de verbintenis met de 
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F. Bol, Portret van Admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter, 1667. Bron: collectie Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam. 

Staten de gelegenheid zich te revancheren 
voor de enigszins beschamende vertoning in 
de Eerste Engelse Oorlog. De eerste moge¬ 
lijkheid daartoe diende zich al snel aan. In 
juni 1665 vond de Slag bij Lowestoft plaats. 

Deze zeeslag verliep voor de Republiek 
rampzalig. Zeventien oorlogsschepen gingen 
verloren, terwijl de VOC drie retourschepen 
kwijt raakte.47 
De bewindhebbers luidden na dit debacle de 
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noodklok. Zij betoogden niet meer aan hun 
verplichtingen te kunnen voldoen. Nu begon¬ 
nen de problemen voor de VOC pas goed. 
Allereerst drongen de Staten-Generaal aan 
op spoedige vervanging van de bij Lowestoft 
vergane compagnieschepen. De bewindheb¬ 
bers toonden allengs minder bereidwillig¬ 
heid. Ze beloofden wel naar geschikte sche¬ 
pen om te zien, maar in feite schoven ze de 
zaak op de lange baan.48 Wat volgde lijkt 
sterk op de gang van zaken gedurende de Eer¬ 
ste Engelse Oorlog: herhaalde verzoeken van 
de Staten-Generaal en zich op overmacht 
beroepende bewindhebbers. Deze hadden 
overigens al snel belangrijker zaken aan hun 
hoofd. De aangeheven klaagzangen lijken 
wel enigszins gerechtvaardigd, blijkens de 
kommervolle gebeurtenissen omtrent de aan¬ 
komende retourvloot van dat jaar. De thuis¬ 
komst van de retourvloot in 1665 is, door 
onder andere J.C.M. Wamsinck, uitgebreid 
beschreven. De bijzonder rijk beladen retour¬ 
vloot arriveerde, ondanks een grootscheeps 
konvooi onder leiding van admiraal Michiel 
de Ruyter, niet heelhuids in de Republiek. 
Twee retourschepen waren verloren gegaan 
en twee andere retourschepen (de Phoenix en 
‘t Slot van Hooningen), beladen met mono- 
polieprodukten, waren in handen gevallen 
van de Engelsen. De laatste schepen van deze 
vloot bereikten de Republiek pas in het voor¬ 
jaar van 1666 49 

Van materiële naar financiële steun 
Na de grote schade die de Compagnie al had 
geleden (verlies van ten minste vijf retour¬ 
schepen) achtten de Staten-Generaal de tijd 
evenwel rijp om de kwestie over de steunver¬ 
lening weer op te rakelen.50 Ze hadden geen 
slechter moment kunnen kiezen. Ditmaal 
vonden de klaagzangen van de bewindheb¬ 
bers dan ook wel gehoor. Van staatswege 
werd ingezien dat de VOC nu geen schepen 
meer kon missen, wilde de bedrijfsvoering 
niet in gevaar komen. Op voorstel van de 
Compagnie werd het oude contract ontbon¬ 
den en werd een nieuwe overeenkomst opge¬ 

steld. De materiële steun werd omgezet in 
financiële steun. Met ingang van februari 
1666 stond de VOC de Staten gedurende het 
lopende jaar bij met ƒ 1.200.000,-, te betalen 
in tien maandelijkse termijnen.51 
De bewindhebbers namen nu de gelegenheid 
te baat om de Staten te herinneren aan hün 
schuld aan de Compagnie, een erfenis uit de 
Eerste Engelse Oorlog. Van prompte betaling 
kon in deze tijden geen sprake zijn. Er werd 
een overeenkomst gesloten die veel weg heeft 
van een weddenschap. Wanneer er binnen 
twaalf maanden een vrede met Engeland 
getekend zou worden, dan zou de schuld 
(ruim ƒ 600.000,-) van de Staat aan de Com¬ 
pagnie komen te vervallen. Duurde de oorlog 
langer, dan won de Compagnie en bleef de 
schuld gewoon staan.52 
Het laatste oorlogsjaar leverde voor de VOC 
weinig problemen op. De Republiek kon haar 
dominante positie op de Noordzee handha¬ 
ven en het zag er naar uit dat er een gunstige 
vredesregeling - ook voor de Compagnie - 
uit de bus zou komen. Wel was er onenigheid 
over de regeling van de schuld van de Staten 
en de financiële steun van de Compagnie. De 
verwikkelingen hieromtrent leggen de com¬ 
plexe staatshuishouding van de Republiek en 
de daaruit voortvloeiende inefficiency bloot. 
Omdat de oorlog in 1667 nog niet was afge¬ 
lopen, was enerzijds de VOC verplicht tot een 
nieuwe financiële bijdrage aan de oorlogsin¬ 
spanning en anderzijds de Staat tot aflossing 
van de oude schuld uit de Eerste Engelse Oor¬ 
log. In december 1666 werd door de Staten 
aangestuurd op de volgende schikking: de 
VOC zou weer ƒ 1.200.000,- financieren, de 
Staten zouden hun schuld afbetalen door 
middel van uitgifte van twee obligaties, één 
van ƒ 300.000,- en één van ƒ 335.000,-.53 De 
bewindhebbers waren alleen voor dit idee te 
porren wanneer de garantie bestond dat de 
bewuste obligaties ook werkelijk uitgeschre¬ 
ven zouden worden. Eerder deden zij geen 
enkele betaling.54 Het probleem dat ontstond 
kwam voort uit het feit dat er hier niet twee 
partijen waren die verplichtingen ten opzich- 

13 



te van elkaar hadden. Er was een driehoeks¬ 
verhouding: de Staat betaalde aan de Com¬ 
pagnie. De Compagnie betaalde niet aan de 
Staten maar aan de admiraliteiten. Staten- 
Generaal noch admiraliteiten waren eensge¬ 
zinde bestuursorganen. Ze waren intern ver¬ 
deeld als gevolg van uiteenlopende belangen 
van bijvoorbeeld land- en zeeprovincies. 
Door tegenwerking en getreuzel van de kant 
van verschillende landprovincies kwam de 
Raad van State, die belast was met het uit¬ 
schrijven van de obligaties ten gunste van de 
Compagnie, zijn verplichting niet na. De 
bewindhebbers hielden derhalve de beurs 
ook gesloten en deden geen betaling aan de 
admiraliteiten. Het beklag dat de laatsten 
hierover deden bij de Raad van State kwam 
weer terecht bij de bewindhebbers. Deze 
reageerden laconiek met de opmerking dat de 
heren van de Raad van State ‘te vroech op’ 
waren door betaling te eisen van de Compag¬ 
nie en tegelijkertijd zelf in gebreke te blij¬ 
ven.55 Ook de gedeputeerden van de Staten 
van Holland waren wel goed maar niet gek. 
Het voorstel van de kant van de landprovin¬ 
cies om deze provincie alleen voor de twee 
obligaties op te laten draaien, werd resoluut 
van de hand gewezen.56 In april 1667 zat de 
zaak nog steeds muurvast. Ondertussen ston¬ 
den de admiraliteiten met lege handen. Die 
van Amsterdam kondigde aan dat als de 
kwestie nog langer zou duren, zij zich uit 
geldgebrek genoodzaakt zou zien acht oor¬ 
logsschepen uit de vaart te halen en de opva¬ 
renden te ontslaan.57 
Uiteindelijk zou het allemaal zo’n vaart niet 
lopen. De oorlog verliep voor de Engelsen 
veel ongunstiger dan voor de Republiek. In 
juli 1667 werd de Vrede van Breda getekend. 
De VOC kon zich weer op de handel met Azië 
richten. 

Het einde van de Tweede Engelse Oorlog 
De Tweede Engelse Oorlog was voor de Repu¬ 
bliek als geheel een succes. De VOC had daar¬ 
entegen een aanzienlijke schade geleden. Pie¬ 
ter van Dam rondde het af op ‘50 tonnen 

gouts’, ofwel ƒ 5.000.000,-,58 De Compagnie 
was er niet in geslaagd, zoals dat in de jaren 
1652-1654 wel was gelukt, om geheel uit han¬ 
den van de Engelsen te blijven. Het is de vraag 
of dit een gevolg was van een doortastender 
optreden van de Engelse vloot. Dat de Com¬ 
pagnie zich ditmaal niet aan het strijdgewoel 
had kunnen onttrekken, heeft een andere oor¬ 
zaak. Deze is gelegen in het optreden van de 
raadpensionaris van Holland. 
Het lijkt er sterk op dat alle onderhandelingen 
tussen De Witt c.s. en de VOC zijn gelopen 
via de kamer Amsterdam. Dit is niet verwon¬ 
derlijk. De Witt had hier zijn belangrijkste 
contacten en relaties en zonder de steun van 
Amsterdam kreeg men van de VOC niets 
gedaan. De persoonlijke verhoudingen tus¬ 
sen De Witt en de bewindhebbers in Amster¬ 
dam verklaren wellicht het succes van de 
raadpensionaris rond de steunverlening van 
de Compagnie. In de Eerste Engelse Oorlog 
werden verzoeken tot het geven van steun 
nog gericht aan de vergadering van de Heren 
XVII. In de aanloop naar de Tweede Engelse 
Oorlog werd dit geregeld tussen De Witt en 
de belangrijkste Amsterdamse bewindheb¬ 
bers. Deze nauwe persoonlijke verhoudingen 
werkten in het nadeel van de Compagnie. De 
Witt had allereerst het landsbelang voor 
ogen. Hij was politicus en geen koopman. In 
zijn ogen waren het inzetten van koopvaar¬ 
ders en het eventueel stilleggen van de han¬ 
del volkomen gerechtvaardigd, wanneer daar 
het landsbelang mee gediend was.59 De 
bewindhebbers verkeerden in 1665 niet in de 
positie om de verlangde steun botweg te wei¬ 
geren. 
De Compagnie en de Staat streefden noch in 
de Tweede, noch in de Eerste Engelse Oorlog 
hetzelfde doel na. De steunverlening van de 
Compagnie was veeleer een onderdeel van 
een politiek proces. De VOC was nog altijd 
van de overheid afhankelijk voor konvooi. 
Beide partijen wisten dat succes of falen in de 
oorlogen tegen Engeland afhing van de mate 
waarin de oorlogsvloot bescherming kon bie¬ 
den aan de koopvaardij.60 De heroïsche zee- 
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slagen ten spijt, dat was wat werkelijk telde. 
De bewindhebbers van de VOC realiseerden 
zich dit terdege. Zonder konvooi zouden de 
retourschepen zich niet op de Noordzee heb¬ 
ben kunnen begeven. 
Toen de aanvankelijk betrekkelijk eenvoudig 
verkregen steun op een mislukking uitliep, 
veranderde de opstelling van de bewindheb¬ 
bers plotseling. Zij wisten nu te profiteren 
van de verwarrende staatkundige verhoudin¬ 
gen in de Republiek, door verschillende par¬ 
tijen tegen elkaar uit te spelen. Hierbij hiel¬ 
den zij uitsluitend het Compagniebelang (de 
afbetaling van de schuld) in het oog. Dat het 
landsbelang hierdoor zozeer in gevaar kwam 
dat de admiraliteit van Amsterdam uit geld¬ 
gebrek bijna genoodzaakt was schepen uit de 
vaart te halen, deerde de bewindhebbers niet. 

De steunverlening van de Compagnie aan de 
Staat in de Tweede Engelse Oorlog viel in 
twee delen uiteen: aanvankelijk materiële en 
later geldelijke steun. Over dat laatste valt 
niet veel meer te zeggen dan dat het lang 
duurde voor deze goed geregeld was.61 
Wederzijdse betalingen vonden deels pas 
plaats nadat de vrede getekend was. Over de 
hoogte van het bedrag blijkt uit de bronnen 
geen enkele onenigheid. Over de materiële 
steun is meer te zeggen. De beoordeling van 
de materiële steun van de Compagnie aan de 
Staat varieert van ‘van onschatbare waarde’ 
(J. van Beylen) tot ‘niet zo’n succes’ (J.R. 
Bruijn).62 Op grond van het voorgaande 
blijkt de inschatting van laatstgenoemde het 
best te verdedigen. 

Een analyse van de mislukking is hier op zijn 
plaats. Men zou drie factoren kunnen noemen 
die van invloed waren op het al dan niet wel¬ 
slagen van de oorlogsbijdrage van de VOC: 
organisatie, inzet/discipline en uitrusting van 
de schepen. In de Eerste Engelse Oorlog ont¬ 
brak het aan alle drie. Slecht uitgeruste, over¬ 
haast ingezette schepen waarop muiterij vaak 
voorkwam. Een mislukking kon derhalve niet 
uitblijven. In 1665 heeft het aan de voorbe¬ 

reiding en organisatie niet gelegen, deze 
waren goed. 
De tweede factor, inzet/discipline, is moeilij- 
ker te beoordelen, maar noch uit de bronnen 
noch uit de literatuur blijkt dat de VOC hier 
in negatieve zin een hoofdrol heeft gespeeld. 
Het niet, of in ieder geval niet veelvuldig, 
voorkomen van muiterij op Compagniesche¬ 
pen zal verband hebben gehouden met de 
betere voorbereiding op de oorlog en de 
hogere gages voor zeelieden. 
Blijft over de derde factor, de uitrusting van de 
schepen. De schepen die de Compagnie aan de 
Staten afstond - daar wordt ook in de bronnen 
herhaaldelijk op gewezen - waren ‘speciaal 
ten oorlog uitgerust’. Dat betekende eigenlijk 
alleen dat er meer en zwaarder geschut was 
opgesteld en dat de bemanning talrijker was. 
Meer kon men in feite ook niet doen, maar 
tegelijkertijd was dat het probleem. Men kon 
retourschepen wel zwaarder bewapenen en 
bemannen, het bleven koopvaarders. In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw volde¬ 
den gewapende koopvaarders niet meer als tij¬ 
delijke oorlogsschepen. Koopvaarders waren 
zwaarder, trager en daardoor minder wend¬ 
baar. Hierdoor en door een dunnere scheeps¬ 
wand en minder stevig touwwerk en want wer¬ 
den de schepen uitermate kwetsbaar voor aan¬ 
vallen van echte oorlogsschepen. Ook waren 
in veel gevallen de kapiteins van deze schepen 
niet of slecht bekend met de zeilvoorschriften 
van een oorlogsvloot.63 De goede voorberei¬ 
ding en discipline ten spijt wees de maritiem 
militaire ontwikkeling halverwege de zeven¬ 
tiende eeuw in de richting van een professio¬ 
nele marine, voor de oorlogvoering ter zee 
opgeleide officieren en speciaal gebouwde 
oorlogsschepen. In de Eerste Engelse Oorlog 
was dit feitelijk ook al het geval. Toen werd dit 
nog aan het zicht onttrokken door de gebrek¬ 
kige organisatie en het enorme gebrek aan dis¬ 
cipline. Het is daarom ook niet zo vreemd dat 
men het in de jaren 1665-1667 nogmaals pro¬ 
beerde met koopvaardijschepen. Nu werd ech¬ 
ter definitief duidelijk dat de tijd van een oor¬ 
logsvloot, bestaande uit bewapende koopvaar- 
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A. Bloem, Zeeslag van Bergen IO augustus 1665. Bron: collectie Instituut voor Maritieme Historie, Marinestaf, 's 
Gravenhage. 

ders, voorbij was. 
De stelling van J.R. Bruijn dat Mercurius en 
Mars na de Eerste Engelse Oorlog uiteen gin¬ 
gen, verdient enige nuancering.64 Het inzet¬ 
ten van koopvaarders bij de oorlogvoering ter 
zee vond in ieder geval tijdens de Tweede 
Engelse Oorlog nog plaats, zij het op kleine¬ 
re schaal. Zelfs na de Tweede Engelse Oorlog 
gingen Mercurius en Mars evenwel nog niet 
definitief uit elkaar. 
De Slag bij Lowestoft markeert het moment 
waarop Johan de Witt zich intensief met 
vlootzaken ging bezighouden (hij zeilde 
regelmatig mee uit) en het moment waarop de 
Compagnie geen directe oorlogsbijdrage 
meer kon leveren. De Witt heeft ingezien dat 
hij beter een beroep kon doen op de financiën 
van de Compagnie dan op haar schepen. De 

getroffen regeling was voor beide partijen 
gunstig. De VOC kon de schepen weer 
gebruiken waarvoor ze bedoeld waren (de 
vaart op Azië) en de admiraliteiten hadden 
meer armslag om echte oorlogsschepen uit te 
rusten. 

De Derde Engelse Oorlog, 1672-1674 
De kwestie rond de steunverlening speelde in 
1671 voor de derde keer in vijfentwintig jaar. 
De provincies met de minste directe belangen 
in de Compagnie - de landprovincies, Gro¬ 
ningen en Friesland - drongen het hardst aan 
op steun. Zo wilde de provincie Groningen 
bijvoorbeeld dat de VOC de Staat bij zou 
staan met een ‘considerabel aental van sche¬ 
pen’, en wel omdat: 
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“de Staet wegen die selve Compagnie 
in een gevaarlijcke ende costelijcke oor- 
logh voor 
desen is ingewickelf’,65 

Utrecht en Overijssel drongen aan op verre¬ 
gaande financiële steun op grond van dezelf¬ 
de overwegingen. Ook zij zagen in het optre¬ 
den van de Compagnie een belangrijke oor¬ 
zaak van de op uitbreken staande oorlog met 
Frankrijk en Engeland.66 Dat de VOC weder¬ 
om niet onder steunverlening zou kunnen uit¬ 
komen, leek duidelijk. De vraag was of het 
materiële of financiële steun moest worden of 
beide. Vlak voor het uitbreken van de oorlog 
deed de provincie Friesland het volgende 

voorstel: de VOC zou gedurende de oorlog 
beschouwd moeten worden als admiraliteits¬ 
college. De Compagnie zou dan meedelen in 
kosten en uitrusting van de oorlogsvloot.67 
Het voorstel van Friesland werd niet aange¬ 
nomen. Uiteindelijk werden de Staten het 
erover eens dat de VOC het geven van mate¬ 
riële steun bespaard moest blijven. Over de 
argumenten die voor dan wel tegen steun van 
de Compagnie pleitten, is in de resoluties van 
de Staten van Holland van 22 september 1672 
een ‘point van beschryvinge’ opgenomen. De 
gedeputeerden die met deze zaak belast 
waren hebben hier alle pro’s en contra’s op 
een rijtje gezet (zie bijlage 1). De lijst met 
contra- argumenten is aanmerkelijk langer 

R. Nooms (verm.), 'Afbeeldinge van de victorieuse Zee-Slach der Geünieerde Provintien, tegens die van Enge- 
landt, voorgevallen op den 11. 12. 13. en 14 luny An° 1666'. 
Links is weergegeven hoe het VOC schip ‘Nagelboom ’ wordt veroverd door een Engels oorlogsschip. 
De ‘Nagelboom'was echterat in 1665 verloren gegaan (zie bijlage 2). 
Bron: Atlas van Stolk, Rotterdam. 
Foto: Instituut voor Maritieme Historie, Marinestaf, 's Gravenhage. 
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dan die pro steunverlening. Daarbij moet in 
aanmerking worden genomen dat de provin¬ 
cie Holland het meest pro-VOC was, gezien 
ook de belangen van de stad Amsterdam. 
Nadat de Staten van Holland hadden gecon¬ 
cludeerd dat de VOC de morele plicht had het 
land bij te staan, begon de onderhandelings¬ 
fase waarin de bewindhebbers over de streep 
getrokken moesten worden. F.S. Gaastra 
heeft het verloop hiervan beschreven.68 Pas 
in januari 1673 werd overeenstemming 
bereikt over de vorm waarin de hulp gegoten 
zou worden. Het werd een lening van 
ƒ 2.000.000,-. Drievierde deel van het bedrag 
zou ten goede komen aan de Staten van Hol¬ 
land en éénvierde aan die van Zeeland. 
Over deze lening en de terugbetaling ervan 
ontstond nu eens geen grote onenigheid tus¬ 
sen bewindhebbers en overheid. Zou het dan 
toch mogelijk zijn een regeling te treffen naar 
ieders tevredenheid? Ditmaal waren de parti¬ 
cipanten (aandeelhouders) van de VOC ech¬ 
ter de dupe. De obligaties werden door de 
bewindhebbers gebruikt als dividenduitke¬ 
ring aan de participanten, ‘waarbij die geen 
kleyne schade leden’, aldus Van Dam.69 Als 
gevolg van de penibele toestand waarin de 
Republiek verkeerde, zouden deze obligaties 
ver onder hun nominale waarde dalen en 
daardoor praktisch onverkoopbaar worden.70 
De indruk wordt gewekt dat de steunverle¬ 
ning in 1672 eenvoudiger tot stand kwam dan 
in 1652 of 1665. Dit heeft ongetwijfeld te 
maken gehad met de ervaring uit het recente 
verleden dat materiële steun, het inzetten van 
bewapende koopvaarders als oorlogssche¬ 
pen, niet langer voldeed. Het geven van 
financiële steun in de vorm van een lening 
kon eenvoudiger worden georganiseerd en 
uitgevoerd. Zo kon bijvoorbeeld Valckenier 
als burgemeester van Amsterdam en bewind¬ 
hebber zijn invloed aanwenden om snel bij de 
Amsterdamse wisselbank een voorschot op 
de lening aan de Staat te verkrijgen.71 

Een nieuwe stadhouder 
Na de dood van de gebroeders De Witt in 

1672 kregen de bewindhebbers te maken met 
een nieuwe opponent in de onderhandelin- 
gen: prins Willem III. De prins werd door de 
bewindhebbers gefeliciteerd met zijn nieuwe 
ambt. Deze gelukwens zal niet alleen een for¬ 
maliteit zijn geweest, Willem III had immers 
ook invloed in vlootzaken. Een goede ver¬ 
standhouding met de stadhouder was van cru¬ 
ciaal belang. De bewindhebbers moesten al 
hun invloed aanwenden om het gewenste 
konvooi te verkrijgen voor de thuiskomende 
retourvloten. In 1672 was het met name Wil¬ 
lem III die de oorlogsvloot dicht bij huis wil¬ 
de houden in verband met een eventuele lan¬ 
ding van Engels-Franse troepen op de 
Zeeuwse kust. In 1673 stuitte het verlenen 
van konvooi op tegenstand van De Ruyter. De 
bewindhebbers, gesteund door de stad 
Amsterdam en de Staten van Holland, pleit¬ 
ten onophoudelijk voor konvooi. En met suc¬ 
ces. Desondanks zouden in 1673 maar twee 
compagnieschepen de Republiek bereiken. 
Er waren vier schepen in handen van de vij¬ 
and gevallen. Toch viel de schade mee omdat 
de meest winstgevende artikelen (specerijen 
en edelstenen) niet meegezonden waren uit 
Azië. Dit was bewust gedaan met het oog op 
de oorlogssituatie.72 In februari 1674 werd 
vrede gesloten tussen Engeland en de Repu¬ 
bliek (De tweede Vrede van Westminster). 
De oorlog tegen Frankrijk zou pas in 1678 tot 
een einde komen. 
De Derde Engelse Oorlog trof de VOC hard. 
De bedrijfsvoering werd in vergelijking met 
de twee voorgaande oorlogen ernstig ver¬ 
stoord. Over de totstandkoming en uitvoering 
van de steunverlening is ditmaal weinig bij¬ 
zonders op te merken. Van maritieme steun¬ 
verlening werd afgezien. Er werd steun ver¬ 
leend in de vorm van een lening. Enige inven¬ 
tiviteit kon de bewindhebbers bij de afwikke¬ 
ling hiervan niet worden ontzegd. Zij wisten 
de schuld die de Staten hadden aan de Com¬ 
pagnie handig te verleggen naar een schuld 
van de Staten aan de participanten. 
De verhouding met de overheid lijkt niet 
slechter te zijn geworden na de machtswisse- 
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lingen die zich in 1672 in de Republiek had¬ 
den voltrokken. Nog steeds hadden de Staten 
van Holland veel invloed, waarbij de belan¬ 
gen van de Compagnie niet werden verwaar¬ 
loosd. De aanvankelijke vrees van de bewind¬ 
hebbers dat van de nieuwe stadhouder Wil¬ 
lem III weinig goeds te verwachten viel, 
bleek ongegrond. In vlootzaken was, zoals is 
gebleken, Willem III niet op voorhand gekant 
tegen bescherming van de VOC-schepen, 
anderzijds kende Willem III aan de kustver¬ 
dediging een hoge prioriteit toe. 

Conclusie 
Gedurende de Eerste Engelse Oorlog stond 
de VOC de Staten bij op materieel gebied. Dit 
veranderde in de Tweede Engelse Oorlog. Er 
was aanvankelijk nog met materiële steun¬ 
verlening, maar deze werd in 1666 omgezet 
in financile bijstand. Ook ten tijde van de 
Derde Engelse Oorlog gingen Mars en Mer- 
curius nog niet definitief uiteen: in deze jaren 
stond de Compagnie de Staten nog op finan¬ 
cieel gebied bij.73 
Met de door Johan de Witt na 1654 ingezette 
professionalisering van de oorlogsvloot ver¬ 
dween de noodzaak om materiële hulp van de 
VOC in te roepen. De Tweede Engelse Oor¬ 
log markeert de overgang van materiële naar 
financiële steun. 
Dat de VOC meer was dan een handelson- 
dememing blijkt vooral wanneer de relatie 
tussen de Compagnie en de overheid in oor¬ 
logstijd wordt beschouwd. De Compagnie 
maakte deel uit van het politieke en militaire 
bestel van de Republiek. De (potentiële) mili¬ 
taire macht die het scheepspark van de Com¬ 
pagnie vormde, werd in oorlogstijd inzet van 
politiek debat. De voorstelling als zou het 
hier gaan om een belangenstrijd tussen de 
bewindhebbers en ‘de overheid’ is overigens 
misleidend. Er bestond in de Republiek niet 
zoiets als ‘de overheid’. De discussie rond de 
oorlogsbijdrage van de Compagnie laat de 
staatkundige verhoudingen in de Republiek 
zien. De bewindhebbers hadden te maken 
met zeven provinciën, vijf admiraliteiten, een 

raadpensionaris, een stadhouder, staatsgezin- 
den, Oranjegezinden enzovoorts. 
Aan het welslagen van de VOC werd in de 
Republiek grote waarde gehecht. De bewind¬ 
hebbers werkten aan deze beeldvorming naar 
hartelust mee. Zij wezen er meerdere keren 
op ’...dat de Staet, de Compagnie protegeren¬ 
de, haer eygen welvaren protegeert’. De 
betekenis van de Compagnie voor de econo¬ 
mie van de Republiek werd echter, niet alleen 
in de zeventiende eeuw maar nog lang daar¬ 
na, overschat.74 De VOC kreeg gezien de 
economische verhoudingen onevenredig veel 
aandacht. De Oostzeevaart bijvoorbeeld was 
voor de Republiek van veel groter belang. 
Deze was echter anders georganiseerd: vele 
kleintjes in plaats van één grote. De Com¬ 
pagnie was een grote organisatie die werd 
geleid door invloedrijke regenten. Ze had 
belangen in belangrijke steden, Amsterdam 
voorop. De Amsterdamse bewindhebbers 
konden hun invloed laten gelden in de lijn 
Amsterdam - Staten van Holland - Staten- 
Generaal. Zij wisten de weg in Den Haag en 
konden een effectieve lobby op touw zetten. 
Waarom verleende de Compagnie dan toch, 
tegen haar zin, steun aan de Staten-Generaal? 
In zekere zin was het de prijs die betaald 
moest worden voor het grote maatschappelij¬ 
ke belang dat aan de Compagnie werd toege¬ 
kend. De VOC was afhankelijker van de Sta¬ 
ten-Generaal dan omgekeerd. Konvooi was 
voor de Compagnie van levensbelang, terwijl 
de oorlogsbijdrage van de Compagnie aan de 
Staatse vloot nooit meer dan marginaal te 
noemen was, zowel kwalitatief als kwantita¬ 
tief. 
In de verhouding tussen de Staten en de VOC 
speelden zakelijke, politieke en familierela¬ 
ties een belangrijke rol. De plaats die de VOC 
innam in het politieke bestel werd hierdoor in 
belangrijke mate bepaald. De belangen van 
de VOC en die van de overheid lagen verder 
uiteen dan op het eerste gezicht lijkt. Toch 
waren ze in tijden van nood ook op elkaar 
aangewezen. Het waren dan wel bondgeno¬ 
ten, maar niet van harte. 
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Bijlage 1 Notulen Staten van Holland, 22 september 1672. 

“IIIIe point van beschryvinge: d’Oost-Indi- 
sche Compagnie te versoecken het landt te 
willen byspringen met 2 millioen by leenin¬ 

ge- 

Pro: 

- dat het landt in de alderuytterste noot is en 
sonder geit niet behouden kan werden; 

- dat het landt behouden blyvende, de 
geleende gelden in korte weder gerestitu- 
eert sullen werden; 

- dat het landt verloren gaende, de Compag¬ 
nie oock verloren sal gaen; 

- dat de Compagnie binnen- en buy- 
tenslants veele en heerlijcke goederen 
besit, ampten begeeft en wel 10 offl 1 mil- 
lioenen jaerlijcx inkomen heeft; 

- dat het octroy avantagieus is voor de parti¬ 
cipanten; 

- dat de Compagnie voordeel geniet in de 
convooyen; 

- dat de Compagnie grote protectie geniet 
van den Staet; 

- dat in alle alliantiën op het interest van de 
Compagnie wert gelet; 

- dat wel waer is, dat de bewinthebberen 

geen don gratuit mogen doen, maer dat 
oock waer is, dat deselve tot behoudenis 
van de Staet en van haer eygen selve wel 
een leeninge aen de Staet mogen doen, 
onder belofte van restitutie; 

- dat de Compagnie oock voor genoten off 
nogh te genieten diensten wel een renume- 
ratie mag doen; 

- dat de Compagnie geconsidereert moet 
werden als een corpus op sigh selve, gese- 
pareert van de particulieren; 

- dat de leeninge, die de Compagnie soude 
doen, geen leeninge soude sijn van particu¬ 
lieren, maer van de Compagnie; 

- dat wel waer is, dat de participanten parti¬ 
culiere luyden sijn, die haer eygen lasten 
naer rato van haer middelen apart moeten 
draegen, dogh dat eygenaers van vaste goe¬ 
deren, landen en huysen mede particuliere 
luyden sijn, die haer eygen lasten moeten 
draegen en daerenboven nogh de reëele las¬ 
ten van verpondinge, hoomgelden en besa- 
eyde gemeten; 

- dat in staetssaecken geen volkomen gelij- 
ckheyt gevonden kan werden; 

- dat de arme luyden in de middelen van con- 
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sumptie sooveel moeten dragen als de ryc- 
ke; 

- dat op de interessen geen last geleyt kan 
werden, om het credyt van ‘t landt niet te 
breecken; 

- dat op de negotie op Smima en elwaerts, 
grootte visschery en andere handelingen 
niet geleyt kan werden om de negotie en 
schipvaert niet te diverteren; 

- dat de Compagnie in dese ongelegentheyt 
soo naeu niet behoort te sien; 

- dat sy dit lopende jaer nogh besondere pro¬ 
tectie genoten hebben; 

- dat men dese saecke by inductie en uytvin- 
dinge van bequame expedienten behoort te 
vlyen. 

Contra: 
- dat alle lasten en contributiën met een esga- 

liteyt moeten gaen; 
- dat in materie van belastinge geen overeen- 

stemminge valt nogh ten reguarde van de 
provintie van Hollant particulier nogh ten 
reguarde van de Unie ofte gemene bontge¬ 
noten; 

- dat de Compagnie bestaet uyt inwoonders 
en vreemden, waervan een groot gedeelte 
buy ten de provintie t’huis behoort; 

- dat nogh de seventhienen nogh de bewint- 
hebberen gequalificeert sijn om yetwas van 
de Compagnie af te geven, sonder voorga- 
ende bewilligingh van de participanten, 
veel min tot nadeel van de vreemde geïnte¬ 
resseerde; 

- dat de kamer tot Seelant, siende, dat de 
kamers in Hollant het geit van de Compag¬ 
nie aen de provincie Hollant wilden leenen, 
van gelycken en mogelijck meerder soude 
doen aen die van Seelant; 

- dat de effecten van de Compagnie buyten 
en binnen ‘s lants bestaen in de estimatie; 

- dat de estimatie dit jaer bykans op de helft 
is vermindert; 

- dat de participanten naer advenant van de 
oude waerdye in de 200e penning aenge- 
slagen sijn; 

- datter luyden sijn, wekkers gantsche wel¬ 
varen en middelen in de Compagnie besta¬ 
en; 

- dat het lenen van 2 millioenen aen het landt 
de actiën nogh meerder sal doen afslaen; 

- dat deselve leninge de geïnteresseerde 
merckelijck meerder soude drucken als 
ettelycke malen de 200e penning; 

- dat de Compagnie belast werdende, de par¬ 
ticipanten belast werden; 

- dat de Compagnie niet geconsidereert kan 
werden als een corpus op sijn selve, dewijl 
deselve bestaet uyt participanten, die voor 
haer particulier en specialijk mede wegen 
hetgeen sy in de Compagnie herideren, alle 
gemene lasten moeten helpen dragen; 

- dat de saecke van een andere natuyr soude 
wesen, bijaldien de Compagnie bestont uyt 
luyden, die hier te lande niet en sijn belast; 

- dat de Compagnie is een compagnie van 
negotie, bestaende in schipvaart en com¬ 
mercie, en sulx van gelycke nature als 
andere compagniën; 

- dat diegene, die met anderen in compagnie 
handelen niet meer belast behoren te wer¬ 
den als diegene, die alleen voor haer eygen 
particulier handelen; 

- dat het ten reguarde van de Staet eveneens 
behoort te wesen, ofte ymant selve handelt 
off sijn handel drijft door sijn factoors; 

- dat de bewinthebbers in effecte niet anders 
sijn als institores van de particuliere [of om 
beeter te seggen, dat de particulieren insti¬ 
tores sijn van de bewinthebbers]; 

- dat de schipvaert en commercie gekoestert 
en saght gehandelt moet werden; 

- dat de Oost-Indische handel, meerder bes- 
waert werdende, van selve sal instorten en 
vervallen; 

- dat de actiën naer de successen van de 
negotie dagelijckx rysen of dalen; 

- dat het octroy wel gegeven is aen de parti¬ 
cipanten, maer ten besten van den Staet; 

- dat de particuliere handel met geen naerd- 
ruck gedreven kan werden; 

- dat de particuliere malkander souden 
bederven; 
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dat de comptoiren, forteressen en magasy- 
nen niet beswaert souden werden; 
dat de Staet groot voordeel en inkomen van 
de Compagnie treckt, soo ter saecke van de 
schipbouw, equipage en uytrustinge van de 
uytgaende schepen en goederen, als ten 
opsighte van de weder inkomende schepen 
en goederen en van ‘t gene wyders van de 
vertieringe en versendinge dependeert; 
dat het inkomende recht dit lopende jaer 
ontrent 300.000 gulden heeft geïmporteert; 
dat veel duysenden van menschen by de 
Compagnie subsisteren; 
dat de Compagnie in voorgaende jaren het 
landt met 20 schepen van oorlogh en daer- 
naer by redemptie met 1.200.000 gulden ‘s 
jaers heeft bygesprongen; 
dat de Staet, de Compagnie protegerende, 
haer eygen welvaren protegeert, dewijl dat¬ 
ter geen considerabelder retouren hier in ‘t 
landt komen als uyt Oost-Indië; 
dat de Staet de protectie schuldigh is voor 
het genot van ‘s lants gerechtigheit; 
dat de Staet het interest van de Compagnie 
niet kan negligeren sonder tegelijck het 
interest van de Staet te negeligeren; 
dat daerom niet vreemd gehouden moet 
werden, dat daerop in alle alliantiën 
reflexie wert gemaeckt; 
dat wel waer is, dat in staetssaecken geen 
volkomen gelijcheyt gevonden kan wer¬ 
den, maer dat men deselve moet soecken 
soo naer als men kan; 
dat diegene, die actiën hebben, oock wel 
landen hebben, voor dewelcke sy soowel 
als andere verpondingen, hoomgelden en 
andere lasten moeten betalen; 
dat de arme luyden in de consumptie niet 
meer dragen als de rycken, dewijl de ryc- 
ken van al hetgeen, dat sy meerder 
gebruycken als de armen, de imposten en 
accysen moeten betalen; 
dat geen reden is dat de effecten en coop- 
manschappen, gerede penningen, actiën en 
crediten van de Oost-Indische Compagnie 
meerder beswaert souden werden als de 
effecten en coopmanschappen, actiën en 

crediten van de particulieren; 
- dat de Compagnie geen gelden in voorraad 

heeft; 
- dat de Compagnie niet maghtigh is de gel¬ 

den, die opgeëyscht werden, af te leggen; 
- dat de gerede coopmanschappen als salpe¬ 

ter, koper, tin en diergelycke tot geit gema¬ 
eckt dienen te werden, om de interessen 
van de genegotieerde capitalen, nieuwe 
equipage en andere ordinaris lasten uyt te 
vervallen; 

- dat een harde saecke soude werden, dat de 
Compagnie haer geit aen het landt soude 
lenen en laten weduwen en wesen, die haer 
geit van noden hebben om van te leven, 
200e penning, capitale leninge en andere 
lasten te voldoen, onbetaelt; 

- dat wel waer is, dat het landt gehouden 
moet werden, maer met gelijckheyt van las¬ 
ten van alle ingesetenen; 

- dat de buytenluyden in geen personele las¬ 
ten sijn gehouden; 

- dat 3/4 parten van de Compagnie tot 
Amsterdam t’huys behoren en dat de stadt 
van Amsterdam door de belastinghe van de 
Compagnie ongelijck meerder beswaert 
soude werden als andere steden; 

- dat by het octroy belooft is, dat de Com¬ 
pagnie met geen nieuwe lasten beswaert 
soude werden; 

- dat de Compagnie de prolongatie van het 
octroy verkregen hebben ex causa onerosa; 

- dat, als het landt verloren gaet, de Com¬ 
pagnie niet alleen, maar alle de ingesetenen 
met malkander sullen verloren gaen. 

Conclusum: de saecke in sijn geheel en buy¬ 
ten conclusie te laten, en ondertusschen sien, 
hoe verre de Compagnie vrywillig gedispo- 
neert sal konnen werden tot de versoghte 
leninge.” 

Ontleend aan: Hop en Vivien, Notulen gehou¬ 
den ter Staten-Vergadering van Holland, 
1671-1675 uitgeg. door N. Japikse (red.) 
in: W.H.G. 3de serie 19 (Amsterdam 1903) 
309-314. 
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Bijlage 2 Verliezen ter zee, 1650-1675 

DATUMSCHIP (KAMER) TONNAGE 

-/03/1653 Vogelstruijs (A) 1000 

—/—/1665 Doffer (R) 95 
-/06/1665 Maarsseveen (A) 1210 
-/06/1665 Nagelboom (E) 600 
—/06/1665 Oranje (Z) 700/1200 
-/09/1665 Huis te Zwieten (A) ? 
-/09/1665 Slot van Hooningen (R) 1124 
—/09/1665 Phoenix (A) 900 
—/06/1667 Venenburg (Z) 703 

—/—/1672 Bulkestein (R) 95 
—/10/1672 Kanarievogel (D) 90 
—/05/1673 Alphen (A) 700 
—/05/1673 “Franse” Europa (H) fluit 
—/05/1673 Wapen van Veere (Z) 627 
—/08/1673 Papenburg (E) 500 
—/02/1674 Wapen v. Rotterdam (A) 1124 

TOTAAL 16 ca. 10.000 

Hiermee wordt de factuur- of inkoopwaarde bedoeld. 

WAARDE LADING 

ongeladen 

ongeladen 
ongeladen 
ongeladen 
ongeladen 
ongeladen 

386.123 
297.326 
388.946 

ongeladen 
ongeladen 

374.475 
213.744 
302.855 
263.014 

ongeladen 

2.226.483 

Bron: Bruijn, Gaastra en Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries deel 
II: Outward Voyages 1595-1794, en deel III: Homeward Voyages 1597-1795. 
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Nederlandse schippers op Danziger en Stockholmse handelsschepen, 1670- 
1700* 

Tonko Ufkes 

In zijn artikel The North Sea in Wartime 
(1688-1713)’ wijst J.S. Bromley op het feit 
dat tijdens het laatste kwart van de zeven¬ 
tiende eeuw op vele neutrale schepen een 
Nederlandse schipper voer ‘who had taken 
out burgersbrieven at some Baltic port’.1 
Bromley kwam tot deze conclusie na bestu¬ 
dering van archivalia die direkt verband hou¬ 
den met moeilijkheden rond kapingen van 
neutrale handelsschepen tijdens de Negenja¬ 
rige Oorlog (1688-1697). Ofschoon het dus 
niet om bronnen ging die ondubbelzinnig uit¬ 
sluitsel konden geven over de ‘ware’ her¬ 
komst van de schippers, lijkt zijn conclusie 
niet ver bezijden de waarheid. Materiaal dat 
wel degelijk uitsluitsel kan geven, zijn de ori¬ 
ginele en soms zelfs reeds in druk verschenen 
burgerboeken uit het Baltische gebied. Met 
behulp van dit bronnenmateriaal en andere 
archivalia kunnen we de stelling van Brom¬ 
ley al dan niet bevestigen of nuanceren. 
In het onderhavige artikel zullen we de over- 
gang van Nederlandse schippers naar han¬ 
delsschepen met als thuishaven Danzig of 
Stockholm aan een nader onderzoek onder¬ 
werpen. De periode strekt zich uit over de 
laatste drie decennia van de zeventiende 
eeuw, waarbij het accent is gelegd op de 
Negenjarige Oorlog. Gedurende deze perio¬ 
de van circa dertig jaar werden in de burger¬ 
boeken van de stad aan de Weichsel in totaal 
36 schippers afkomstig van Vlieland inge¬ 
schreven: de eerste in 1667, de laatste in 
1695. Ook schippers afkomstig uit Holland 
en Friesland kozen Danzig als nieuwe domi¬ 
cilie. In 1698 stokte de stroom, terwijl na 
1700 nog maar een enkele Nederlandse 
schipper naar Danzig verhuisde. Ook in de 
burgerboeken van Stockholm werden juist 
tijdens de Negenjarige Oorlog vele Neder¬ 
landse schippers ingeschreven. De gepubli¬ 

ceerde burgerboeken van het toen Zweedse 
Reval en Stade en het toen Deense Glückstad 
vertonen een soortgelijke piek in het aantal 
inschrijvingen van Nederlandse schippers. 
Keren we terug naar het betoog van Bromley. 
Afgaand op de zogenaamde Sonttoltabellen 
(de gedeeltelijk bewerkte en in druk versche¬ 
nen versie van de Sonttolregisters - in het ver¬ 
volg afgekort als STT) concludeerde hij: ‘we 
can hardly fail to be impressed by the drastic 
decline in Dutch sailings through the Danish 
Sound during the Nine Years War’.2 Aan de 
hand van gegevens uit de STT wordt inderdaad 
duidelijk dat tijdens de Negenjarige Oorlog 
beduidend minder Nederlandse en Engelse 
schippers door de Sont voeren en juist meer uit 
Scandinavische en neutrale steden (tabel 1). 
Als gevolg van de Engels-Nederlandse blok¬ 
kade van Franse havens werd vrachtvervoer 
van en naar Frankrijk slechts toegestaan aan 
schippers die afkomstig waren uit in dit con¬ 
flict neutrale gebieden. 

Tabel 1. Doorvaarten door de Sont (oost- en 
westwaarts), tienjarig gemiddelde, verdeeld 
naar de plaats van herkomst (‘hjemsted’) van 
de schipper.3 

Republiek 
Engeland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 

Totaal 

1681/1690 

1902 
592 
279 
262 
470 

4011 

1691/1700 

1153 
336 
516 
264 
675 

3654 

De achteruitgang van de Nederlandse en 
Engelse handelsvaart in de jaren vanaf 1691 
en de vooruitgang van de vrachtvaart vanuit 
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Deense en Zweedse thuishavens is duidelijk 
waarneembaar (tabel 1). Een toenemende 
Noorse vaart op Frankrijk is uiteraard niet in 
de STT terug te vinden. 

Tabel 2. Doorvaarten door de Sont (oost- en 
westwaarts), aantal schepen in 1688 en 1694 
verdeeld naar de plaats van herkomst.4 

1688 1694 

Republiek 2028 
Schotland 134 
Engeland 516 
Stralsund 53 
Pommeren 45 
Stettin 26 
Danzig 44 
Zweedse 34 
Oostzeeprovincies 

Zweden 520 
Noorwegen 343 
Denemarken 308 
Overige 242 

1111 
18 

199 
124 
218 
178 
156 
128 

798 
272 
649 
107 

Nederlandse schippers naar Danzig, Stock¬ 
holm en Reval zullen worden onderzocht, ter¬ 
wijl tevens verwezen zal worden naar soort¬ 
gelijke migraties naar het Oostzeegebied en 
Noord-Duitsland. Door een aantal jaren van 
de zogenaamde Sonttolregisters (de oor¬ 
spronkelijke tolregisters - in het vervolg afge¬ 
kort als STR) te bestuderen5, kon worden 
vastgesteld dat een aantal schippers aanvan¬ 
kelijk voorkwam met een Nederlandse 
‘hjemsted’, maar later met een buitenlands 
domicilie, zoals bijvoorbeeld Danzig of 
Stockholm. In enkele gevallen werd door hen 
na 1700 vervolgens weer een Nederlandse 
plaats van herkomst opgegeven. De informa¬ 
tie uit de Sonttolregisters laat zich uitstekend 
vergelijken met die uit de burgerboeken en 
ander archiefmateriaal. In de bijlagen zijn 
gegevens van Nederlandse schippers opgeno¬ 
men, die eveneens te vinden zijn in de bur¬ 
gerboeken van achtereenvolgens Danzig, 
Stockholm en Reval, eventueel aangevuld 
met gegevens uit de STR of met andere bij¬ 
zonderheden. 

Totaal 4293 3958 

Nog pregnanter komt deze ontwikkeling tot 
uiting in tabel 2, waarin het aantal doorvaar¬ 
ten uit 1688, dus vlak voor de blokkade, 
wordt vergeleken met dat van 1694, toen de 
Negenjarige Oorlog al geruime tijd zijn 
invloed deed gelden. Overduidelijk blijkt dat 
schippers uit het Oostzeegebied hun Engelse, 
Schotse en Nederlandse collega’s verdron¬ 
gen. Op de sterke groei van de Scandinavi¬ 
sche handelsvloot werd reeds gewezen door 
Bromley, doch het neutrale Danzig liet hij 
buiten beschouwing. Waardoor werd deze 
groei veroorzaakt? Nam simpelweg het aan¬ 
tal doorvaarten van Baltische schippers toe of 
ligt de verklaring van deze ontwikkeling iets 
gecompliceerder? 
Met behulp van de zogenaamde ‘burgerboek- 
methode’ zullen we de inschrijvingen van 
nieuwe burgers in een aantal Oostzeesteden 
bestuderen. Met name de ‘verhuizingen’ van 

De Sonttolregisters 
Tot nu toe is niet systematisch onderzoek ver¬ 
richt naar Nederlandse schippers die in de 
zestiende, zeventiende of achttiende eeuw op 
buitenlandse schepen voeren. Wel is het ver¬ 
schijnsel op zichzelf meerdere malen gecon¬ 
stateerd. In vrijwel alle gevallen hield een 
dergelijke constatering direct verband met de 
STR en het belang daarvan bij de bepaling 
van de nationaliteit van de passerende schip¬ 
per en schip.6 In het artikel ‘West Friesland 
and the Sound (1681-1720)’ behandelt P. 
Boon enkele aspecten van de migratie van 
Nederlandse zeelieden.7 Volgens Boon ver¬ 
trokken in de desbetreffende periode vier 
Westfriese schippers pro forma naar het bui¬ 
tenland en slechts drie daadwerkelijk. Naar 
mijn overtuiging is de omvang van het aantal 
‘verhuizingen’ echter groter geweest. Al¬ 
thans, onderzoek in onder meer de archieven 
van de Staten-Generaal en archieven uit het 
Balticum zelf levert grotere aantallen op. Ter- 
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wijl Boon zich bij zijn onderzoek vooral con¬ 
centreert op de ‘verhuizingen’ op lokaal 
niveau (van platteland naar stad), besteedt hij 
vrijwel geen aandacht aan het fenomeen van 
verhuizingen van Westfriese schippers naar 
het buitenland.8 
Voor ons onderzoek hebben we, evenals 
Boon heeft gedaan, een aantal jaren van de 
STR steekproefsgewijs onder de loep geno¬ 
men. Gekozen is voor 1679, 1688 en 1693. 
We gaan ervan uit dat de ‘hjemsted’ inder¬ 
daad de woonplaats van de schipper is. In de 
hier onderzochte drie jaren hebben de STR 
steeds een vaste structuur, dat wil zeggen, 
eerst worden de oostwaarts varende Neder¬ 

landers genoteerd, daarna de westwaarts 
varende. Na deze twee groepen volgen ande¬ 
re nationaliteiten, die op hun beurt weer wor¬ 
den gevolgd door de oost- en westwaarts 
varende Nederlanders. Deze indeling en ook 
de aantallen doorvaarten zijn zeker niet zo 
absoluut als hier wordt gesuggereerd. 
Allereerst staan er tussen de Nederlanders 
diverse schippers die niet afkomstig waren uit 
de Republiek. In 1679 komt een deel van de 
namen zelfs meerdere malen voor. Misschien 
ging het in dit speciale geval om schippers in 
dienst van kooplieden of reders uit de Repu¬ 
bliek.9 Anderen staan slechts één maal ver¬ 
meld tussen de Nederlanders, hetgeen ten dele 
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Gezicht op Danzig, 1739 (fragment van een kaart van Danzig en omgeving). 

verklaard kan worden door een heenreis in het 
vorige jaar of een terugreis in het volgende 
jaar, maar wellicht ook te wijten zou kunnen 
zijn aan onnauwkeurigheid van de Deense tol- 
ambtenaren.10 In het register zijn immers wel 
eens vaker slordigheden waar te nemen: ver¬ 
beteringen, een nummer dat twee keer voor¬ 
komt of juist vergeten is, en dergelijke meer.11 
Ook staan Nederlandse schippers veelvuldig 
genoteerd tussen buitenlandse collega’s.12 
Bij het bestuderen van de jaren 1688 en 1693 
is steeds dezelfde methode gevolgd. Opval¬ 
lend is dat in 1688 tussen de Nederlanders een 
groep buitenlanders staat, die voor het meren¬ 
deel afkomstig is uit Emden en Bremen.13 In 
1693 is iets soortgelijks aan de hand, maar nu 
zijn de buitenlanders vooral afkomstig uit Sta¬ 
de, Oldenburg en Kopenhagen.14 
Van de vele ‘tegenstrijdigheden’ rond de her¬ 
komst van de schippers zijn nog diverse voor¬ 
beelden te geven. Bij Anne Comelissen uit 
Terschelling bijvoorbeeld staat vermeld dat 
hij voor de Deense IJslandse Compagnie voer, 
doch hij staat wel tussen de andere Nederlan¬ 
ders genoteerd. Een drietal andere Nederlan¬ 

ders is daarentegen tussen de Denen geno¬ 
teerd, ofschoon zij in dienst waren van dezelf¬ 
de compagnie.15 Een ander voorbeeld is de op 
een Danziger schip varende Jan Willemsen de 
Man, geboren te Vlaardingen. In 1688 staat 
hij twee maal vermeld bij de Nederlanders en 
éénmaal bij de Noordduitsers.16 
Afgezien van deze foutjes of, beter gezegd, 
onvolkomenheden in het bronnenmateriaal, 
gaan we over het geheel genomen ervan uit 
dat de ‘hjemsted’ de woonplaats van de 
schipper is. Onduidelijkheden rond de inde¬ 
ling naar nationaliteit kan veroorzaakt zijn 
door een latere indeling volgens dit criterium. 
Een andere versie van de STR uit 1688 is 
namelijk volledig chronologisch geordend 
volgens de datum van passeren door de Sont, 
wat zou kunnen betekenen dat het rangschik¬ 
ken naar nationaliteit pas enige tijd later zou 
hebben plaatsgevonden.17 
De buitenlanders die tussen de Nederlandse 
schippers werden ingeschreven zijn grofweg 
in te delen in drie categorieën. Peter (Lorentz) 
Reuter uit Windau voer in alle drie hier onder¬ 
zochte jaren door de Sont. Hij werd meestal tot 
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de Nederlanders gerekend.18 Evenals andere 
soortgelijke gevallen was hij waarschijnlijk in 
Nederlandse dienst en werd hij wellicht daar¬ 
om als Nederlander beschouwd. Ook de in 
1688 en 1693 voorkomende schippers uit 
Emden, Bremen, Oldenburg en Stade zullen 
niet slechts toevalligerwijze als Nederlanders 
zijn aangemerkt. Zeer interessant zijn de min 
of meer toevallig tussen de Nederlanders 
gerangschikte buitenlanders. 
In de registers van 1688 staat slechts één 
schipper uit Kopenhagen tussen de Nederlan¬ 
ders, Claes Comelissen Klockesteller, die 
voordien steeds voorkwam als Amsterdam¬ 
mer. Onder de talrijke Denen die voorkomen 
in het register van 1693, bevinden zich vele 
schippers met opvallend Nederlands klinken¬ 
de namen, zoals Auke Pieters en Comelis 
Gielissen de Boer.19 
In de STR van 1679,1688 en 1693 valt op dat 
een redelijk aantal Nederlandse schippers 
van ‘hjemsted’ verwisselt en daarna ook als 
afkomstig uit deze nieuwe ‘hjemsted’ wordt 
genoteerd. Uiteraard laten de schippers met 
een opvallende achternaam zich het gemak¬ 

kelijkst als zodanig herkennen: Claes Dircksz 
Wortel gaf in 1679 op afkomstig te zijn uit 
Landsmeer en tien jaar later uit Koningsber¬ 
gen danwel Elbing. Willem Jansen Swemmer 
woonde in 1688 in Hoogwoud, terwijl zijn 
schip in Amsterdam thuishoorde. Vanaf het 
volgende jaar gaf hij steeds op afkomstig te 
zijn uit Elbing en later Reval.20 
In de STR staan tevens Deense en Zweedse 
schippers vermeld met opvallend Nederlands 
klinkende namen, zoals Simon Classen 
Brandaris uit Nyenskantz, Reinert Jellis uit 
Narwa en Cornelius Tiertz uit Nyen.21 Nu is 
de naam een aanwijzing voor de afkomst, 
doch meer zekerheid biedt het feit dat hij voor 
of na deze vermelding in de STR als Neder¬ 
lander voorkomt. Voor de schippers uit Dan¬ 
zig en Stockholm hebben we zoveel mogelijk 
gegevens verzameld. De inschrijvingen in de 
burgerboeken bieden naar mijn idee een bete¬ 
re basis voor de bestudering van deze verhui¬ 
zingen dan de STR. We zullen later nog 
terugkomen op het gebruik van de STR in 
dezen. 
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Geloofsbrief van Cornells Dircksen Koomen uit Hoorn, opgemaakt te Danzig in 1692. Die erbare Antonie Koom- 
en, ein Kauffman von 47. und Johan Schouten, ein schipper von 30 Jahren ihres alters, beyde Burgere in Danzig, 
glaubhaffte zeugbare Manner, sind gestanden vor Gehegten Ding, undt haben Cornells Dircksen Koomen seine 
Echtschajft und geburt mit ihren aufigestreckten armen, auffgerichteten fingern stabendes eydes, zu Gott beschwo- 
ren und bezeuget, wie Recht ist, dass ihnen das bewust, denn auch in der warheit also sey, dass sein seeliger Voter 
Dirck ComeliPen Koomen, ein gewesener Einwohner und Schipper der Stadt Horn, in Holland gelegen, mit Gerdt 
Jantsen seiner seeligen Mutter, seind Eheleute gewesen, zu welchem Ehestande Sie...’. Foto en bron: Wojewódzkie 
Archiwum Panstowe w Gdarisku, 300, 60 nr. 3812. 

Nederlandse schippers op de Danziger vloot, 
1689-1700 
Aan het eind van de zeventiende eeuw ver¬ 
wierf een grote groep Nederlandse schippers 
in Danzig het burgerrecht. Na 1697 kwam 
aan deze toeloop een einde. Aannemelijk is 
dat de plotselinge stroom Nederlandse zeelui 
samenhing met het feit dat men om schipper 
van een Danziger schip te zijn ook het bur¬ 
gerrecht van deze stad moest hebben.22 Ver¬ 
gelijking van de namen uit de burgerboeken 
met die van de schippers op de Danziger 
vloot ondersteunt deze hypothese. 
Op grond van zeebrieven heeft A. Groth lijs¬ 
ten samengesteld met de namen van Danzi¬ 
ger reders, schippers en schepen.23 In bijlage 
2 zijn de in het burgerboek nieuw ingeschre¬ 
ven zeelieden daarom vergeleken met de 
schippersnamen gegeven door Groth. De 
Danziger vloot telde in 1676 ongeveer 24 
schepen waarop zeker vier van oorsprong 

Nederlandse schippers voeren. Dit aandeel 
groeide gestaag. In Groths schipperslijsten 
van 1693 en 1697 is ongeveer een derde van 
de schippers van Nederlandse afkomst. Ove¬ 
rigens maakten aan het eind van de zeven¬ 
tiende eeuw ook veel Scandinavische en 
Pommerse schippers de overstap naar de 
Danziger handelsvloot. 
In 1660 telde de Danziger vloot slechts zeven 
schepen van boven de dertig ton. Zowel aan¬ 
tal als scheepsgrootte zouden de volgende 
jaren sterk stijgen: in 1679 waren er 27 sche¬ 
pen, in 1689 waren dit er 30 en in 1694 telde 
de vloot 70 schepen.24 Deze snelle groei 
werd onder andere veroorzaakt door het toe¬ 
nemende aanbod van Pools graan, nadat in 
1660 vrede was gesloten tussen Zweden en 
Polen. Ook kon Danzig enigszins profiteren 
van de gestegen Westeuropese vraag naar 
hout, nodig voor de bouw van oorlogssche¬ 
pen. 
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Belangrijker waren evenwel de politieke ont¬ 
wikkelingen in West-Europa en de resulte¬ 
rende machtsstrijd. Omdat schepen uit Dan¬ 
zig als neutraal golden, kon de vaart op met 
name Frankrijk grotendeels overgenomen 
worden van de Westeuropese schepen. Van 
1680 tot 1690 vonden in totaal 57 reizen van 
een Danziger schip naar een Franse haven 
plaats, terwijl dit aantal tijdens de volgende 
tien jaren opliep tot ruim 160. Door het con¬ 
flict tussen Frankrijk en de Augsburgse Liga 
en de bijkomende blokkade door de Repu¬ 
bliek en Engeland, was Frankrijk voor de 
leverantie van hout en graan sterk afhankelijk 
van neutrale schepen, die als retourvracht 
zout en wijn vervoerden. De vaart van Dan¬ 
zig op de Republiek nam ook sterk toe: van 
1681 tot 1690 vonden totaal 36 reizen plaats, 
in de jaren 1691 tot 1700 waren dit er 196. Uit 
de STT komt een zelfde beeld naar voren; in 
de jaren 1691-1700 voer de helft van alle 
schepen, komend van Danzig, onder de eigen 
vlag.25 Tijdens het voorgaande decennium 
was dit nog maar een kwart. 
De aan het eind van de zeventiende eeuw snel 
groeiende handelsvloot van Danzig werd 
grotendeels door in het buitenland geboren 
schippers gevaren. Voor het jaar 1694 is dit 
nader onderzocht met behulp van de burger- 
boekinschrijvingen. Van de 61 schippers 
kwamen er slechts vier van oorsprong uit 
Danzig of direkte omgeving. Van enkelen is 
de herkomstplaats onbekend, doch de over¬ 
grote meerderheid bleek eerste generatie 
immigrant te zijn (bijlage 2). Vooral de neu¬ 
traliteit van de vloot van Danzig bevorderde 
de groei, die met name vanaf 1689 duidelijk 
waarneembaar is. In 1697 kwam het evenwel 
tot een conflict met Frankrijk, omdat het 
stadsbestuur niet de Franse kandidaat, maar 
de Saksische keurvorst steunde als gegadig¬ 
de voor de Poolse troon. De bloeiende zee¬ 
vaart op Frankrijk stortte in: van 1698 tot 
1700 vertrokken slechts twee Danziger sche¬ 
pen met een bestemming in Frankrijk. De 
neergang van de handelsvaart van Danzig 
werd behalve door de Franse represailles 

vooral veroorzaakt door het einde van de 
Negenjarige Oorlog en de onveiligheid van 
de Oostzee tijdens de grote Noordse Oorlog 
(1700-1721). 

De schipper en zijn bemanning 
Uit Nederlandse bronnen blijkt dat schippers, 
vaak samen met hun vrouw, daadwerkelijk 
naar Danzig verhuisden. In Stockholm was 
het overbrengen van vrouw en eventuele kin¬ 
deren verplicht, maar in Danzig werd dit in 
ieder geval niet geëist bij de verlening van het 
burgerrecht. Toch blijkt uit het lidmatenboek 
van de Hervormde kerk van Oost-Vlieland 
dat onder anderen Peter Janssen, Jan Come- 
lissen Geweldt en Peter Jantzen Groot samen 
met hun vrouw naar Danzig vertrokken.26 
Soms reisde de vrouw later haar man achter¬ 
na. Vanuit Vlieland werden overigens ook 
attestaties verleend aan schippersechtparen 
vertrekkend naar bijvoorbeeld Kopenhagen, 
Koningsbergen en Stockholm.27 Opvallend 
is dat na 1698 velen naar Vlieland terugkeer¬ 
den, omdat in den vreemde geen werk meer 
was. In de STR duiken de schippers dan ook 
weer op als rasechte Vlielanders.28 Ook naar 
Stockholm geëmigreerde schippers keerden 
op den duur naar hun geboorteplaats terug, 
zoals bijvoorbeeld Cornelis Tijssen naar 
Vlieland en Jan Tijmmessen naar Medem- 
blik.29 Ook enkele in de STR als Zweeds 
schipper voorkomende Nederlanders keer¬ 
den na 1700 terug naar de Republiek. 
In een grote verscheidenheid van archivalia 
zijn aanwijzingen te vinden omtrent de ver¬ 
huizingen van Nederlandse schippers. Zo 
zijn voor Ulcke Gerrith in mei 1697 verkla¬ 
ringen opgesteld voor de reders en kooplie¬ 
den van het schip Das Wappen von Danzig, 
waarin terloops over de schipper wordt ver¬ 
meld: ‘Er ist auff Flielandt gebohren aber in 
seiner Kindheit, da er kaum 5 oder 6 Jahr alt 
gewesen, mit seiner Eltern auss Holland hier 
nacher Danzig gekommen ’ ,30 Toen een ande¬ 
re Danziger schipper uit Danzig, de reeds 
genoemde Peter Jantzen Groot, moeilijkhe¬ 
den kreeg tijdens een reis naar Frankrijk, gaf 
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hij na afloop hierover een verklaring af, niet 
in het Duits, maar in het Nederlands.31 Voor¬ 
al bij kapingen, het al dan niet terecht schen¬ 
den van de Danziger neutraliteit, was de 
‘ware’ herkomst vaak een twistpunt. Bij een 
aanhouding lijkt de twijfel over het nieuw 
verworven Danziger burgerrecht groot, zoals 
bijvoorbeeld tijdens de inbeslagname van het 
schip Anna Maria. Volgens de resoluties van 
de Staten-Generaal werd het schip ‘gevoert 
by schipper Johannes Reyners, geboortigh 
van het eylandt der Schelling, doch sustine- 
rende te wesen burger van Dantzick’ ,32 
Aan gegevens over de herkomst van de 
bemanning is veel moeilijker te komen, voor¬ 
al omdat het lagere scheepsvolk geen burger 
hoefde te zijn en de overheid het niet regis¬ 
treerde, zoals in Stockholm het geval was. 
Afgaand op de namen van het scheepsvolk 
voorkomend in attestaties lijkt het dat hoog¬ 
uit een deel van de bemanning eveneens van 
Nederlandse afkomst was. Bijvoorbeeld de 
bemanning van Heij Abelssen lijkt voor een 
deel Nederlands, te weten stuurman Adrian 
Gillis en matroos Thecke Ajes, en voor een 
deel afkomstig van elders, zoals kok Bartel 
Hartwich en matroos Hanss Karsten.33 Toch 
moet het ook voorgekomen zijn dat de meer¬ 
derheid van de bemanning wel uit Nederland 
afkomstig was. Dat valt onder meer af te lei¬ 
den uit verklaringen van kapers die schepen 
uit Danzig aanhielden. Het schip De Steene 
Sluijs werd in 1691 door Zeeuwen opge¬ 
bracht met als rechtvaardiging dat schipper 
Adriaen Voshol ondanks het plakkaat van 8 
april 1689 in vreemde dienst was getreden. 
‘Ende dat oock het volck op het voorschreven 
schip, immers voor het meerendeel hier te 
lande is aengeworven’.34 Voshol zelf was een 
geboren Vlaardinger en pas enkele jaren later 
werd hij officieel burger van Danzig. 
In 1702 werd pas weer één Nederlander inge¬ 
schreven in het burgerboek, in 1704 twee en 
met dergelijke tussenposen kwamen in de 
achttiende eeuw soms nog Nederlanders zich 
in Danzig vestigen. Met andere woorden, 
toen in 1697 de zeevaart van Danzig inzakte 

en er aan de Negenjarige Oorlog een einde 
kwam was er geen behoefte meer aan nieuwe 
zeelieden om de handelsvloot te bemannen. 
Voor veel Nederlandse schippers was boven¬ 
dien de overstap naar een Danziger schip tij¬ 
delijk, noodgedwongen door de oorlog. Na 
1697 keerden daarom velen terug uit Danzig 
en ook uit de andere Baltische steden. 

Nederlandse schippers op de vloot van Stock¬ 
holm, 1685-1700 
Voor het onderzoek naar de migratie van 
Nederlandse schippers kan in Stockholm ook 
gebruik gemaakt worden van de burgerboe- 
ken. De gevolgde inschrijvingsprocedure 
was in de Zweedse hoofdstad echter veel 
beknopter dan te Danzig: in chronologische 
volgorde werden de namen en de beroepen 
van de nieuwe burgers genoteerd, maar niet 
hun plaats van herkomst.35 Dit gemis kon 
worden ondervangen door onderzoek in de 
protocollen van het handelscollege waar de 
buitenlandse schipper zijn verzoek tot bur¬ 
gerrecht indiende.36 Zulks geschiedde in 
gezelschap van twee borgen; geboortebrie- 
ven lijken niet te zijn gebruikt. De datum van 
inschrijving in het burgerboek stemt meestal 
overeen met die in het protocolboek, zodat op 
deze manier de schipper én zijn geboorte¬ 
plaats kan worden teruggevonden. Boven¬ 
dien werd bij de inschrijving in de protocol- 
boeken regelmatig vermeld op welk schip de 
nieuwe burger vroeger voer, danwel zou gaan 
varen. Met behulp van al deze gegevens werd 
de lijst van Nederlandse schippers op de 
Stockholmse vloot samengesteld (bijlage 3). 

Berichten van Christiaan Rumpf 
De Nederlandse resident in Stockholm, 
Christiaan Constantijn Rumpf, schreef tij¬ 
dens zijn ambtsperiode (1674-1706) onge¬ 
veer eens per week een brief naar Den 
Haag.37 De Staten-Generaal kwamen zo niet 
alleen op de hoogte van de diplomatieke en 
politieke zaken, maar ook van het scheep¬ 
vaartverkeer op Zweden. Ook een aantal van 
deze berichten werden gebruikt bij het onder- 
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zoek naar de overstap van Nederlandse schip¬ 
pers, hun gezinnen en de scheepsbemanning 
naar Stockholm. In de zomer van 1691 
schreef Rumpf: ‘Seeker wel bekent schipper, 
Opperdoes, langen tydt als uwer Hoog 
Mogende onderdaen heen en weer van 
Amsterdam en elders op dese stadt gevaeren 
hebbende ... heeft sigh voor wyenigh daegen 
alhier laeten naturaliseren en vertrekt met syn 
lyff eerstdaeghs naer Amsterdam om aldaer 
voor syne Sweetsche reders een nieuw schip 
in te koopen’.38 Vanaf de herfst van 1689 
kwam de migratiestroom uit Nederland goed 
op gang om na 1695 weer weg te ebben. 
Gedurende diezelfde tijd zijn geregeld ver¬ 
wijzingen hiernaar te vinden in zijn veelal 
kleurrijke brieven. Haast terloops meldt 
Rumpf dan - wanneer schepen de thuishaven 
Stockholm binnenlopen - dat de schipper en 
het scheepsvolk van Nederlandse afkomst 
zijn.39 Blijkbaar was dit voor zowel de resi¬ 
dent als de Staten-Generaal een bekend gege¬ 
ven. 
Over de migratie schreef Rumpf in het voor¬ 
jaar van 1693 wat uitvoeriger naar aanleiding 
van de bouw van twee handelsschepen te 
Zweden ‘welke nieuwe schepen met Hol- 
landsche schippers, onderdanen van uwe 
Hoog Mogende (die sig hier komende laten 
naturaliseren en daerenboven haer familien 
uit Holland moeten overbrengen) versien 
werden. Gelyk dan de meeste en voomaam- 
sten Sweetsche commercie schepen met 
schippers van de zelfde natie bevonden wer¬ 
den versien te zyn, om dat reders haer reke¬ 
ning daer by beter vinden, en sig op dier gely- 
ke schippers beter konnen verlaten als op 
andere.’40 Twee delen van dit citaat behoeven 
toelichting. 
Sinds 1 juli 1690 was het voor gehuwde 
schippers verplicht hun vrouw mee te laten 
verhuizen, als zij nog niet in Stockholm 
woonden. Bij menigeen ging dit niet van gan¬ 
ser harte en bijvoorbeeld Comelis Johanson 
Schielvisch moest in 1692 zelfs gedreigd 
worden met een boete van 400 zilverstukken, 
indien hij niet binnen vier maanden zijn 

Penning met de afbeelding van C.C. Rumpf, door 
Arvid Karlsteen in 1677 gemaakt. Foto en collectie: 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden. 

vrouw en kinderen liet overkomen. Adriaan 
Foppes werd in 1701, samen met negen ande¬ 
ren, bij het stadsbestuur op het matje geroe¬ 
pen om aldaar uit te leggen waarom zijn 
vrouw niet in Stockholm woonde. Zij was 
toevallig, evenals de echtgenotes van Gabriel 
Poulson en Peter Boon, juist onderweg luid¬ 
de het verweer.41 Ook uit kerkboeken wordt 
duidelijk dat naar Stockholm gemigreerde 
schippers aldaar kinderen lieten dopen, met 
attestatie vanuit Nederland inkwamen, dan 
wel na 1698 weer vertrokken.42 
De Amelander schipper Pieter Gerbrandson 
Rotgans verkreeg in juni 1691 het burger¬ 
recht onder de voorwaarde dat hij zijn vrouw 
en kind zo snel mogelijk uit de Republiek 
moest laten overkomen. Dat dit gebeurde, 
blijkt uit het feit dat Rotgans in de STR als 
afkomstig uit Stockholm en derhalve tussen 
de andere Zweden werd geregistreerd. Een en 
ander kan worden gestaafd aan de hand van 
het volgende: schipper Rotgans vroeg aan 
zijn reders of zijn vrouw eens mee mocht op 
een reis richting Spanje, zodat zij op de heen¬ 
weg op Ameland aan land kon gaan om een 
erfeniszaak te regelen. Op de terugreis wilde 
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Rotgans zijn ega dan weer oppikken.43 
Niet alleen in Nederland geboren schippers, 
maar ook anderen maakten de overstap naar 
de vloot van Stockholm (bijlage 4). Maar, 
zoals blijkt uit de lijst schippers uit 1694, was 
het Nederlandse aandeel relatief wel erg 
groot. Wat dat betreft lijkt Rumpf gelijk te 
hebben met zijn bewering dat Nederlandse 
schippers bijzonder geliefd waren. Daarnaast 
speelde de enorme vraag naar zeelui een rol, 
hetgeen wellicht mede een verklaring is voor 
de overstap van zoveel schippers.44 Daar 
komt nog bij dat Zweden, evenals Danzig, 
neutraal bleef tijdens de Negenjarige Oorlog. 
Terwijl we over herkomst van zeelui op de 
vloot van Danzig vrijwel niets wisten, is over 
de nationaliteit van de bemanning van de 
vloot van Stockholm juist veel bekend. Van¬ 
af 1691 gold namelijk voor schippers dat ze 
verplicht waren, in de woorden van Rumpf, 
‘voor de magistraat deser stadt het eygent- 
lyck getal en de naemen van haer boots-volck 
op te geeven’ 45 De herkomst van alle opva¬ 
renden, van stuurman tot scheepsjongen, 
diende te worden vermeld. Ook indien een 
buitenlands schip voor Stockholmse handels¬ 
lieden voer, was de schipper hiertoe ver¬ 
plicht. Zo voer Zivert Ockes uit Riga met 
negen zeelui, van wie de stuurman en boots¬ 
man afkomstig waren uit Warns, de timmer¬ 
man uit Stavoren en de scheepsjongen uit 
Molkwerum 46 Met name het aantal Neder¬ 
landse stuurlieden op de totale Zweedse, of 
beter, Stockholmse handelsvloot is opvallend 
groot. Op de schepen met een uit de Repu¬ 
bliek afkomstige schipper waren vrijwel 
altijd enige bemanningsleden afkomstig uit 
het land en veelal de directe omgeving van 
herkomst van de schipper. 
Aldus is onderzoek naar de herkomst van de 
bemanningsleden heel goed mogelijk. In het 
kader van dit artikel zullen we het echter bij 
een enkel, makkelijk tot de verbeelding spre¬ 
kend voorbeeld houden. De op Texel geboren 
Comelis Butterman en Jacob Isackson voe¬ 
ren in 1694 met onder hun bemanningsleden 
zes respectievelijk vier Texelaars én nog 

enkele andere Nederlanders 47 Een soortge¬ 
lijke samenstelling van de bemanning kwam 
veel vaker voor en kan zelfs worden gebruikt 
als indicatie voor de herkomst van de schip¬ 
per. Waarschijnlijk was Tunnis Schielvisch 
afkomstig van Texel, omdat het Nederlandse 
deel van zijn bemanning op Texel zelf of in 
de kop van Noord-Holland geboren was.48 
Aangezien de bemanning per reis werd aan¬ 
genomen, wisselde de samenstelling telken¬ 
male sterk. In maart 1694 voer Reyncke Wij- 
brantz met een zevenkoppige bemanning, 
van wie er zes afkomstig waren uit Molkwe¬ 
rum. In augustus van dat zelfde jaar waren 
van de nu zes man vier geboren in Molkwe¬ 
rum, één in Amsterdam en één in Danzig 49 
Alleen de hoogbootsman Sipke Wybrandt 
maakte beide reizen mee. 

Reval, Stade, Glückstadt en de kapingen 
In het voorgaande hebben we met behulp van 
de burgerboeken van Danzig en Stockholm 
de overgang van Nederlandse schippers naar 
deze twee steden geschetst. Gebruikmakend 
van deze methode kan ook de migratie naar 
andere steden aangetoond worden. De bur¬ 
gerboeken van het Zweedse Landskrona zijn 
ooit eens vluchtig bekeken door J. Röme- 
lingh. In de jaren 1666-1668 wisselden onder 
anderen drie Vlielanders hun burgerrecht in 
voor dat van deze plaats.50 Pas na nader 
onderzoek van met name Zweedse en Deen¬ 
se burgerboeken zal de totale migratie van 
schippers duidelijk worden.51 Met de bestu¬ 
dering van de in druk verschenen burgerboe¬ 
ken van Reval en Glückstadt is hiermee een 
voorzichtig begin gemaakt. 
Het in 1933 uitgegeven burgerboek van Reval 
bevat gegevens over de periode 1624-1710. 
Gedurende deze gehele periode zijn slechts 
een tiental Nederlanders naar Reval verhuisd, 
echter allen (op één na) verhuisden juist in de 
jaren 1691-1696/97. Helaas zijn de inschrij¬ 
vingen niet altijd volledig (bijlage 5). 
In het burgerboek van het toentertijd Deense 
Glückstadt werden in 1690 en de eerste helft 
van 1691 opvallend veel schippers afkomstig 
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uit Rotterdam ingeschreven, maar slechts één 
Fries en niemand van de Waddeneilanden. In 
1687 werd één Nederlandse schipper burger 
in Glückstadt, de volgende twee jaren geen 
enkele, maar vanaf februari 1690 was er plot¬ 
seling sprake van een ‘hausse’. Opvallend is 
dat vrijwel alle nieuwe burgers schippers 
waren en dat bij de inschrijving tevens de 
naam en de grootte van het te varen schip 
werden genoteerd. De verhuizingen zijn 
slechts tot de zomer van 1691 goed na te 
gaan, want daarna werd kennelijk volgens 
een andere inschrijvingsprocedure gewerkt. 

In de periode februari 1690 tot juli 1691 wer¬ 
den in totaal 25 Nederlandse schippers bur¬ 
ger, tenminste als we ook de Westfries 
Vibrant Petersen meetellen, die voordien bur¬ 
ger van Trondheim was.52 
De handelsvaart van de tijdens de tweede 
helft van de zeventiende eeuw Zweedse stad 
Stade is beschreven door C. Tiedemann. De 
periode van de Negenjarige Oorlog noemt hij 
toepasselijk de ‘Dritte Periode der Aus- 
weichschiffahrt’.53 Voor schippers uit Ham¬ 
burg, maar ook uit de Republiek was een pas 
uit Stade een manier om de blokkade van de 
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Franse havens te omzeilen. Zo voeren er in 
1694 in totaal 83 schippers met een dergelij¬ 
ke pas. In februari 1690 verwierf Johan 
Schutte uit Hoorn zo’n zeepas en tot 1697 
volgden nog een twintigtal, vooral Hollandse 
collega’s. Volgens Tiedemann ging het echter 
meer om het wisselen van de scheepsvlag dan 
om daadwerkelijke verhuizingen van schip¬ 
pers. Zo blijkt de Amelander Jacob Dreyer, 
geregistreerd als schipper van Stade, op weg 
van Amsterdam naar Koningsbergen in de 
STR te gelden als afkomstig uit Zweden. 
De gegevens van de verscheidene Nederlan¬ 
ders die tijdens de Negenjarige Oorlog in de 
burgerboeken van Reval en Glückstadt werden 
ingeschreven, zijn helaas nogal summier. Hoe 
dat ook zij, de tendens is onmiskenbaar waar¬ 
neembaar dat de ‘echte’ Nederlandse schippers 
werden verdrongen door collega’s uit tijdens 
de oorlog neutrale gebieden, collega’s echter 
met een duidelijk Nederlandse achtergrond. 
Zoals reeds hiervoor werd gemeld, betroffen 
de door Bromley gebruikte archivalia vooral 
kapingen. Het materiaal is derhalve niet pri¬ 
mair bedoeld geweest om verhuizingen van 
schippers te registreren. Dat wil overigens 
niet zeggen dat deze bronnen van geen enkel 
nut voor ons onderzoek zijn geweest. 
Immers, na aanhouding van een schip ont¬ 
brandde niet zelden een juridische strijd over 
de nationaliteit van het schip, de lading, de 
reders en dergelijke meer. Echter, het heeft er 
alle schijn van dat juist de nationaliteit van 
schipper en bemanning van secundair belang 
was. Slechts één van de vijf redenen voor het 
enteren van The Castle of Helsingburg door 
Engelse kapers in 1672 was volgens hen ‘for 
being navigated by a Dutch skipper and some 
Dutch seamen’.54 Ter verdediging werd 
evenwel aangevoerd dat de bewuste schipper, 
Meindert Comelisson, burger was van Hel- 
singborg en daar samen met zijn gezin ook 
daadwerkelijk woonde. Hendrick Garretson, 
woonachtig naar eigen zeggen in Stockholm, 
trof een zelfde lot. Ook hij verdedigde zich 
met het argument dat hij samen met zijn 
vrouw reeds lang geleden uit Enkhuizen was 

verhuisd. Dat hij zijn Westfriese wortels nog 
niet was vergeten, moge blijken uit de mede¬ 
deling: ‘hee had a little flagg or vandie off 
Enckhusen aboard when hee was sized’.55 
Op dit schip bevond zich overigens ook een 
gedeeltelijk Nederlandse bemanning, een 
verschijnsel dat we al vaker hebben kunnen 
waarnemen. 
Ofschoon tientallen Danzigers en Zweden 
door Nederlandse kapers werden aangehou¬ 
den, speelde in die gevallen de nationaliteit 
van de schipper zelden een rol. Neutraliteit 
werd in principe gerespecteerd, al duurde het 
vaak maanden voor een opgebracht schip 
weer werd vrijgegeven. Tijdens de afwikke¬ 
ling van een dergelijke zaak komen we de 
naam van de schipper, zijn huidige en vroe¬ 
gere woonplaats en dergelijke meer, inder¬ 
daad wel eens tegen, maar omdat deze gege¬ 
vens zelden de reden tot kaping waren, zijn 
dergelijke vermeldingen hooguit terloops.56 
Uitzonderlijk is in dat opzicht een lijst uit cir¬ 
ca 1700 van door Franse kapers aangehouden 
Zweedse schepen. Op deze lijst staan onder 
andere het geboorteland van de schipper en 
het land waar het schip gebouwd was, ver¬ 
meld. Een en ander zou er op kunnen duiden 
dat een ruime opvatting bestond over wat al 
dan niet als vijandelijk werd aangemerkt.57 

De bijlagen 
Van januari 1689 tot 1700 verhuisden zeker 
65 Nederlandse schippers naar Danzig, waar 
ze in het burgerboek werden ingeschreven 
(bijlage 1). Van enkele van hen kon aange¬ 
toond worden dat zij voor hun verhuizing nog 
als Nederlander door de Sont voeren - althans 
volgens de STR van 1688. Het grootste deel 
van de schippers maakte de overstap naar een 
Danziger schip; aan de hand van twee door 
Groth samengestelde lijsten en een andere uit 
1694 kan dat worden vastgesteld.58 Betrek¬ 
ken we de passages van Danziger schepen uit 
de STR van 1695 in ons onderzoek, dan 
wordt duidelijk dat vrijwel alle migrerende 
schippers gezagvoerder op een Danziger han¬ 
delsschip werden. 
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Gezicht op Reval. Ets van Adam Olearus (circa 1630). Bron: 'Vermehrte Moscowitische und Persianische Reise- 
beschreibung 1671 ’. 

Na de Negenjarige Oorlog keerden meerdere 
schippers naar hun land van herkomst terug, 
ofschoon dat slechts van een twaalftal met 
zekerheid kon worden vastgesteld. Dit deel 
van het onderzoek werd verricht door verge¬ 
lijking van onze onderzoeksresultaten met de 
lijsten van schippers uit de periode 1700 tot 
en met 1710, zoals die zijn samengesteld 
door RC. van Royen.59 Voorts zijn steek- 
proefgewijs enkele kerkelijke lidmatenregis¬ 
ters bestudeerd. Omdat lang niet alle op de 
Oostzee varende schippers in een notariële 

akte voorkomen en omdat systematisch 
grootschalig genealogisch onderzoek voor¬ 
alsnog ontbreekt, zullen ongetwijfeld veel 
meer dan de hier genoemde twaalf schippers 
zijn teruggekeerd. 
In het burgerboek van Stockholm werden tus¬ 
sen 1685 en 1700 ruim 90 Nederlandse schip¬ 
pers ingeschreven. Het merendeel van hen, 
dat wil zeggen 81, verhuisde naar Stockholm 
tussen najaar 1689 en najaar 1695 (bijlage 3). 
Ook hier kan slechts van een gering aantal 
aangetoond worden dat zij voor het vertrek 
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naar Stockholm als Nederlander de Sont pas¬ 
seerden. Wel wordt duidelijk dat de in Neder¬ 
land geboren schippers massaal dienst deden 
op de handelsvloot: gebaseerd op de Stock- 
holmse schepenlijst uit 1694 en 1698 en de 
STR uit 1695 kan geconcludeerd worden dat 
ruim 2/3 van de 94 geëmigreerde Nederlan¬ 
ders op een Stockholms schip kwam te 
varen.60 Door meerdere schepenlijsten en 
andere j aren uit de STR te bestuderen kunnen 
zeker nog meer van oorsprong Nederlandse 
schippers op een Zweedse vrachtvaarder 
worden opgespoord. Na de Negenjarige Oor¬ 
log keerde in ieder geval een tiental schippers 
terug naar de Republiek. 
De Stockholmse schepenlijst uit 1694 geeft 
o.a. ruim 170 namen van grotere handels¬ 
vaartuigen en meestal de naam van de schip¬ 
per (bijlage 4). Met behulp van de burger- 
boeken en de protocollen van het handelscol¬ 
lege lukte het van een groot aantal schippers 
de plaats van herkomst te vinden. Evenals in 
Danzig hadden de schippers vaak het burger¬ 
recht verworven gedurende de Negenjarige 
Oorlog en bleken zij voor het merendeel uit 
de Republiek afkomstig te zijn. 
Bijlagen 1 en 3 zijn bedoeld als overzicht van 
de schippers die migreerden. Als basis voor 
deze bijlagen dienden de inschrijvingen in de 
respectievelijke burgerboeken. Bovendien 
wordt in deze bijlagen zo mogelijk aangege¬ 
ven dat zij voordien als Nederlandse schip¬ 
pers door de Sont voeren en nadien werden 
geregistreerd als schipper afkomstig uit Dan¬ 
zig of Stockholm. Dat deze schippers daad¬ 
werkelijk dienst deden op een schip uit één 
van beide steden kan worden geconcludeerd 
op basis van de lijst schepen uit 1694 en 
1697-98. Ten slotte is nog informatie opge¬ 
nomen uit de periode rond 1700 om na te 
gaan of een schipper naar Nederland terug¬ 
keerde. In de bijlagen 2 en 4 vinden we de 
herkomst van de schippers op de handels¬ 
vloot van Danzig dan wel Stockholm. Aldus 
blijkt dat het merendeel uit migranten 
bestond. 
Ter verduidelijking van een en ander zullen 

we Heij Abelssen (nummer 37) en Jacob Jans 
Plantijt (nummer 46), beiden burger van Dan¬ 
zig, en Dirck Meesen (nummer 44) en Volc- 
ker Comelison Peinappel (nummer 52), bei¬ 
den burger van Stockholm, de revue laten 
passeren. 
Zowel Heij Abelssen als Jacob Jans Planteijt 
werden in 1693 met vermelding van hun oor¬ 
spronkelijke plaats van herkomst in het bur- 
gerboek van Danzig ingeschreven. Van beide 
schippers is ook de geloofsbrief bewaard 
gebleven. In 1688 voer Planteijt door de Sont 
in oostwaartse richting en werd hij geregi¬ 
streerd tussen een groep van 515 Nederlan¬ 
ders met als nummer 485. Op de terugweg 
vinden we hem tussen een groep van 499 
Nederlanders met als volgnummer 465. In 
beide gevallen gaf deze schipper op dat hij van 
Egmond afkomstig was. In 1693 treffen we 
Abelssen en Planteijt eveneens in de STR aan, 
maar dan als afkomstig van Danzig. Abelssen 
in een groep van 123 Noordduitsers zelfs vijf 
maal en in een andere groep van 193 Noord¬ 
duitsers nog eens twee maal. Planteijt vinden 
we ook in deze laatste groep terug en wel als 
nummer 124. In de schepenlijst uit 1694 (bij¬ 
lage 2) vinden we Planteijt ook terug, onder 
nummer 48, als schipper van Samson, groot 
170 last. Abelssen wordt niet vermeld, wel¬ 
licht omdat hij juist in 1694 door Duinkerker 
kapers werd vastgehouden.61 In de STR van 
1695 zijn Abelssen en Planteijt opnieuw als 
Danzigers te vinden onder de in de tabel aan¬ 
gegeven nummers. In de schepenlijst van 
Groth uit 1697 komt Heij Abelssen voor (als 
nummer 21 en 44) met de St.Martin van 50 
last en later met de Libertas van 100 last. In 
1699 werd Abelssen in de STR tussen de 
groep van 412 Nederlanders genoteerd als 
nummer 220 en tussen de groep van 417 
Nederlanders als nummer 62. Zijn'hjemsted’ 
is dan Vlieland. Blijkbaar was hij terugge¬ 
keerd naar zijn eiland van herkomst. In het lid¬ 
matenregister van de kerk aldaar werd hij in 
september 1700 ingeschreven als nieuw lid, 
ingekomen van Danzig. Ook Jacob Jans Plan¬ 
teijt keerde naar Nederland terug; Van Royen 
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noemt hem als attesterende schipper, in diens 
nummering als nummer 559. 
Bijlage 3 is grotendeels op identieke wijze 
samengesteld. Dirck Meesen werd op 6 okto¬ 
ber 1692 ingeschreven in het burgerboek van 
Stockholm onder vermelding dat hij afkom¬ 
stig was van Texel (volgens inventarisnum¬ 
mer 102 op pagina 171). Voorde inschrijving 
van Volcker Comelison Peinappel geldt iets 
dergelijks. Beiden voeren in 1688 nog als 
Nederlander door de Sont. In de schepenlijst 
uit 1694 (bijlage 4) is Meesen terug te vinden 
onder nummer 14 en in de lijst uit 1698 onder 
nummer 11, beide keren met het schip Swens- 
ka Leijont. In deze laatste lijst komt ook Pein¬ 
appel voor, onder nummer 41, met de Prop- 
heten Samuel van 220 last. Volgens de STR 
van 1695 en van 1699 voer Meesen nog 
steeds met hetzelfde schip en werd hij gere¬ 
gistreerd als Stockholmer. In 1699 voer Pein¬ 
appel eveneens als Stockholmer door de Sont 
(nummer 400). De rest van het verhaal is min¬ 
der duidelijk. Zo verscheen hij voor een 
Amsterdamse notaris als schipper van de 
Profeet Samuel maar afkomstig van Schel- 
linkhout.62 In 1702 schonk hij een doopboog 
aan de kerk van Schellinkhout, hetgeen het 
wel zeer waarschijnlijk maakt dat hij inmid¬ 
dels uit Zweden naar de Republiek was terug¬ 
gekeerd.63 
Zoals uit het geval van Peinappel blijkt, is 
soms moeilijk te bepalen waar de schippers 
nu echt woonden. Daarom ook zijn, voor 
zover mogelijk, in beide bijlagen allerlei aan¬ 
vullende gegevens opgenomen. Zo vinden 
we hier mededelingen omtrent de registratie 
van de schipper, over zijn thuishaven, over 
zijn terugkeer naar de Republiek en dergelij¬ 
ke meer. 
Voor de bestudering van de migratie van 
schippers naar Danzig en Stockholm kon 
gebruik worden gemaakt van de inschrijvin¬ 
gen in de burgerboeken. Indien dergelijk 
bronnenmateriaal niet voorhanden is, hoeft 
dat nog niet te betekenen dat er geen andere 
methoden zijn om dit verschijnsel nader te 
bestuderen. Uit vergelijking van Nederland¬ 

se met buitenlandse namen van schippers in 
de STR blijkt dat juist rond de Negenjarige 
Oorlog vele veranderingen in de opgave van 
de ‘hjemsted’ plaatsvonden. 
Bijlage 6 is resultante van een andere metho¬ 
de om achter de migratie van schippers te 
komen. Als steekproef werd één van de twee 
groepen Zweden uit de STR van 1695 - de 
groep van 617 - gelegd naast de bijlagen van 
Van Royen. De Stockholmers hebben we bui¬ 
ten beschouwing gelaten. Een aantal opval¬ 
lende namen uit de STR, zoals bijvoorbeeld 
Jan Pietersz Vader en Pieter Teunisz de Hond 
uit Riga, duiken op in de lijst van Van Royen. 
Vermoedelijk gaat het hier om van oorsprong 
Nederlandse schippers die rond 1700 inmid¬ 
dels waren teruggekeerd naar de Republiek. 
Door uit meerdere jaren de Balten of Scandi- 
naviërs te vergelijken met de opgaven uit de 
bijlagen van Van Royen kan bijlage R.2 
moeiteloos uitgebreid worden. Voorlopig 
hebben we het bij deze ene steekproef gela¬ 
ten. 
Alleen al met behulp van deze ‘snelle’ metho¬ 
de kan de migratie van schippers worden aan¬ 
getoond. Zelfs de beperkte steekproef zoals 
uitgevoerd voor bijlage 6 wijst reeds op emi¬ 
gratie van schippers naar bijvoorbeeld Riga. 
Toch gaat alleen al voor de zekerheid onze 
voorkeur uit naar de wat moeizamer methode 
die als basis het gebruik van de inschrijvin¬ 
gen in de burgerboeken heeft. Immers, om er 
achter te komen of Douwe Dircksen die in 
1699 als schipper uit Riga door de Sont voer, 
dezelfde is als Douwe Dircksen die Van Ro¬ 
yen noemt64, moet aanvullende informatie 
gezocht worden. Een zelfde probleem duikt 
op bij de veranderingen in de plaats van her¬ 
komst van de schippers; indien een schipper 
geen familienaam heeft, doch slechts een 
voornaam en een patroniem, kan wisseling 
maar al te makkelijk verwisseling worden. 

Besluit 
Aan het begin van dit artikel werd reeds 
opgemerkt dat juist schippers afkomstig uit 
de Republiek gemakkelijk van domicilie ver- 
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Estse postzegel uit het interbellum met gezicht op 
Reval. 

Poolse postzegel van 25 zloty waarop een zeventiende- 
eeuws gezicht op Danzig. 

anderden. Aldus kan een deel van de afname 
van de Nederlandse en de toename van de 
Scandinavische en neutrale passages door de 
Sont worden verklaard. In die zin is dit ver¬ 
schijnsel wellicht van belang voor de gaande 
discussie over de economische ontwikkeling 
van de Republiek aan het einde van de zeven¬ 
tiende eeuw. Zo signaleerde J.A. Faber een 
achteruitgang van de graanaanvoer uit het 
Oostzeegebied in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Hij concludeert onder 
meer ‘dat het relatieve aandeel van de Neder¬ 
landers in de Sontvaart verminderde... en het 
ligt dan ook voor de hand dat wanneer die 
graanaanvoer daalt, dat vooral zijn neerslag 
vindt in het Nederlandse aandeel in het 
geheel van de Sontvaart’.65 Uit publikaties 
van F. Snapper blijkt echter dat, zeker gedu¬ 
rende de Negenjarige Oorlog, de Amster¬ 
damse graanimport niet afnam.66 Gezien de 
‘overstap’ van veel Nederlandse schippers 
naar een Baltische stad zou dit verschijnsel 
mede een verklaring kunnen zijn zowel voor 
de terugloop van het aandeel van de Repu¬ 
bliek in de Sontvaart als het tegelijkertijd 
constant blijven van de Amsterdamse graan- 
invoer. 
Tevens zou het verschijnsel wellicht uitkomst 
kunnen bieden in de discussie over de ont¬ 
wikkeling van de Noordhollandse scheep¬ 
vaart als bron van werkgelegenheid in de loop 
van de zeventiende eeuw. ‘Op basis van de 

krimpende aantallen doorvaarten van Noord¬ 
hollandse schippers door de Sont nam [A.M.] 
Van der Woude aan dat dus het aantal schip¬ 
pers uit Noord-Holland afnam. Ervan uit¬ 
gaand dat een schipper het merendeel van 
zijn bemanning uit de naaste omgeving 
betrok, gebruikte Van der Woude het aantal 
doorvaarten van Noordhollandse schippers 
door de Sont als een ‘barometer’ voor het 
belang van de vrachtvaart als bron van werk¬ 
gelegenheid in dit gebied. Verdwijnen de 
schippers, dan verdwijnen de zeelui.’67 
De verdwenen Noordhollandse schippers lij¬ 
ken echter weer op te duiken als onder ande¬ 
re Danzigers of Stockholmers (bijlage 1). 
Maar liefst twintig naar Danzig verhuisde 
schippers waren oorspronkelijk afkomstig uit 
Noord-Holland. In het geval van de vloot van 
Stockholm waren dat er zelfs 39 (bijlage 3). 
Wat betreft de samenstelling van de beman¬ 
ningen van deze ‘Danziger’ en ‘Stockholmer’ 
schepen werd reeds geconstateerd dat een 
deel van het scheepsvolk nogal eens afkom¬ 
stig was uit de oorspronkelijke plaats van her¬ 
komst van de schipper. Naast Noordhollan- 
ders en Friezen voeren er op de handelsvloot 
van Stockholm in totaal negen van Texel 
afkomstige schippers. Uit Medemblik kwa¬ 
men in totaal vier schippers naar de Zweedse 
hoofdstad en over hun bemanning in 1694 is 
het volgende bekend: Pieter Pieterson de 
Jongh voer met een stuurman van Vlieland, 
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Johan Tijmenson had een stuurman uit Hin- 
deloopen en een hoogbootsman uit Vlissin- 
gen. Ewout Hillebrandtson had als beman¬ 
ningsleden een stuurman uit Texel, een tim¬ 
merman kwam uit Medemblik, een bootsman 
en hoogbootsman uit Callantsoog en een 
‘kajuitwachter’ uit Holland.68 In 1691 voer 
hij zelfs met een volledig Noordhollandse 
bemanning.69 Van de vierde schipper, Cor¬ 
nells Opperdoes, zijn helaas geen gegevens 
bekend. Een vergelijkbare samenstelling van 

Noten 

* Het onderzoek te Gdansk was mogelijk dankzij een 
beurs van de Poolse Academie van Wetenschappen na 
bemiddeling van het NUFFIC te ‘s-Gravenhage. Een 
reisbeurs voor onderzoek te Stockholm werd beschik¬ 
baar gesteld door het NWO te ‘s-Gravenhage. 

1. J.S. Bromley, ‘The North Sea at Wartime (1688- 
1713)’ in: Bijdragen en mededelingen betreffende 
de geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 92 
(1977) 270-299, aldaar 282. 

2. Idem, 273. 
3. N.E. Bang en K. Kors, Tabeller over skibsfart og 

varetransport gennem 0resund, 1661-1783 
(Kopenhagen/Leipzig, 1930) I, xviii. 

4. Idem, 28, 34. 
5. Omtrent de eerder genoemde STR en STT zie: 

P.C. van Royen, ‘De sleutels van de Sont terug in 
Amsterdam’ in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 
(TvZ) 9 (1990) 103-107. De ‘hjemsted’ in de STR 
en die in het bevrachtingscontract kunnen even¬ 
eens van elkaar verschillen. Een verklaring daar¬ 
voor is nog niet te geven. Zie: P.H. Winkelman, 
Bronnen voor de geschiedenis van de Nederland¬ 
se Oostzeehandel in de 17e eeuw (’s-Gravenhage, 
1977) II, xxix-xxx. 

6. S. Hart, ‘Rederij’ in: Maritieme geschiedenis der 
Nederlanden (MGN) II (Bussum, 1977) 124. Hart 
beschrijft het verschijnsel als een zwendel met 
scheepspapieren. J.R. Bruijn, ‘Zeevarenden’ in: 
MGN m, 184. Bruijn wijdt hieraan slechts vier 
zinnen. Door te verhuizen hoefde een schipper 
soms een bepaalde tol niet te betalen. Zie: T. 
Marseille, Wat tolboeken vertolken. Koophandel, 
schepen en scheepvaart op de IJssel rond 1570 
(Leeuwarden, 1993) 37. 

7. P. Boon, ‘West Friesland and the Sound (1681- 
1720)’ in: W.G. Heeres e.a. (eds.), From Dunkirk 
to Danzig. Shipping and Trade in the North Sea 
andtheBaltic, 7350-7&50 (Hilversum, 1988) 171- 
189. 

de bemanning is terug te vinden aan boord 
van andere Zweedse schepen. Overigens 
blijkt ook uit de Amsterdamse notarisakten 
dat meerdere malen Nederlandse beman¬ 
ningsleden dienst deden op Scandinavische 
of Baltische schepen. Zo weten we dat in 
1694 de schippers Aloff Cramers uit Stock¬ 
holm en Crijn Joppes van der Zee uit Narwa 
een gedeeltelijk Nederlandse bemanning in 
dienst hadden.70 

8. Een dergelijk verschijnsel constateerde W.E. Min- 
chinton al eerder: ‘most of the Amsterdam mas¬ 
ters appear to have lived in small towns on the Zui¬ 
derzee and not in Amsterdam itself while some 
Scottish skippers seem to have lived in villages 
close to rather than in the main port’. W.E. Min- 
chinton, ‘The Sound Tolls: Shipping routes and 
revenue’ in: Proceedings of the Fifth Internation¬ 
al Congress of Maritime Museums, 1984 (Ham¬ 
burg, 1985) 76. 

9. De STR van 1679 zijn wat de groepen Nederlan¬ 
ders betreft als volgt gecodeerd: STR 1679, NI. 
538, STR 1679, NI. 401, STR 1679, NI. 357, en 
STR 1679, NI. 416. Eerst het land Nederland 
(NI.), het daarop volgende cijfer geeft het totaal 
aantal schippers in deze groep weer. Gezien de 
diverse onnauwkeurigheden in de STR bleek een 
codering met bijvoorbeeld oost- en westwaarts 
niet mogelijk. STR 1679, NL 538/69 betekent dus 
dat de schipper vermeld staat onder nummer 69 in 
de groep van totaal 538 Nederlanders in het jaar 
1679. Voorbeelden van buitenlandse schippers die 
tussen de Nederlanders staan zijn, Peter Reuter uit 
Windau, STR 1679, NI. 538/69, 355; STR 1679, 
NL 410/97. 
Staets Vogler uit Newport, STR 1679, NL 
538/230; STR 1679, NL 410/385; STR 1679, NL 
416/169. Daniel Lange uit Stettin, STR 1679, NL 
538/533; STR 1679, NL 416/351. 

10. Bijvoorbeeld STR 1679, NL 538/454/510; STR 
1679, NL 410/189, 236, 265; STR 1679. NL 
357/110, 126, 158, 177, 250, 281; STR 1679, NL 
416/376, 394, 395. 

11. In STR 1679, NL 538 komt twee keer nummer 366 
voor, in STR 1679, NL 410 is nummer 350 verge¬ 
ten en in STR 1679, NL 357 is nummer 101 ver¬ 
geten. 

12. Bij een groep uit Lübeck, Bremen, Emden en 
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244 voor Pieter Pieterson de Jong; 27 juli 1694, 
173 voor Ewout Hillebrandson; 17 november 
1694,304 voor Johan Tijmenson. Zie ook: Röme- 
ling. Rondgang, 347. 

69. SAS, inv.nr. 102, AI, 1691, 25 juni 1691, 192. 
70. GAA, NA 3852/185, 16 juli 1694 en 3853/2, 1 

oktober 1694. Zie ook: NA 5784/168, 27 septem¬ 
ber 1698. In deze akte staat Peter Lambertsz Turk 
uit Amsterdam genoemd als stuurman op een 
Deens schip. 

Bijlage 1. Van oorsprong Nederlandse schippers, varend op de Danziger handelsvloot (1689- 
1697). 

naam herkomst bboek gbr aanvullingen 

1 Pieter Comelis Borst Schiedam 1.1689 849 

2 Jacob Jelles 
3 Joost Douwsen 

4 Lambert Comelissen [Geweld] 

5 Peter Joost 
6 Dirck Jacobsen Klomp 
7 Jan Dircksen Schouten 
8 Jan Pietersz Beers 
9 Albert Jacobsen Huck 
10 Iske Bouckes de Fries 
11 Jan Theunis 
12 Comelis Poort 
13 Jan Comelssen Grassmeijer 

Koudum 2.1689 3268 
Vlieland 3.1689 1489 

Vlieland 3.1689 1222 

Terschelling 5.1689 
Axwijk[Edam] 6.1689 3637 
Sijbekarspel 7.1689 6652 
West woud 7.1689 404 
Venhuizen 7.1689 3121 
Koudum 7.1689 2017 
Vlieland 1.1690 7492 
Amsterdam 1.1690 5610 
Vlieland 2.1690 2360 

14 Dirck Comelis Swan Warder 2.1690 6894 
15 Bocke Hermans Ameland 11.1690 2877 
16 Albert Andressen EgmondaanZee 3.1691 180 

17 Peter Bootes 
18 Peter Janssen 

Ameland 4.1691 
Vlieland 5.1691 3224 

19 Peter Ares Vlieland 5.1691 213 

20 Bouw Theunisz 
21 Rinse Pieters Blauw 

Vlieland 8.1691 7491 
Oosterbierum 9.1691 645 

22 Evert Wolters Kampen 

23 Denius [=Theunis] Bau Vlieland 
24 Ulcke Gerrith Vlieland 

25 Wouter Tjeertsz Vlieland 

26 Peter Jantzen Groot Vlieland 

10.1691 8198 

10.1691 343 
11.1691 2158 

12.1691 7558 

5.1692 2434 

27 Claes Buff Vlieland 5.1692 5699 

28 Alien Meijntertz 

29 Comelis Hendrichs 

Terschelling 5.1692 4819 

Vlieland 8.1692 2834 

30 Teunis Zegersz Petten 8.1692 8296 

(STR 1693: 113, 38, 86, *100; 
1694: 31; STR 1695: 9,42, *112; 
1697: 28) 

(STR 1693: 32, *71, *167; 1697: 
45) 
(STR 1693: 103; 1694: 29; STR 
1699: 412/85; vR: 8/755) 
(STR 1695: *66) 
(STR 1688: 547/214, 534/182) 
(1694: 39) 

(1694: 21; 1697: 7) 

(STR 1688: 515/299, 499/23; STR 
1693: *44, *88; STR 1695: *47, 
105; 1697: 1) 

(STR 1693: 114; 1694: 36; STR 
1695: *38) 
(vR: 8/848) 
(STR 1693: *28, *85, *132; STR 
1695: *61, 104) 
(STR 1693: 34, 51, 73, *15; 1694: 
17; STR 1695: 34, *86) 

(STR 1693: 9, *36, *105, *136; 
1694: 15; 1697: 2; DTB: 
18.4.1699) 
(STR 1693: 8, 50, 78, *38, *70; 
STR 1695: 50, *32; 1697: 25) 
(1694: 23; STR 1695: 8) 
(STR 1693: *25, *60, *114, *141; 
1694: 56) 
(STR 1693: 4, 48, *32, *86; 1694: 
28; STR 1695: 1,39, *125; 1697:5) 
(STR 1693: 13, 105, *22, *125; 
1694: 41; STR 1695: *71; 1697: 
15) 
(STR 1693: 55, 97, 124, *44, *65, 
*126; 1694: 1; STR 1695: *79, 
*109; 1697:9; STR 1699:417/337) 
(STR 1693: 33, *17, *109, *133; 
1694: 6; vR: 8/33, uit Amsterdam) 
(STR 1693: 109, *11, *72, *104, 
*144; 1694: 24; STR 1695: *10, 
*114; 1697: 1) 
(1694: 42; STR 1695: 13, *73, 
*108) 
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31 Claes Cornells Harlingen 
32 Rieuwert Albertsz Krop Vlieland 

9.1692 1218 
10.1692 3994 

33 Comelis Dircksen Koomen Hoorn 
34 Adrian Thiessen Callantsoog 

11.1692 3812 
12.1692 7519 

35 Barent Jansz Vlieland 1.1693 3212 

36 Wijcher Hendricks [Blau] Giethoorn 2.1693 2830 

37 Heij Abelssen Vlieland 2.1693 103 

38 Albert Jacobsen Planteijt 
39 Jan Comelissen Geweldt 

EgmondaanZee 3.1693 5552 
Vlieland 5.1693 2182 

40 Comelis Boot 

41 Jan Comelisson 

Schiedam 5.1693 817 

Vlieland 5.1693 1225 

42 Comelis Theunissen 
43 Jan Meynerts 

Vlieland 5.1693 7494 
Terschelling 5.1693 

44 Jan Jansz Pelser 
45 Jan Jacobsen 
46 Jacob Jans Planteijt 

Vlieland 6.1693 5425 
Vlieland 6.1693 3330 
EgmondaanZee 8.1693 5553 

47 Lambert Comelissen Vlieland 10.1693 1223 

48 Johan Martensen Winckel 
49 Jan Regnier 

Vlieland 11.1693 8083 
Terschelling 4.1694 5862 

50 Aris Jantzen Vlieland 
51 Comelis Jilderts Workum 
52 Ary Henrichsen Bolleman Schiedam 

4.1694 3233 
7.1694 
9.1694 2832 

53 Evert Jansz 
54 Piter Groot 

Vlieland 9.1694 3217 
Middelie -.1694 2433 

55 Werner Isebrandtsen Vlieland 6.1695 3319 

56 Pier Bentis 
57 Jellis Heindricks 
58 Abel Frantz 

Staveren 7.1695 495 
Medemblik 7.1695 2770 
Vlieland 8.1695 1956 

59 Dirck Comelissen Grasmeijers Vlieland 8.1695 2359 

60 Willem Comelisz Vetgat Vlieland 11.1695 7706 

(1694: 10; STR 1695: 48) 
(STR 1693: 117; 1694: 12; WAP 
Gd: 300, 27/96, sept. 1697, 101, 
ontslagen) 
(STR 1693: 26,44,96) 
(STR 1693: *7, *33, *61, *103, 
*139; Tiedemann, Schiffahrt, 671, 
naar Stade) 
(STR 1693: *35, *90, *123; 1694: 
63; WAP Gd: 300, 1/96, nov. 1694, 
74, verdronken) 
(STR 1688: 515/174,499/175; STR 
1693: 3, *24, *59, *99, *180; 1694: 
20; STR 1695: 62; 1697: 24) 
(STR 1693: 11,36, 68,99, 115, 
*74, *112; STR 1695: 20, *59, 
*102; 1697:21,44; STR 1699: 
412/220,417/62; DTB: 27.9.1700) 
(STR 1693: 29, *89) 
(STR 1693:49,69, *147; 1694:40; 
WAPGd: 300, 1/96, voorjaar 1695, 
13, overleden) 
(STR 1688: 534/257,499/216; STR 
1693: 116) 
(STR 1693: 34, *30, *68; ook Jan 
Comelison Klein) 

(STR 1693: 75, 81, *39, *67, *121; 
1694: 8; STR 1695: 6, 36, *36, 
*124) 
(STR 1693: *152) 
(STR 1693: 108) 
(STR 1688:515/485,499/465; STR 
1693: *124; 1694: 48; STR 1695: 
23; vR: 8/559) 
(STR 1693: 103, *174; 1694: 25; 
STR 1695: 38, 71, *7, *116; 1697: 
1; STR 1699: 478/204) 
(DTB: 18.4.1699) 
(1694: 30; STR 1695: 65, *166, 
*118) 
(1694: 53; STR 1695: 3, *54) 
(1694: 19; STR 1695: *4, *85) 
(1694: 14; STR 1695: 33, *99; ook 
Arij Hendrichsen) 
(1694: 5; STR 1695:31,56) 
(STR 1695: 11; ook Piter Dircksz 
Groot) 
(STR 1695: 67; 1697: 7; ook Wer¬ 
ner Isebrants Backer) 
(STR 1695: *58, *95) 
(STR 1695: 26) 
(STR 1695: 60; 1697: 1; DTB: 
18.4.1699) 
(STR 1695: 59, *107, *119; 1697: 

1) 
(STR 1695: 72; 1697: 12; vR: 
8/1106) 
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61 Willem Ghillesz 
62 Pieter Comelisz Decker 
63 Arent Jans de Vos 

64 Adriaen Janssen Voshol 
65 Comelis Mooij 

Verklaringen bij bijlage 1 
naam: de schippersnaam zoals deze voorkomt in de geloofsbrief of eventueel het burgerboek; 
bboek: inschrijving in het burgerboek, maand en het jaar waarin de schipper in het burgerboek te Danzig werd inge¬ 

schreven (WAP Gd. 300, 60/5); 
gbr: geloofsbrief, nummer van het in de Republiek of te Danzig opgestelde bewijsstuk om aan te geven dat de aan¬ 

vrager een vrij man was en het katholieke, lutherse of calvinistische geloof aanhing (WAP Gd. 300, 60 en dan 
het aangegeven nummer); 

STR 1688: de Sonttolregisters van 1688, eerst de groep afkomstig uit de Republiek, dan het registratienummer (zie 
noot 9); 

STR 1693: de Sonttolregisters van 1693, de groep van 124 ‘Duitsers’, dan het registratienummer. De groep van 193 
Duitsers is met een asterix (*) gemerkt, daarna volgt het registratienummer; 

1694: nummer in de schepenlijst uit 1694 (zie bijlage 2); 
STR 1695: de Sonttolregisters van 1695, de groep van 78 Duitsers, dan het registratienummer. De groep van 125 

Duitsers is met een asterix (*) gemerkt, daarna volgt het registratienummer; 
1697: het nummer in de schepenlijst uit 1697 (zie noot 58); 
STR 1699: de Sonttolregisters van 1699, eerst de groep Nederlanders, dan het registratienummer: 
vR: verwijzing naar P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700, 264-292, bijlage 8 en 9 

en daarna het daar gegeven registratienummer; aanvullingen: gegevens omtrent terugkeer naar de Republiek, 
dan wel overlijden. DTB is de inschrijving in het lidmatenregister te Vlieland (RAF, DTB-boeken 745). 

Vlieland 
Grootebroek 
Schiedam 

Vlaardingen 
Zandvoort 

11.1695 
5.1696 
7.1696 

-.1696 
6.1697 

8342 
1327 
7768 

7769 
4976 

(1697: 31; STR 1699: 453/453, uit 
Danzig, Schiedam doorgestreept) 
(1697:32) 
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Bijlage 2. De handelsvloot van Danzig volgens de schepenlijst van 1694.* De spelling van de 
namen is volgens dit handschrift, de plaats van herkomst en de inschrijvingsdatum zijn vol¬ 
gens het burgerboek. 

naam schip 

1 Langgasche Tor 
2 Neptunis 
3 Verguldete Pferd 
4 König von Pohlen 
5 Zeughaus von Danzig 
6 Weisselmünde von Danzig 
7 Seerecht von Danzig 
8 Land Preussen 
9 Die Gedult 
10 Schwartze Raben 
11 Gekrente Liebe 
12 Krone von Pohlen 
13 Nord Stem 

14 Zwey Zwelinge von Danzig 
15 Junckerhoff von Danzig 
16 Printz Alexander 

17 Junge Tobias 
18 Europa 

19 Wapen von Danzig 
20 Hoffnung 
21 Hohe Thor von Danzig 
22 Preusche Kaufman 
23 Grime Thor von Danzig 
24 Katze 
25 Stim von Danzig 
26 Gekrente Leu 
27 Catharina Elisabeth 
28 Jungfer Louisa 
29 Patriarch Abraham 
30 Neue Anna Maria 
31 Libertas 
32 Morgen Stem 
33 Rathauss von Danzig 
34 Wein Traube 
35 Printz Jacob 
36 Königin von Pohlen 
37 Vergüldete Friede 
38 Der Jager 
39 Stadt Danzig 
40 Vergüldete Bauer 
41 Wapen von Pohlen 
42 Wolcken Seel 
43 Feuer Seel 
44 König Solomon 
45 König David 
46 Diamant von Danzig 

47 Gekrente Perl 

last schipper 

220 Klaes Bueff 
110 Jürgen Albrecht 
150 Jochim Witzkin 
85 Ewert Wolters 
220 Ewert Janssen 
200 Alert Meinerts 
200 Heinrich Karstens 
180 Jan Meinerts 
60 Clas Dau 

Claas Comelissen 
100 Hans Eggebrecht 
280 Riefert Alberss Kropp 
270 [Rudolf Magnus] Schmit 

260 Ariss Henrichsen [Bolleman] 
180 Renns Pieters Blau 
140 Alexander Monkrif 

150 Peter Arissen 
180 Johan Karstens 

60 Comel Gellers 
50 Wiechard Henrichsen [Blau] 
300 Jan Teunissen 
250 Jacob Goltfïnck 
210 Teunis Bau 
100 Comelis Henrichs 
80 Lammert Comeliss 
220 Jan Meins 
200 Eppe Harmense 
150 Wolter Tiers 
120 Lammert Comeliss [Geweld] 
110 Jan Reinerts 
100 Comel Borst 
40 Marten Schnieder 
270 Jochim Fischer 
130 Jacob Folckers 
140 Hans Boy 
160 Albrecht Andress 
220 Henrich Albrecht 
40 Christian Ritenberg 
240 Jan Schauten 
170 Jan Comel Gewalt 
140 Pieter Grot 
280 Tönis Seger 
200 
300 Jochim Has 
220 
180 Roloff Schmid 

170 Steffen Elert 

herkomst bboek** 

Vlieland 5.1692 
Stralsund 9.1694 

Kampen 10.1691 
Vlieland 9.1694 
Terschelling 5.1692 

Terschelling 5.1693 
Bahus (Noorwegen) 3.1680 
Harlingen 9.1692 
Rostock 7.1694 
Vlieland 10.1692 
Sturkö (Blekinge, 
Zweden) 3.1694 
Schiedam 9.1694 

Oosterbierum 9.1691 
Burntisland 
(Schotland) 6.1678 
Vlieland 5.1691 
Land Wursten 
(Bremerhaven) 9.1692 
Workum 7.1694 
Giethoorn 2.1693 
Vlieland 1.1696 

Vlieland 10.1691 
Vlieland 8.1692 
Vlieland 10.1693 
Emden 10.1691 
Emden 10.1693 
Vlieland 12.1691 
Vlieland 3.1689 
Terschelling 4.1694 
Schiedam 1.1689 
Kolberg 4.1693 
Stolpemünde 7.1694 
Föhr (Duitsland) 10.1692 
Lübeck 4.1693 
Egmond aan Zee 3.1691 
Danzig 7.1680 
Danzig 9.1694 
Sijbekarspel 7.1689 
Vlieland 5.1693 
Vlieland 5.1692 
Petten 8.1692 

Stolpe 5.1693 

Bahus (Blekinge, 
Zweden) 3.1694 
Münde 
(Rügenwalde) 9.1693 
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48 Samson 
49 Die Sonne 
50 Die Bohtschaft 
51 Engel Gabriel 
52 Ritter S. Jurgen 
53 SJohann 
54 Lax von Danzig 
55 Engel Raphael 
56 Wapen von Danzig 
57 Jungfer Adelgunda 
58 Arche Nohe 
59 Princessin von Pohlen 
60 Jungfer Susanna 
61 Königin von Pohlen 
62 Gekrente Liebe 
63 Jungfer Dorothea Elisabet 

* WAP Gd, 300, R/Vv7, 285-287 
** bboek = inschrijving burgerboek 

170 Jacob Janssen Planteyt 
140 Henrich Sonnabend 
75 Johan Schlenter 
50 Christian Lenert 
260 Casper Wiechman 
80 Ariss Janssen 
70 Gerrit Ulckes 
30 
190 Ulcke Gerrits 
40 Johann Seeloff 
70 Christoph Rendorff 
50 Henrich Fincks 
30 Daniel Gronau 
300 [Hans] Marquart 
180 Casper Wulf 
110 Barent Janssen 

Egmond aan Zee 8.1693 

Ingermanland 7.1668 
Danzig 3.1688 
Köpnitz (Rügenwalde) 2.1688 
Vlieland 4.1694 
Vlieland 11.1680 

Vlieland 11.1691 
Bremen 2.1693 

Wismar 7.1694 

Pasewark (Danzig) 7.1692 
Oldenburg (Fehmam) 8.1692 
Vlieland 1.1693 
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Bijlage 3. Schippers afkomstig uit de Republiek, varend op de handelsvloot van Stockholm 
(1686-1699). 

naam herkomst bboek pag aanvullingen 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
1 I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

Adrian Diedrichson Ameland 15.4.1686 95 

Wouter Herties 6.8.1688 - 

Claes Hindrichson Molkwerum 24.9.1689 102 

Rienke Jappes 
Reyncke Weybrands 

Molkwerum 14.11.1689 131 
Molkwerum 28.3.1690 50 

Jacob Petterson 
Claes Brauer 
Petter Hering 
Gert Poppes 
Thijs Comelison Grasmeijer 
Adrian Suart 
Johan Buijs 
Lorens Mattiasson 
Mijndert Sloot 
Pieter Simonsen Sluijs 
Comelis Opperdoes 
Haye Foppes 

Liue Gallis 
Dirck Hinderson Bohn 
Pieter Gerbrandson Rotgans 

Terschelling 6.5.1690 81 
Nieuwendam 27.5.1690 97 
Molkwerum 17.7.1690 232 
Terschelling 31.7.1690 239 
Vlieland 30.9.1690 300 
Vlieland 30.9.1690 301 
De Rijp 7.10.1690 305 
Amsterdam 30.10.1690 342 
Enkhuizen 13.12.1690 353 

7.4.1691 73 
Medemblik 14.5.1691 111 
Ameland 9.6.1691 157 

Molkwerum 8.7.1691 234 
Texel 11.7.1691 240 
Ameland 21.7.1691 264 

Comelis Johansson Beers Opmeer 
Lendert Koren Vlissingen 
Pieter Pieterson Schaft Vlieland 

30.7.1691 289 
31.7.1691 289 
31.7.1691 290 

Jelke Johanson 
Adrian Janson Buijs 
Jacob Isackson 

Ameland 31.7.1691 291 
Amsterdam 4.8.1691 299 
Texel 9.9.1691 398 

Comelis Johanson Vrijer Venhuizen 3.10.1691 451 
Gert Friderichson Monnickendam 13.10.1691464 

Simon Pieterson Gorter 
Comelis Janson Haan 
Ippe Sibles 
Adrian Pieterson Engel 
Comelis Smith 

Callantsoog 
Monnickendam 
Amsterdam 
Schardam 

14.10.1691469 
26.10.1691498 
24.11.1691 564 
7.5.1692 79 
9.6.1692 97 

(1694:5; STR 1695:42,437; 1698: 
3) 
(1694: 33; STR 1695: *61, *302; 
1698: 25; burger via het Civiel Pro- 
tokoll. Vertrekt met attestatie naar 
Amsterdam. Hol.Ref.Förs. 
17.9.1702, 32) 
(1694: 10; STR 1695: *400; SAS, 
Boupteckningar, overleden juni 
1696) 

(1694: 89; STR 1695: *137, *371, 
*540; 1698: 80; STR 1699: Zwe¬ 
den, 78) 

(1689 getrouwd in Christianstadt) 

(1694: 84; 1698:69) 

(1694: 36; STR 1695: *500) 

(STR 1688: 534/203,499/256) 
(1694: 18; STR 1695: 561, *87; 
STR 1699: Zweden, 50, 317) 

(STR 1688: 515/140, 515/312; 
1694: 17; 1698: 14; STR 1699: 
417/304; vR: 8/882,9/640) 

(1694: 28; STR 1695: *534; 1698: 
21) 
(1695: 399) 
(1694: 30; STR 1695: *392) 
(1694: 29; STR 1695: 428; 1698: 
22; STR 1699: Zweden, 7; SAS, 
Boupteckningar, overleden 1697) 
(1694: 4; STR 1695: *397) 
(1694:114; 1698:158; vader is bur¬ 
ger van Gothenburg) 

(STR 1695: *75) 

(1698:45) 
(STR 1688:534/28,534/501; 1694: 
47; STR 1695: 371; SAS, inv.nr. 
147, A I 32, 5.8.1691, 301: was 
stuurman op Tree Schielfisch, dan 
Comelis Albrechtsen Smith uit 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 

52 

53 
54 
55 
56 

57 

58 
59 

60 

61 

62 

63 

64 
65 

66 
67 
68 
69 

Johan Comelisson 
Abraham Isackson 
Johan Claesson Kuhn 
Jacob Jelles de Buhr 
Lendert Remmerson 
Comelis Juckes 
Comelis Roloffson 

Terschelling 
Den Helder 
Hoorn 
Oude Bildtzijl 
Texel 
Ameland 
Ameland 

14.6.1692 99 
27.6.1692 108 
2.8.1692 126 
12.8.1692 136 
12.8.1692 136 
30.8.1692 149 
1.9.1692 152 

Simon Geritson Krants 
Comelis Claesson 
Jelcke Johanson 
Dirck Meesen 

Warns 27.9.1692 167 
Terschelling 27.9.1692 168 
Ameland 4.10.1692 170 
Texel 6.10.1692 171 

Petter Dirckson 
Thunes Gerbrandson 
Iempke Jorrits 
Egbert Obes Vourman 
Alef Cramer 

Opmeer 
Texel 
Terschelling 
Groningerland 
Vlieland 

11.10.1692 173 
4.11.1692 182 
16.11.1692 190 
1.12.1692 210 
25.4.1693 80 

Johan Reijers 
Douwe Wijbrantz 

Vlieland 25.4.1693 80 
27.6.1693 138 

Volcker Comelison Peinappel Hoorn 28.7.1693 187 

Johan Willemson Pinck 
Petter Dirckson David 
Dirck Adrianson 
Petter Geretson Rotgans 

Oostzaan 8.8.1693 190 
Ameland 8.8.1693 190 
Terschelling 14.11.1693 244 
Terschelling 5.12.1693 256 

Isbrant Kroon Buiksloot 27.3.1694 74 

Claes Sijbrandtsen 
Comelis Tisen 

Vlieland 24.4.1694 102 
Vlieland 22.5.1694 140 

Tierck Sipkes 

Jörgen Comelison 

Ewout Hillebrandtson 

Comelis Hubertson Schiel 
visch 

Ameland 

Zaandam 

Medemblik 

Texel 

14.6.1694 166 

26.7.1694 219 

2.8.1694 239 

7.8.1694 241 

Johan Dirckson Swart 
Simon Sijbrantson 

Alkmaar 7.8.1694 242 
Vlieland 21.8.1694 257 

Abel Isacson 
Simon Coning 
Petter Petterson de Jongh 
Hans Paulson 

Den Helder 31.8.1694 269 
Den Haag 4.9.1694 275 
Medemblik 11.9.1694 383 
Ameland 25.9.1694 293 

Texel genoemd) 

(STR 1695: *190) 
(1694: 27; STR 1695: 164, 485) 

(1694: 119; STR 1695: 219; 1698: 
104; vR: 8/275) 

(STR 1695: 170) 
(1694: 24; 1698: 18) 
(STR 1688: 515/258, 499/249; 
1694:14; STR 1695:228; 1698: 11; 
STR 1699: Zweden, 383) 
(STR 1695: 284, *4) 

(vR: 9/260) 
(1694: 53; STR 1695: 76, *419; 
1698: 47; vR: 9/27; begraven op 
Vlieland, Grafschriften 23) 

(1694: 62; 1698: 55; STR 1699: 
Zweden, 407; Hol.Ref.Förs. 
12.2.1693, 9, gedoopt) 
(1688: 499/15; 1698: 41; STR 
1699: Zweden, 400; teruggekeerd, 
zie noot 63) 
(1694: 21; STR 1695:406) 

(STR 1688: 515/430,547/88; 1694: 
59; 1698: 54) 
(1694: 31; STR 1695: 509, *83; 
1698: 23) 
(STR 1695: 188) 
(1694: 51; STR 1695: 75, *422; 
1698: 46; STR 1699: Zweden, 82; 
vR: 9/211) 
(1694: 69; STR 1695: 438; STR 
1699: Zweden, 344) 
(1694: 49; STR 1695: 214, *518; 
1698: 39) 
(1694: 41; STR 1695: 393; 1698: 
33) 
(1694:9; STR 1695: *398; 1698:6; 
SAS, Boupteckningar, 1710, over¬ 
leden) 
(STR 1695: *220) 
(SAS, inv.nr. 102, A I, 28.8.1694, 
212, schip geregistreerd in Gothen¬ 
burg) 
(1694: 40/64; STR 1695: 397) 
(STR 1695: *517) 
(STR 1695: *251, *254) 
(1694: 149; STR 1695: *73, *322; 
1698: 141) 
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70 Reijer Sluijs Lambertschaag 16.10.1694 310 

71 Johan Jacob Reus 
72 Gabriel Paulson 

Amsterdam .11.1694 346 
Ameland 4.11.1694 346 

73 Comelis Butterman 
74 Johan Tijmenson 

Texel 13.11.1694 355 
Medemblik 15.11.1694 358 

75 Geredt Kempes 
76 Jacob Innes 

Ameland 16.4.1695 151 
Rotterdam 23.5.1695 214 

77 Johan Lourens 
78 Lourens von Dalen 

79 Hantie Lutkes 

80 Adrian Falck 
81 Comelis Pieterson Kracht 

82 Frans Cuyper 
83 Jacob Claeson 

84 Marten Landsman 
85 Hanske Jajes 
86 Jacob Sirepson Soet 

Opperdoes 6.7.1695 296 
Amsterdam 9.7.1695 297 

Ameland 11.7.1695 309 

Rotterdam 19.9.1695 426 
Vlieland 17.10.1695 480 

Vlieland 17.10.1695 480 
Terschelling 14.11.1695 541 

Dokkum 21.4.1696 231 
Molkwerum 28.4.1696 241 
Vlieland 1.8.1696 391 

87 Lenart Rijksen 

88 Geredt Geredson 
89 Petter Croon 
90 Foppe Obbes 

91 TeunisClason 
92 Dirck Jansson Westerfelt 
93 Johan de Haas 
94 Jean Meesen 

Texel 27.7.1697 248 

Molkwerum 31.8.1697 279 
Den Helder 11.4.1698 99 
Vlieland 12.7.1698 214 

Schiedam 27.10.1698 236 
Schiedam 21.6.1699 165 
Enkhuizen 20.7.1699 200 
Texel 5.9.1699 259 

(1694: 155; STR 1695: 467, *188; 
1698: 144) 
(1694: 67; STR 1695: 537, 159) 
(1694: 160; STR 1695: 56, 358, 
556; 1698: 148; STR 1699, Zwe¬ 
den: 202) 
(1694: 2; STR 1695: 26) 
(1694: 71; teruggekeerd, zie noot 
29) 
(STR 1695: *473) 
(1694: 164; STR 1695: 598, *266, 
*461; STR 1699, Zweden: 86, 249, 
415) 

(1694: 75; STR 1695: 325; 1698: 
63; STR 1699, Zweden: 47,403) 
(1694: 107; STR 1695: *472; 1698: 
167) 
(STR 1695: 611, *197) 
(1694: 82; STR 1695: 603; 1698: 
66) 

(1694: 83; STR 1695: 602) 
(STR 1695: 593; 1698: 113; vR: 
8/509) 
(voordien burger te Riga) 
(1698: 73) 
(1698: 31; STR 1699, Zweden: 
329; teruggekeerd, RAF, DTB 745, 
12.6.1705) 
(1698: 176; STR 1699, Zweden: 
292) 
(1694: 129?; 1698: 135) 
(STR 1688: 347/131) 
(STR 1688:515/353,515/479; STR 
1699, Zweden: 49) 
(STR 1699, Zweden: 382) 
(1698: 105) 

(STR 1699, Zweden: 392) 

Verklaringen bij bijlage 3 
naam: de naam van de schipper zoals deze voorkomt in de protokolboeken (SAS, inv.nr. 147, AI 26-42); 
bboek: datum van inschrijving in het burgerboek van Stockholm (SAS, kopie in leeszaal); 
pag: pagina van het protokolboek uit het desbetreffende jaar waarop de inschrijving als burger en schipper staat; 

aldaar is ook de inschrijving in het burgerboek te vinden; 
STR 1688: de Sonttolregisters van 1688, eerst de groep schippers afkomstig uit de Republiek, dan het registratie¬ 

nummer (zie noot 9); 
1694: nummer in de schepenlijst van 1694 (zie bijlage 4); 
STR 1695: de Sonttolregisters van 1695, de groep van 617 Zweden, dan het registratienummer; de groep van 568 

Zweden is met een asterix (*) gemerkt, dan het registratienummer; 
1698: nummer uit de schepenlijst van 1698 (SAS, inv.nr. 102, B I, 1698); 
STR 1699: de Sonttolregisters van 1699, eerst de groep schippers afkomstig uit de Republiek, dan het registratie¬ 

nummer; 
Zweden: de Sonttolregisters van 1699, de groep van 426 Zweden, dan het registratienummer; 
vR: verwijzing naar P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700, 264-292, bijlage 8 en 9 

en daarna het daar gegeven registratienummer; 
aanvullingen: gegevens omtrent terugkeer naar de Republiek, dan wel overlijden; SAS, Hollandsk Reformerta För- 

samling (Hol.Ref.Förs.); D. Vermeulen, Grafschriften tussen Flie en Lauwers (Leeuwarden, 1969) V 23. 
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Bijlage 4. Deel van de handelsvloot van Stockholm in 1694, volgens SAS, inv.nr. 102, B 1694. 
De spelling van de namen is volgens dit handschrift, de plaats van herkomst en de inschrij¬ 
vingsdatum zijn volgens SAS, inv.nr. 147 A I 26-42. 

naam schip last naam schipper herkomst bboek 

1 Prins Carl 
2 Gref Hestfehr 
3 Greff Bielcke 
4 Tre Englar 
5 Stora Solen 
6 Lohe 
7 Westerwijks Maria 

8 Förgylta Ömen 
9 Tree Schielfischar 
10 Tre Cronor 
11 Tree Prinzar 
12 Fruu Johanna 

13 Steenbocken 
14 Swenska Leijont 
15 Tree Applen 
16 Lilia Sohlen 
17 Halfwa Manan 
18 St. Anna 
19 St.Jacob Maijor 
20 Tree Dufwar 
21 Perlan 
22 St.Nicolas 
23 Hedwig Elleonora 
24 Nordstieman 
25 Hopet 
26 Wanskapen 
27 Hwita Björn 
28 Ulricka Elleonora 
29 Rung Öhr 
30 Dorothea 
31 Stockholms Sluss 
32 Carlbergh 
33 Staden Sante 
34 Cicilla 
35 Kanung David 
36 Rossau 
37 Stockholms Jemwag 
38 Carolus 
39 Mercurius 
40 Palmbom 
41 Tree Laxar 
42 Drottning Dijsa 
43 Förgylta Regenbogen 
44 Riddar Huuset 
45 Förgylta Kalfwen 
46 Ulrica Elleonora 
47 Förgylta Falcken 
48 Ewigheeten 
49 Anna Maria 
50 Gamble Carlebij 

250 Petter Bohn 
300 Comelis Butterman 
300 Anders Matson 
200 Comelis Vreyer 
280 Adrian Dircksen 
280 Adrian Foppes 
280 Hind. Losch [Hind. 

Jacobsen Look] 
225 Carl Ifwarson 
210 Comelis Schielfisch 
230 Claes Hindrichson 
200 Petter Aveman 
180 Hans Groot 

[Texel] * 
Texel 

Venhuizen 
Ameland 
Ameland 
Stockholm 

Zweden 
Texel 
Molkwerum 
Stralsund 
Lübeck ? 

220 
200 
210 
200 
200 
200 
200 
180 
160 
190 
250 
200 
150 
190 
140 
160 
150 
140 
170 
140 
180 
180 
170 
175 
140 
60 
120 
212 
200 
160 
150 
270 

200 
240 
120 

200 

Urban Giedingh 
Dirich Meesen 
James Johanson 

Petter Rottgans 
Haije Foppes 
Lorents Anderson 
Dirich Koster 
Johan Wellamsen Pinck 
Robert Dickerson 
Hans Petterson 
Jelcke Johanson 
Hind. Stockfisch 
Hans Pingel 
Johan Clason Cuhn 
Petter Schaft 
Jacob Isackson 
Adrian Buijs 
Isbrant Croon 
Erich Jonson Stör 
Wouter Herties 

Tunnis Schielfisch 
Lorens Mattieson 
Thomas Rij sen 
Hindrich Badendijk 
Staffan Schröder 
Abel Isackson 
Ewout Hillebrandson 
Erich Strobil 
Jochim Kiönings 
Berendt Soutfelt 
Johan Hind. Kalf 
Kiempe Lubbers 
Comelis Smitt 
Petter Nadau 
Jorgen Comelison 
Erich Suart 

Koningsbergen 
Texel 

Ameland 
Ameland 
Syland ? in Holland 
[Opperdoes ?] ** 
Oostzanen 
Stockholm 
Kalmar 
Ameland 
Lübeck 
Lübeck 
Hoorn 
Vlieland 
Texel 
Amsterdam 
Buiksloot 
Stockholm 
[Amsterdam ?] 

[Texel?, zie noot 48] 
Amsterdam 

Stralsund 

Den Helder 
Medemblik 

Travemünde 
[Norrköping ?] *** 

[Nederland ?] **** 

Lübeck 
Zaandam 
Roslagen 

13.11.1694 

3.10.1691 
15.4.1686 
12.11.1680 
10.3.1687 

28.11.1682 
7.8.1694 
24.9.1689 
17.4.1694 
29.10.1689 
of 22.8.1694 
7.5.1684 
6.10.1692 

21.7.1691 
9.6.1691 
8.11.1680 
7.11.1688 
8.8.1693 
26.11.1692 
8.9.1691 
31.7.1691 
26.8.1681 
30.5.1691 
2.8.1692 
31.7.1691 
9.9.1691 
4.8.1691 
27.3.1694 
6.6.1694 
6.8.1688 

30.10.1690 

21.4.1692 

31.8.1694 
2.8.1694 

12.6.1694 

9.7.1692 
18.7.1695 
26.7.1694 
23.12.1690 
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51 Diamant Ringen 200 
52 Uhloborg 
53 Slingelandt 190 
54 Ullrica Elleonora 80 
55 Hedwich Elleonora 150 
56 St.Maria 150 
57 Hindricus 120 
58 Salvator 140 
59 Aurora 200 
60 Weritas 124 
61 St.Catharina 180 
62 Förlorade Sohn 120 
63 Segelsömmam 85 
64 Die Freede 120 
65 Lillienbergh 180 
66 St. Jacob 130 
67 Dorothea 140 
68 Charitas 200 
69 Jungf. Anna Margareta 160 
70 Wendella 118 
71 Die Liefde 180 
72 Neptunus 160 
73 Emerentia 180 
74 Greff Carl Gijllenstiema 200 
75 Wijborg Castel 200 
76 Mercurius 200 

Comelis Tisen 
Allexander Wellamson 
Aleff Cramer 
Dirch Helm 
Clas Reus 

Vlieland 
Masterland 
Vlieland 

Stift Bremen 

Christopher Christopherson Lübeck 
Christian Renholtson Lübeck 
Pieter Geretson [Rotgans] Terschelling 
Erich Alforth 
Jacob Bom 
Douwe Wijbrants 
Petter Sandt 
Abel Isackson 
Johan Stangenbergh 
Adrian Svenson 
Jacob Reus 
Hind. Steenlagh 
Tierck Sipkes 
Samuel Gannel 
Johan Tijmson 
Johan Boman 
Mattias Stahle 
Johan Gierds 
Lorens von Dallen 
Hind. Hinderson 

[Nederland ?] 
Kalmar 
Den Helder 
Kolberg 
Gothenburg 
Amsterdam 

Ameland 
Jarmouth 
Medemblik 
Stade 

Hamburg 
Amsterdam 
Wismar of Stockholm 

77 Österbottens Wapen 
78 Osbijholm 
79 Victoria 
80 Bamengen 
81 Enigheeten 
82 Cathariaberg 
83 Engel Gabriel 
84 Förgylta Flyckten 

85 Engel Michael 
86 Salvator 
87 Die Freede 
88 Hwita Swanen 
89 Pelicanen 
90 Emaus 
91 Cronan 
92 Prinsess Hed. Elleonora 
93 St.Johannes 
94 Förgylta Hoppet 
95 St.Paulus 
96 Morgenstieman 
97 Resande Breder 
98 Engel Raphael 
99 Gröna Linden 
100 Pelican 
101 St.Jacob 
102 St.Marcus 
103 Ulrica Elleonora 
104 Printz Carl 
105 St.Jacob 
106 Hopet 

280 Jacob Hogen 
Christopher Mattieson 
Gustaff Comelison 

180 Johan Wilckenson 
140 Johan Hunnemöhl 
100 Comelis Cracht 
60 Frants Cuijper 
69 Thijs Comelisson 

[Grasmeijer] 
50 Ephraim Ferrir 
40 Hindrich Danckward 
60 Hans Hart 
45 Marten Franson 
60 Reijncke Wijbrantz 
80 Johan Fencke 
80 Hans Sibbens 
100 Jacob Grijs 
50 Jochim Langh 
70 Michel Plijdman 
60 Marten Giatke 
50 Alexander Grugg 
70 Hindrich Beek 
65 Clas Eekhof 
100 Johan Stur 
66 Georg Duck 
25 Jacob Sanderson 
80 Hans Hopner 
80 Hind. Meijer 
90 Petter Krook 
70 Christopher Kiön 
80 Hind. Everts 

Arboga 
Durham 
Lübeck 
Vlieland 
Vlieland 
Vlieland 

Glasgow 
Lübeck 

Wismar 
Molkwerum 
Hamburg 
Lübeck 

Anklam 
Stralsund 
Lieth (Schotland) 

Travemünde 
Lübeck 

Montrose (Schotland) 
Lübeck 
Hasseldorp (Holstein) 

Kolberg 
Wismar 

22.5.1694 
13.11.1691 
25.4.1693 

15.7.1693 

14.11.1689 
30.5.1691 
5.12.1693 

5.8.1695 
31.8.1694 
31.10.1694 
29.3.1694 
2.11.1694 

14.6.1694 
30.10.1694 
15.11.1694 
19.9.1695 

25.5.1692 
9.7.1695 
14.7.1692 
of 16.7.1692 

29.8.1695 
16.7.1695 
11.3.1690 
17.10.1695 
17.10.1695 
30.9.1690 

5.5.1691 
23.5.1695 

30.4.1692 
28.3.1690 
8.8.1693 
8.8.1693 

1.8.1693 
10.4.1695 
26.9.1695 

8.7.1694 
21.6.1694 

25.9.1694 
11.8.1694 
19.11.1692 

9.7.1694 
22.9.1694 
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107 Jungfr. Maria 90 
108 St.Maria 50 
109 Resande Sohlan 60 
110 Princessan af Swerige 30 
111 Kiarleken 90 
112 Die Frede 40 
113 Margareta 100 
114 Engel Raphael 100 
115 Fortuna 56 
116 Fortuna 70 
117 Uldriksdahl 80 
118 Lilla Gustavus 70 
119 Prophet Elias 100 
120 Hopet 60 
121 Hellena 100 
122 Krönte St.Johannes 80 
123 Johannes 65 
124 Förgylta Hierpen 80 
125 Maria 80 
126 Jungfr. Sara 70 
127 Resande Dahlkarlen 100 
128 Victoria 100 
129 Wijnstocken 90 
130 Södermalms Stadshuus 65 
131 Wasa Wapen 70 
132 Jagam 90 
133 Tree Swaner 100 
134 Röda Wijnfatet 100 
135 Meijer 60 
136 Jendrian 100 
137 Propheten Daniel 50 
138 Djurgarden 80 
139 Die Wachter 70 
140 Johan Baptist 80 
141 Waxholms Castel 75 
142 Ursilla 100 
143 StJohannes 50 
144 Lilla Maria 110 
145 Patriarken Jacob 70 
146 Cupido 80 
147 Kungsholmen 80 
148 StJohannes 80 
149 St.Paulus 85 
150 Ringande Jacob 75 
151 Patriarch Abrah. 104 
152 Jamdragam 90 
153 St.Andreas 50 
154 UhloStadh 100 
155 Bestendigheeten 80 
156 St.Michael 100 
157 Jemwigen 100 
158 Jungfr. Margareta 80 
159 Constantia 110 
160 Fortuna 100 
161 Concordia 90 
162 Brunckeborgh 60 
163 Cornelia 45 
164 Bmnckebargh 100 

Hantie Luttkens 
Carsten Jacobson 
Hindrich Glim 
Jesper Jacob Jacobson 
Albrecht Jöhling 
Hans Finck 
Elias Klangman 
Hind. Huge 
Geret Frederichson 
Daniel Hogen 
Jörgen Hoil 
Jöns Fallan 
Comelis Roloffson 
Comelis Matteij 
Thomas Hudson 
Robert Wilson 
Johan Salomonson 
Hind. Luttkens 
Mattias Sahlström 
Zivert Erichson 
Johan Ripke 
Hans Johanson 
Geret Geretson 
Carl Nobel 
Thomas Cobe 
Anders Pahlson Bergquist 
Matts Wrats 
Johan Dufwa 
Berent Meijer 
Jacob Meijsner 
Anders Bengtson 
Lorens Lorenson 
Lars Jonson 
Hans Bijllenbergh 
Johan Johanson 
Lorens Zuets 
Christoph. Ribbing 
Johan Grooth 
Comelis Johanson 
Hans Fohrman 
Johan Albrecht 
Erich Jonson 
Hans Pauelson 
Meijnert Boijsen 
James Galt 
Wellem Black 
Anders Dirchson 
Michel Lentz 
Reijer Sluijs 
Lorents Bremer 
Samuel Bmn 
Sven Westerengh 

Gabriel Pauelson 
Thomas Tucker 
Erich Jacobsen 
Jacob Innis 

Ameland 
Stade 

Hamburg 

Hudwikswal 
Hamburg 
Monnickendam 
Gothenburg 

Ameland 

Hull 

Lübeck 
Wasa 
Torsilla 

Strömsted 
Molkwerum ? 
Stockholm 

Osterbotten 
Lübeck 
Öregrund 
Wismar 
Stockholm 
Stockholm 
Stockholm 

Axel, Stade 

Lübeck 
Smüland 
Wismar 
Lübeck 
Gothenburg 
Ameland 
Sylt 
Erwing (Schotland) 
Newcastle 

Lambertschaag 
Stralsund 
Gothenburg 
Aland 

Ameland 
Portsmouth 
Hudwikswal 
Rotterdam 

11.7.1695 
19.9.1693 

17.11.1695 

22.10.1691 
21.10.1692 
13.10.1691 
2.9.1695 

1.9.1692 

3.7.1691 

6.10.1692 
30.8.1692 
11.4.1693 

11.7.1693 
31.8.1697? 
23.11.1695 

19.2.1696 
1.10.1695 
26.10.1693 
17.10.1693 
9.11.1693 
5.11.1694 
21.4.1691 

27.3.1694 

30.4.1695 
22.8.1694 
31.8.1694 
12.9.1694 
24.9.1694 
7.8.1694 
25.9.1694 
8.8.1695 
18.9.1694 
26.9.1693 

16.10.1694 
13.11.1694 
21.4.1692 
11.10.1694 

4.11.1694 
20.8.1691 
21.5.1695 
23.5.1695 
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165 Kaning Salomon 
166 Saddesmannen 
167 Jungfru Hedwig 
168 Sonnenbergh 
169 Catharina 
170 Leijoncrona 
171 Elisabeth 
172 Wildeman 
173 Margareta 
174 St.Simon 
175 Anna Catharina 
176 Emanuel 
177 Kanung David 
178 St.Johannes 

Johan Graan 
60 Erich Hanssen Snell 
80 Magnus Griberg 

Anders Kruus 
60 Adrian Johanson 
118 Jochim Stolt 
112 Wellem Allen 

Hind. Stöfwel 
80 Teyde Falck 

Mattias Swart 
70 Frants Bolt 

Petter Frist 
40 Lorens Weber 
50 Comelis Blom 

Stockholm 
Stockholm 
Stockholm 

27.6.1695 
28.8.1694 
8.8.1695 

Stralsund of Vastervik 21.11.1693 
Newcastle 

Masterland 
Liibeck 

Helsingland 

30.3.1693 

24.9.1691 
24.10.1695 

26.9.1693 

* RANH, DTB-boeken Texel, inv.nr. 10, 7.4.1708 
** bemanning komt voor het merendeel uit Opperdoes (SAS, inv.nr.147, A I 8.7.1691 en inv.nr.102, A I 15.5.1694, 

81-82) 
*** SAS, inv.nr. 148, AI 32, 8.12.1691, 580-581 
**** Hantie Lutkes woonde in de periode dat hij zijn burgerrecht aanvroeg, bij hem. 

Bijlage 5. Nederlanders in het burgerboek van Reval, 1685-1705. 

naam herkomst bboek nr. aanvullingen 

1 Reincke Diercks 
2 Leendert Pieters 
3 Gelle/Jelle Pieters 
4 Comelis Jansen Dogger 
5 Comelis Rolofsen 
6 Clas Jansen 
7 Jelle Poppes 
8 Claas Adrian/Arissen Backer 
9 Gerrit Gerritzen 
10 Jan de Heer 
11 Adryaen Halfcaegh 
12 Wdlem Jans de Swemmer 
13 Claes Jacobsen 
14 Thonis Thies 
15 Pytterlges 
16 Heere Feddricks 

Molkwerum 
Harlingen 
Harlingen 

Ameland 
Ameland 
Harlem [Harlingen] 
Medemblik 

Delfshaven 
Westerhoom 
Amsterdam 
Joure 

Warns 

13.10.1691 
16.10.1691 
16.10.1691 
20.10.1691 
23.10.1691 
23.10.1691 
30.10.1691 
15.2.1693 
30.6.1693 
19.6.1694 
23.10.1694 
28.6.1695 
25.3.1696 
31.3.1696 
30.6.1697 
17.4.1702 

1340 menist 
1341 
1342 
1343 menist, schipper 
1345 menist 
1346 menist 
1348 gereformeerd 
1383 schipper 
1395 
1412 schipper 
1434 schipper 
1447 zie noot 20 
1459 schipper 
1460 
1489 
1607 schipper 

Bron: G. Adelheim, Das Revaler Biirgerbuch 1624-1690 nebst Fortsetzung bis 1710 (Reval, 1933). 

Bijlage 6. Sonttolregisters van 1695, de groep van 617 Zweden vergeleken met bijlage 8 en 9 
van Zeevarenden. 

STR1695 naam herkomst vR herkomst 

13,335 
46 
63, 336 
180 
227 
234 
226 
247, 497 
228 
298, 591 
321 
335 
424 
429 
594 

Sjoert Ockesz 
Anthony de Griek 
Jacob Sijbrantsz 
Claes Bakker 
Sijbrant Doen 
Leendert Joosten 
Jacob Pietersz Vader 
Simon Turk 
Jan Comelisz Boen 
Adriaan Pietersz Meijn 
Pieter Olie 
Jan Jansz Kort 
Jan Albertsz Meijer 
Barent Gerritsz 
Pieter Teunisz de Hond 

Riga 
Riga 
Karlskrona 
Riga 
Norrköping 
Riga 
Riga 
Karlshamn 
Narwa 
Riga 
Riga 
Karlshamn 
Gothenburg 
Riga 
Riga 

8/1040 
9/38 
9/404 
8/125 
9/734 
9/551 
9/394 
8/1031 
8/586 
9/67 
9/677 
8/628, 9/499 
8/539 
8/92 
8/939 

onbekend 
Amsterdam 
Amsterdam 
Texel 
Hoorn 
Den Helder 
Amsterdam 
Texel 
Amsterdam 
Medemblik 
Amsterdam 
Vlieland 
Amsterdam 
Vlieland 
Vlieland 
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MEDEDELINGEN 

Over de auteurs 

Alfred Staarman (1969) studeerde Economische en Sociale Geschiedenis in Amsterdam, 
met als specialisatie de geschiedenis van de VOC. Het in dit tijdschrift opgenomen arti¬ 
kel is een bewerking van zijn doctoraalscriptie. Staarman publiceerde enkele artikelen 
over de geschiedenis van de militaire luchtvaart. Momenteel is hij werkzaam als conser¬ 
vator in het Koninklijk Leger-en Wapenmuseum in Delft. 

Tonko Ufkes (1958) studeerde van 1977 tot 1984 geschiedenis in Groningen. Hij stu¬ 
deerde af met als hoofdvak Nieuwe Geschiedenis en als bijvakken Middeleeuwse 
Geschiedenis en Zweedse literatuur. Zijn belangstelling gaat uit naar de zeventiende- 
eeuwse geschiedenis van Nederland. 

LITERATUUR 

Boekbesprekingen 
Nicolaes Witsen, Aeloude en Hedendaegsche Scheeps¬ 
bouw en Bestier (Amsterdam 1671: facsimile-herdruk, 
Franeker: Van Wijnen en Alphen aan de Rijn: Canalet¬ 
to, 1994,516+40 p„ ill., 600 ex., ISBN 90-5194-100-2 
en 90-6469-521-0) en A.J. Hoving, Nicolaes Witsens 
Scheeps-Bouw-Konst Open Gestelt (Franeker: Van Wij¬ 
nen, 1994,412 p„ ill., bijlagen, ISBN 90-5194-109-9) 

Najaar 1994 pakte uitgeverij Van Wijnen flink uit met 
twee kloeke en prijzige folianten. Het eerste is een fac- 
simile-uitgave van het standaardwerk over de Neder¬ 
landse scheepsbouw van Nicolaes Witsen (1641-1717), 
Aeloude en Hedendaegsche Scheeps-bouw (1671). Het 
tweede is een bewerking ervan en toelichting erop van 
de hand van de restaurator scheepsmodellen van het 
Rijksmuseum Ab Hoving. Het werk van de Amster¬ 
damse burgemeester Witsen geldt als het eerste boek 
over Nederlandse scheepsbouw. Ruim vijfentwintig 
jaar later publiceerde de Delfshavense scheepsbouw¬ 
meester Comelis van Yk, De Nederlandsche Scheeps- 
bouw-konst Open Gestelt (1697). 
De titel van het boek van Hoving is een verwijzing naar 
deze twee werken. In het eerste deel toont hij aan de 
hand van een vergelijking van de werken van Witsen en 
Van Yk hoe volgens twee verschillende werkwijzen 
houten schepen kunnen worden gebouwd. Witsen gaat 
uit van de shell-first of ‘huid-eerst’ methode, waarbij 
eerst de huid wordt gemaakt en vervolgens de spanten 
worden geplaatst. Van Yk beschrijft de skeleton-first of 
‘spanten-eerst’ methode, waarbij eerst de spanten wor¬ 
den opgericht en vervolgens de huid wordt aangebracht. 
Een kanttekening die ik hierbij wil maken, is dat ik 
betwijfel of er destijds wel zo’n strikt onderscheid heeft 
bestaan tussen de twee verschillende bouwvolgorden. 
Het ging immers om een oplossing voor een praktisch 
probleem: hoe de juiste vorm in een driedimensionaal 
lichaam te krijgen zonder tekeningen of andere theore¬ 
tische hulpmiddelen. Scheepsbouwers bouwden toen 
‘op het oog’. Het ging niet om het volgen van de juiste 
bouwmethode, maar om de praktische mogelijkheden. 
Ik vermoed dat in de praktijk in meer of mindere mate 
van een soort hybride-vorm gebruik werd gemaakt. Zo 
lang er maar een goed schip van de opgegeven grootte 
en de juiste vorm tot stand kwam. 
Het piece de resistance van het werk van Hoving bestaat 
uit de delen twee tot en vier. Hierbij heeft hij het zich 
zowel moeilijk als makkelijk gemaakt. De waarde van 
zijn boek komt vooral tot uitdrukking in deel twee, dat 
197 van de 412 pagina’s beslaat en waarin minitieus 

wordt beschreven hoe volgens Witsen een pinas - ‘een 
relatief goed bewapende koopvaarder, die relatief snel 
zeilde en toch een redelijke lading kon vervoeren’ [blz. 
304] - van 134 voet werd gebouwd. Aan de hand van 
deze gegevens maakte Hoving eerst tekeningen (lijnen- 
plan, doorsneden, aanzichten, tuigplan en details) die 
als bijlage bij het boek zijn toegevoegd. Vervolgens 
werd een schaalmodel gemaakt. Aan de hand van de 
oorspronkelijke tekst, gegevens en illustraties van Wit¬ 
sen, een toelichting van Hoving en tekeningen van G.A. 
de Weerd wordt stap voor stap de bouw van het model 
gevolgd. Hiermee toont de auteur op overtuigende wij¬ 
ze aan dat het mogelijk is om aan de hand van het boek 
van Witsen een schip volgens de shell-first methode te 
bouwen. 
Zo goed en zorgvuldig als het tweede deel is, zo zwak 
en weinig vernieuwend zijn de volgende twee delen. 
Deel drie gaat over bestekken als bron. Deze titel is mis¬ 
leidend. Hoving concludeert dat bestekken, in combi¬ 
natie met andere factoren, kunnen leiden tot nieuwe 
kennis, maar heeft hiernaar zelf geen nieuw onderzoek 
verricht. Hij doet deze uitspraak op grond van het klei¬ 
ne aantal bestekken dat in het boek van Witsen voor¬ 
komt, terwijl er zeker honderden, zo niet duizenden, 
bestekken van de meest uiteenlopende scheepstypen 
bewaard zijn gebleven. Zo zijn alleen al van de Admi¬ 
raliteit Zeeland bijna dertig uitgebreide bestekken aan¬ 
wezig van de oorlogsschepen (fregatten, boten, galjas¬ 
sen, spiegelschepen, pinassen en (binnen) jachten) die 
tussen 1620 en 1654 door het Middelburgse Admirali¬ 
teitscollege zowel in Zeeland als in Holland werden 
aanbesteed. Daarbij zijn deze technische gegevens te 
koppelen aan de financiële gegevens van de Admirali¬ 
teit, zoals de aankoop van (scheepsbouw) materialen. 
Dit deel had een beter en uitgebreider onderzoek ver¬ 
diend. 
Deel vier behandelt scheepstypen. In dit rijk geïllus¬ 
treerde gedeelte worden de bestekken die Witsen geeft 
aan de verschillende scheepstypen gekoppeld. Juist in 
dit deel is het een groot gemis dat Hoving geen syste¬ 
matisch onderzoek heeft gedaan naar bestekken en 
scheepstypen. Hij herhaalt oude misvattingen en komt 
niet tot nieuwe inzichten. Zo behandelt hij het fregat uit¬ 
sluitend als oorlogsschip, terwijl vanaf het midden van 
de zeventiende eeuw dit type ook als koopvaardijschip 
voorkwam, zoals het schilderij van Philips van Mache- 
ren in het stadhuis van Veere, dat de rede van die stad in 
1651 voorstelt, toont. Van 147 schepen die op het schil¬ 
derij zijn afgebeeld wordt het type, met soms kenmer- 
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kende details, en de naam van de schipper/eigenaar ver¬ 
meld. Verschillende typen koopvaardijschepen, zoals 
een ‘fregatjen’, oorlogsschepen en vissersvaartuigen 
worden apart beschreven. Tevens kunnen gegevens, 
zoals bestekken en inventarissen, van deze schepen in 
het archief van Veere worden aangetroffen. Ook voor dit 
deel was een uitgebreider onderzoek nodig geweest. 
Hoving heeft een waardevol en informatief boek 
gemaakt, dat echter nogal onevenwichtig is. Zoveel tijd, 
energie en onderzoek als in de beschrijving van de bouw 
van het model is gaan zitten, zo weinig werk is er 
gemaakt van de delen over bestekken en scheepstypen. 
Wat mij betreft hadden deze niet opgenomen hoeven te 
worden. Het was dan een beter en harmonieuzer boek 
geweest. 
De facsimile uitgave van Aeloude en Hedendaegsche 
Scheeps-bouw en Bestier ziet er verzorgd uit. Gezien de 
prijs mag dat ook wel. Het is alleen onbegrijpelijk dat 
hiervoor de eerste druk uit 1671 is gebruikt en niet de 
tweede druk uit 1690 samen met vijf niet eerder uitge¬ 
geven illustraties. Van de eerste druk zijn zeker 150 
exemplaren bewaard gebleven. Daarnaast bestaat er een 
facsimile-uitgave van 1979. Daarentegen zijn van de 
tweede druk slechts vier exemplaren bekend, waarvan 
drie in Nederland en één in Duitsland. De belangrijkste 
afwijking van deze tweede druk is een bijlage van 31 
pagina’s, waarin allerhande aanvullingen op de eerste 
druk zijn opgenomen. In de bekende exemplaren ont¬ 
breken echter vijf afbeeldingen die erbij horen en die 
pas eind achttiende eeuw zijn ontdekt. Het is dus moge¬ 
lijk, zoals D. Wildeman in een bijlage bij het boek van 
Hoving opmerkt, een compleet exemplaar van de editie 
van 1690, inclusief bijvoegsel met illustraties te 
reconstrueren. Was dit gedaan, dan was een uiterst zeld¬ 
zaam en uniek boek ontstaan dat veel nieuwe informa¬ 
tie voor een breed publiek had opgeleverd. Voor de zeld¬ 
zame tweede druk moet nu nog steeds naar Amsterdam 
of Bremen worden gegaan. 

Victor Enthoven 

Frank Ibold, Jens Jager en Detlev Kraack (red.), Das 
Memorial und Jurenal des Peter Hansen Hajstrup 
(1642-1672) (Neumünster: Wachholtz Verlag, 1995, 
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig- 
Holsteins 103, 206 p„ ill., ISBN 3-529-02203-9) 

Peter Hansen werd rond 1624 geboren in Hajstrup, tus¬ 
sen Flensburg en Tondem ter hoogte van de huidige 
grens tussen Duitsland en Denemarken. In 1643 trok hij 
naar Kopenhagen waar hij in de bakkerij van het 
Koninklijke Proviandhuis werkte. Nadat hij daar in de 
zomer van 1644 met een mede-arbeider gevochten had, 
wilde hij weg. Hij het zich overzetten naar Helsingör. 
Daar lagen “36 holandtsche Kopfardy Schepe” en op 
een daarvan voer Hansen naar Amsterdam. Hij bleef 

ruim een maand in Amsterdam, waar hij op het Westin- 
dische huis door de WIC gerecruteerd werd voor de 
dienst in Brazilië. In 1654 werd Brazilië door de WIC 
ontruimd. Hansen vluchtte mee naar het Caraïbisch 
gebied en voer vervolgens - in konvooi, omdat men nog 
niet wist dat de eerste Engelse oorlog al afgelopen was 
- naar de Republiek. Daar slaagde Hansen er niet in zijn 
achterstallige soldij uitbetaald te krijgen en uiteindelijk 
reisde hij terug naar Hajstrup. In 1656 reisde hij nog 
eens vergeefs naar Holland om te proberen zijn geld te 
krijgen. Uiteindelijk vestigde hij zich in Flensburg, 
waar hij van 1661 tot zijn dood in 1672 schoolmeester 
was. 
In 1662 begon hij het hier uitgegeven handschrift. Het 
bevat onder meer dagboekaantekeningen van de 
genoemde reizen, en rekenopgaven en een wereldkro¬ 
niek tot aan de dood van Caesar, kennelijk bedoeld voor 
zijn onderwijs. Verder is het boek nog doorspekt met 
kleinere aantekeningen, waaronder familiegeschiede¬ 
nis. 
De degelijk uitgegeven en becommentarieerde tekst is 
vooral aardig als het stuk van een betrekkelijk gewone 
boerenzoon en militair. Zijn schrijf- en rekenvaardig¬ 
heid bezorgde hem weliswaar in de West ook al een iet¬ 
wat bijzondere positie, maar verder is hij een toch vrij 
doorsnee militair, toerist en reiziger. Hij beschrijft 
bezienswaardigheden, waaronder een Amsterdams bor¬ 
deel, en dingen die gewoon zijn, zoals zijn door zijn 
ouders gearrangeerde huwelijk met de dochter van een 
Flensburgse zeeman. Het meest gedetailleerd en daar¬ 
door het interessantst zijn de beschrijvingen van zijn 
reizen en zijn Braziliaanse periode, kennelijk gebaseerd 
op ter plekke gemaakte aantekeningen. Nederlandse 
ogen worden getroffen door de vele Nederlandse woor¬ 
den die in Hansens taal geslopen waren (en die door de 
bezorgers soms als Sleeswijk Holsteins uitgelegd wor¬ 
den, zoals bij Karmen=kermen en Enckel=enkel). Ze 
komen zowel voor bij scheepstermen als voor ver¬ 
schijnselen die hij voor het eerst in Nederlands sprekend 
gezelschap ontmoet zal hebben (Sucker Riet), maar ook 
voor alledaagse zaken (Revir=rivier, Boschagie, Lep- 
fel=lepel) waarvoor Hansen zeker ook een Duits of 
Sleeswijk-Holsteins woord gekend zal hebben. 

Lex Heerma van Voss 

Palle Uhd Jepsen, Harpuner i Arktis. Hvalfangst ved 
Svalbard i 1600-arene (Esbjerg: Fiskeri- og Spfarts- 
museet og forfatteren, 1994, 144 p., ill., ISBN 87- 
87453-61-4) 

In dit in het Deens geschreven, rijk geïllustreerde boek¬ 
je behandelt Jepsen de 17de eeuwse walvisvangst bij 
Spitsbergen. Achter in het boekje treffen we van ieder 
hoofdstuk een Engelse samenvatting aan en omdat ook 
de onderschriften van de figuren in het Engels zijn, is 
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het voor lezers die de Deense taal niet machtig zijn toch 
mogelijk kennis te nemen van de inhoud. 
In het voorwoord geeft de auteur aan dat hij op zijn 
Spitsbergen reizen zeer geboeid raakte door de Arcti¬ 
sche natuur. Dit en vele historische plaatsen die hij op 
de eilanden bezocht inspireerden hem tot het schrijven 
van dit boek over de geschiedenis van de oude walvis¬ 
vangst in de wateren rond Spitsbergen. Het boek is 
geheel gebaseerd op literatuuronderzoek, de schrijver 
deed zelf geen enkel bronnenonderzoek. Het geeft dan 
ook een overzicht en bevat geen nieuwe inzichten. 
Het boek begint met het langzamerhand door geen 
enkele historicus meer serieus genomen verhaal over de 
ontdekking van de eilandengroep door de Vikingen. 
Vervolgens wordt de zogenaamde her-ontdekking door 
Willem Barentsz behandeld. Via een verhandeling over 
de vroege cartografie van Spitsbergen en een korte 
beschrijving van het huidige Spitsbergen komt de 
auteur bij het jachtdier zelf: de Groenlandse Walvis. Hij 
behandelt de biologie, het voorkomen en de levenscy¬ 
clus van de Groenlandse Walvis en filosofeert wat over 
de grootte van het bestand in vroegere dagen en nu. Ech¬ 
ter, uit het feit dat tot diep in de 18de eeuw door de geza¬ 
menlijke walvisvangstlanden honderden Groenlandse 
Walvissen per jaar bij Spitsbergen werden gevangen, 
blijkt dat de achteruitgang van de Spitsbergenpopulatie 
veel langzamer verliep dan Jepsen in zijn boek veron¬ 
derstelt. 
Het boek vervolgt met een korte beschrijving van de 
walvisprodukten en de landstations. Bij de walvispro- 
dukten gaat het vooral om de vraag en toepassing ervan. 
De landstations behandelt Jepsen aan de hand van de 
Nederlandse 17de eeuwse walvisvangstnederzetting 
Smeerenburg. In de volgende hoofdstukken wordt de 
geschiedenis van de walvisvangst meer chronologisch 
beschreven. De schrijver laat de walvisvangst in de 
11de eeuw in de Golf van Biskaje aanvangen. Dat het 
hier ging om jacht op een andere walvissoort, namelijk 
de Noordkaper, wordt niet zo duidelijk. In de 16de eeuw 
wordt de Baskische walvisvangst voortgezet in de 
Grandbay in Labrador. Het hoofdstuk dat hier over gaat 
bevat een uitgebreide beschrijving van het daar uitge¬ 
voerde archeologisch onderzoek, maar geeft jammer 
genoeg niet aan dat dit een heel bijzonder en rijk gebied 
was, omdat hier zowel de Noordkaper als de Groen¬ 
landse Walvis voorkwam. 
In de 17de eeuw begint dan de exploitatie van de Spits¬ 
bergen populatie nabij Spitsbergen. Het waren de 
Engelsen, een jaar later de Nederlanders en nog iets 
later de Denen, die met hulp van gehuurde Basken op 
de Groenlandse Walvis jaagden. Nadat de auteur met 
behulp van Conway’s ‘No man 's Land‘ de eerste Engel¬ 
se tochten heeft beschreven begint hij snel over de 
Deens-Noorse walvisvangst en de koninklijke bemoei¬ 
enis daarmee. Als illustratie gebmikt hij het onvermij¬ 
delijke schilderij van een walvisvangststation met 
Deense vlaggen op Jan Mayen (zie p. 33). In het onder¬ 

schrift wordt melding gemaakt van een vrijwel identiek 
Nederlands schilderij dat in het Rijksmuseum te 
Amsterdam hangt en waarop de Deense vlaggen zijn 
vervangen door Nederlandse. Wat van wat is afgeleid is 
niet zo duidelijk, maar dat de Denen voorzover wij 
weten nooit op Jan Mayen geweest zijn wel. 
De eerste Nederlandse tochten, verkenningen en carto¬ 
grafie van Spitsbergen worden slechts summier behan¬ 
deld. Dat Nederland ook in de eerste jaren de grootste 
uitreder van schepen naar het Arctisch gebied was, 
wordt niet genoemd. De belangrijke rol van Nederland 
blijkt vooral uit de vele Nederlandse afbeeldingen in het 
boek. Wel wordt uitgebreid aangegeven welke pogin¬ 
gen de Deens-Noorse koning Christiaan IV ondernam 
om de soevereiniteit over Spitsbergen op te eisen. In 
dezelfde tekst noemt de schrijver de houding van de 
Engelsen en Nederlanders agressief, maar de aard van 
de Deense houding wordt niet aangegeven. Vergeten 
wordt dat het conflict om de vangstgronden bij Spits¬ 
bergen vooral tussen Nederland en Engeland bestond, 
en dat Denemarken daar slechts een marginale rol bij 
speelde. De overmacht van de anderen was daarvoor te 
groot. De Deense walvisvaarders werden slechts door 
de andere mogendheden getolereerd. In Jepsen’s boek 
wordt correct aangegeven dat het octrooi van de Noord¬ 
se Compagnie in 1642 niet werd verlengd. De Neder¬ 
landse walsvisvangst was vanaf dat moment voor ieder¬ 
een open. Veel harpoeniers en commandeurs van de 
voormalige Noordse Compagnie reedden voor eigen 
rekening uit, waardoor de Nederlandse walvisvaart 
reeds vanaf 1642 en niet pas vanaf 1650, zoals Jepsen 
aangeeft, in omvang toenam. De Engelsen maakten die 
ommezwaai niet, omdat ze met een burgeroorlog te 
kampen hadden en de Muscovy Company behield zijn 
octrooi waardoor geen andere initiatieven mogelijk 
waren. 
Tot slot wijdt de auteur nog een paar regels aan de ver¬ 
dere ontwikkeling van de walvisvaart, waarbij hij met 
zeer grote passen door de resterende geschiedenis loopt. 
Het was beter geweest dat de auteur gekozen had voor 
een beschrijving van de geschiedenis van de jacht op de 
Groenlandse Walvis tot 1973, het jaar waarin de Groen¬ 
landse Walvis werd beschermd, of het boekje over de 
Groenlandse Walvis bij Spitsbergen te laten gaan. 
Deze keuze is niet gemaakt en dat maakt het boekje 
onduidelijk. Hetzelfde geldt voorde figuren die potvis¬ 
sen en vinvissen afbeelden, op andere niet-Arctische 
vangstgebieden betrekking hebben en walvisvangst uit 
later tijden afbeelden. De potvisjacht is evenals de jacht 
op de vinvissen een totaal andere jacht met andere 
betrokkenen en een andere geschiedenis. Het willekeu¬ 
rig, niet functioneel en soms verkeerd gebruik van figu¬ 
ren is trouwens op meer plaatsen in het boekje waar te 
nemen. Fluitschepen die geen fluitschepen zijn (p. 56, 
p. 60) en walvissen die geen Groenlandse Walvissen 
zijn (p. 53, p. 122) worden in het onderschrift wel zo 
genoemd. Voeg daarbij de soms gebrekkige literatuur- 
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verwijzing en enkele hinderlijke foutjes in de tekst en 
het moge duidelijk zijn dat ik het boekje maar gedeel¬ 
telijk geslaagd vind. De historische prenten en andere 
afbeeldingen maken echter veel goed, zodat de balans 
uiteindelijk toch naar de goede kant doorslaat. 

L. Hacquebord 

W. Flinkenflögel, Nederlandse slavenhandel, 1621- 
1803 (Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers, 
1994, 136 p„ ill., tab., ISBN 90-215-2375-2) 

Dit is een merkwaardig boekje. Pas in het nawoord 
namelijk komen de stellingen aan de orde waarvan de 
auteur is uitgegaan en worden de hypothesen toegelicht. 
Ik adviseer de lezer daarom het boekje van achter naar 
voren te lezen. De eerste hypothese is dat de Neder¬ 
landse slavenvaart wel degelijk lucratief is geweest als 
zij wordt beschouwd in het gehele beeld van import en 
export van en naar de koloniën. De tweede hypothese is 
dat de bevrijding van de slavenklasse het werk van de 
slaven zelf is geweest. Deze hypothesen zijn uit de lucht 
gegrepen en niet alleen omdat ze niet getoetst worden. 
Voor de niets vermoedende lezer wordt al snel duidelijk 
dat het onderwerp niet de Nederlandse slavenhandel in 
de periode 1621-1803 is, maar alleen de Nederlandse 
Atlantisch slavenhandel in de achttiende eeuw. In het 
eerste hoofdstuk, dat over de Westindische Compagnie 
(WIC) gaat, worden allerhande bekende misvattingen 
herhaald, zoals de gedachte dat de Staten van Zeeland 
vanwege de kaapvaart tegen het Twaalljarig Bestand 
(1609-1621) zouden zijn geweest [p. 24-25]. Het 
Zeeuwse standpunt tijdens de vredesonderhandelingen 
werd echter vooral ingegeven door de economische 
belangen van de handel op de Zuidelijke Nederlanden 
en het scheepvaartverkeer over de Schelde. Tevens is de 
geschetste organisatie van de kaapvaart onjuist. Wat in 
dit hoofdstuk ontbreekt, is een uiteenzetting over hoe de 
WIC bij de slavenhandel betrokken is geraakt en hoe de 
levering van slaven aan de Spanjaarden door middel van 
een asiento (contract met de koning van Spanje) tot 
stand is gekomen. 
Het tweede hoofdstuk handelt over de Nederlandse par¬ 
ticuliere slavenhandel van na 1734, toen het monopolie 
van de WIC werd opgeheven. In dit hoofdstuk ontbre¬ 
ken de aantallen vervoerde slaven zoals J. Postma die in 
zijn standaardwerk over de Nederlandse Atlantische 
slavenhandel geeft. Hier wordt ook duidelijk dat de hele 
toon van het boekje misleidend is. De auteur vindt bij¬ 
voorbeeld dat de argumenten die de Staten van Zeeland 
in 1773 aanvoerden over de schade die het gewest hon¬ 
derd jaar eerder had geleden tijdens de Derde Engelse 
Oorlog (1672-1674) nauwelijks serieus te nemen zijn. 
Als men bedenkt dat de polder Walcheren begin negen¬ 
tiende eeuw nog steeds een schuld afloste die was aan¬ 
gegaan in 1572, dan waren de argumenten van de Sta¬ 

ten van Zeeland waarschijnlijk niet zo vreemd. 
Het volgende hoofdstuk over winst en verlies van de sla¬ 
venhandel en de plantages is nog slechter. Om de winst¬ 
gevendheid van plantages aan te tonen worden cijfers 
uit een werk uit 1787 gebruikt. Dit wekt verbazing, 
omdat er recent dissertaties van G. Oostindie en A. van 
Stipriaan over de Surinaamse plantage economie zijn 
verschenen. Waarschijnlijk heeft Flinkenflögel ze niet 
gebruikt omdat ze niet in zijn zogenaamde hypothesen 
passen. Op basis van verouderde gegevens probeert hij 
de eerste hypothese te onderbouwen. 
Het hoofdstuk over de discussie van de afschaffing van 
de slavenhandel brengt niets nieuws. Het laatste hoofd¬ 
stuk over het verzet van de slaven, wat dus de tweede 
hypothese zou moeten onderbouwen, is één grote 
teleurstelling en mislukking. Op geen enkele manier 
wordt duidelijk gemaakt hoe slavenopstanden en de 
binnenlandse oorlogen in Suriname hebben bijgedra¬ 
gen tot de afschaffing van de slavenhandel en slavernij. 
Ook de tweede hypothese wordt niet onderbouwd. 
Mijn indruk is dat Flinkenflögel de lezer op alle moge¬ 
lijke manieren op een dwaalspoor heeft proberen te 
brengen. De titel is onjuist, de bladzijdenummering van 
de inhoudsopgave klopt niet, het boek eindigt met de 
hypothesen, titels die in de tekst voorkomen zijn niet 
opgenomen in de literatuurlijst en hij heeft een wel erg 
eenzijdig gebruik gemaakt van de beschikbare litera¬ 
tuur. De poging om het einde van de Nederlandse sla¬ 
venhandel te behandelen vanuit een crypto-marxisti- 
sche visie, verzandt in een mislukte exercitie. 

Victor Enthoven 

R. Filarski, Kanalen van de Koning-Koopman. Goede¬ 
renvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in 
Nederland en België in de eerste helft van de negen¬ 
tiende eeuw (Amsterdam: Nederlands Economisch- 
Historisch Archief, 1995, 491 p„ ill., ISBN 90-71617- 
89-0) 

Waterstaat, kanalen, dijken en sluizen liggen aan het 
hart van de Nederlandse identiteit, economie en staats¬ 
financiën. Tijdens de regering van Koning Willem I 
werd een ongeëvenaard aantal waterstaatswerken 
ondernomen over de gehele lengte en breedte van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Verspreid door 
Nederland herinnert een aantal Willemsvaarten nog 
steeds aan de koortsachtige activiteit van de koning. 
Filarski biedt de lezer een welhaast encyclopedisch 
overzicht van alle projekten, die in Noord en Zuid wer¬ 
den uitgevoerd (en ook een aantal, dat niet uit de verf 
kwam). Het is een bijzonder indrukwekkend beeld, dat 
daaruit verschijnt. Diverse kanaaltjes waren weinig 
meer dan bescheiden turfvaarten, maar onder de grote¬ 
re en duurdere waren het Kanaal van Brussel naar Char¬ 
leroi, de kanalisatie van de Sambre, de Zuid-Willems- 
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vaart, het Zederikkanaal, het Voomse Kanaal en, het 
duurste en langste van alle, het Noordhollandsch 
Kanaal. De totale kosten beliepen, in een tijd waarin de 
Nederlandse staat in chronische financiële moeilijkhe¬ 
den verkeerde, niet minder dan 52 miljoen gulden. 
Het economisch doel en karakter van de kanalen was 
uiteenlopend en dikwijls ook speelden andere motie¬ 
ven, bijvoorbeeld van militair-strategische aard, een rol. 
Ruwweg kunnen vier economische motieven geïdenti¬ 
ficeerd worden, waarvan de eerste twee voor zeehisto- 
rici van het meest belang zijn: verbetering van de water¬ 
wegen van havensteden naar zee; de verbetering van de 
waterwegen van de havensteden naar hun binnenlandse 
achterland; verbetering van bestaande algemene bin¬ 
nenlandse vaarwegen, met name ook die voor specifie¬ 
ke massagoederen zoals steenkool; en, tenslotte, het 
ontsluiten van gewesten, die tot dan toe geen of nauwe¬ 
lijks aansluiting op de nationale economie hadden. 

Filarski gaat diep in op talloze aspecten van de kana¬ 
lenbouw. Belangrijke punten zijn uiteraard de motieven 
waarmee ieder project ondernomen werd, het besluit¬ 
vormingsproces van de diverse interessenten, financie¬ 
ring, tracé-keuze, het graven van de kanalen en bouwen 
der sluizen, en rendementsberekeningen. Er zijn echter 
slechts twee korte verwijzingen naar de sociale aspec¬ 
ten, hoewel daarover een boek apart geschreven zou 
kunnen worden. 
De matrix, waarbinnen deze explosie van kanalenbouw 
beoordeeld wordt, is het vaarwegennet van het Verenigd 
Koninkrijk en, algemener nog, de totale toestand van 
het verkeer, vervoer en de vervoersorganisatie in Neder¬ 
land en België. Hierin geeft Filarski niet slechts een 
aanvulling op Jan de Vries’ werk over trekschuiten en 
passagiersverkeer, maar vooral ook een indringend 
beeld van de binnenlandse infrastructuur en de relatie¬ 
ve positie van de scheepvaart ten opzichte van de ande¬ 
re middelen van vervoer, zoals de diligence. Nauwge¬ 
zet heeft hij verkeersstromen gekwantificeerd en kosten 
en prijzen berekend. Met behulp van een aantal bijzon¬ 
der verhelderende tabellen en kaarten wordt deze mate¬ 
rie voor het eerst in alle duidelijkheid uiteengezet. Hoe¬ 
wel mij zijn standplaatstheorieën wat al te economisch- 
deterministisch zijn opgesteld, krijgt men hierdoor een 
geheel nieuwe kijk op de totale Nederlandse economie. 
Dit boek bevat talloze andere sterke punten. Diverse 
hiervan kunnen in verbinding gebracht worden met het 
‘hoofdberoep’ van de auteur, zoals de werkzaamheid 
van de ingenieurs Blanken, Goudriaan en Vifquain of de 
bureaukratische problemen van de kanalenbouw. Ande¬ 
re zijn van meer algemene aard, zoals Filarski’s beoor¬ 
deling van het beleid van Willem I als een mengsel van, 
aan de ene kant, zijn ‘strategische visie’ (p. 364) op de 
nationale welvaartsbevordering en, aan de andere, een 
enthousiast maar opportunistisch reageren op ieder 
idee, dat in zijn richting geschoven werd. Met andere 
woorden, ondanks de duidelijke wil van de koning de 

concurrentiepositie van de Nederlandse havens te ver¬ 
beteren, had hij geen ‘masterplan’ voor de verbetering 
van het totale verkeersnet. Dit wordt ook duidelijk uit 
Filarski’s analyse van de financiering van de kanalen¬ 
bouw en zijn terechte conclusie, dat de koning er niet 
van terugschrok zijn parlement regelrecht te bedriegen. 
Het grootste werk was het Noordhollandsch Kanaal, 80 
km lang en 11 miljoen gulden duur. Het is jammer, dat 
Filarski de bouw van dit kanaal of het economisch effect 
ervan niet wat meer onder de loupe genomen heeft. Pas 
op p. 368 wordt duidelijk, dat het besluit tot het graven 
van dit kanaal werd ingegeven door de vrees, dat 
Amsterdam ‘anders een dode stad zou worden.’ Hier¬ 
mee wordt de kern bereikt van veel infrastruktuurpro- 
jekten, die niet zozeer een alternatieve of verbeterde 
transportmogelijkheid bieden, maar zonder welke geen 
economische activiteit van betekenis mogelijk zou zijn. 
Vele havens hebben in de loop der geschiedenis, zonder 
adequate weg naar zee, het loodje gelaten en niets 
garandeert het overleven van enige moderne haven. De 
analytische moeilijkheid in zo’n geval als dat van het 
Noordhollandsch Kanaal, in vergelijking tot een werk 
van minder dramatisch belang, is dan tot een realisti¬ 
sche beoordeling van het totale effect van een dergelijk 
‘existentieel’ werk te komen. Maatschappelijke baten 
moeten dan meer omvatten dan Filarski’s bescheiden 
maatstaf, de verlaging van transportkosten (p. 350). Het 
probleem daarbij is natuurlijk, dat een dergelijk oordeel 
gebaseerd moet zijn op een ontwikkeling over een rela¬ 
tief lange periode, maar dat juist dan zoveel nieuwe fac¬ 
toren kunnen optreden, dat het effect van de originele 
variabele van de kanaalbouw nauwelijks meer te isole¬ 
ren is. 
Iedere transport-infrastrukturele onderneming moet 
niet slechts op de individuele rentabiliteit van ieder pro¬ 
ject, maar op het algemeen maatschappelijk voordeel, 
dat verkregen kan worden, beoordeeld worden. Filars¬ 
ki snijdt dit punt direct aan in zijn laatste hoofdstuk, 
maar zijn conclusies springen mijns inziens te ver voor¬ 
uit voor een realistische beoordeling van Willem’s poli¬ 
tiek. Ik kan mij wel ermee verenigen, dat zijn kanalen 
een veertig jaren later zijn initiatieven geheel rechtvaar¬ 
digden en ook, dat zonder hem het Kanaal van Gent 
naar Temeuzen waarschijnlijk niet gebouwd zou zijn, 
maar om, bij voorbeeld, de invloed van het Noordhol¬ 
landsch Kanaal op Amsterdam te beoordelen moet de 
zaak toch op de kortere termijn beschouwd worden. Het 
feit, dat relatief weinig zeeschepen het kanaal gebruik¬ 
ten (p. 350-351) zegt weinig, wanneer men niet weet, 
welke sector van Amsterdam’s scheepvaart daarbij 
betrokken was - en dat was met name de grote vaart op 
Indië en Suriname, pilaren van de Amsterdamse stapel¬ 
markt, financiële wereld en plaatselijke nijverheid. Het 
is juist frappant, hoezeer in de jaren na de opening van 
het kanaal, vrijwel samenvallend met de stichting van 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, Amsterdam in 
staat was gebruik te maken van het kanaal om haar voor- 
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aanstaande positie in de Nederlandse scheepvaart, 
scheepsbouw en handel met Indië te handhaven. 
Dat Rotterdam voor haar toekomst niet zonder het 
Kanaal door Voome kon, kan deze conclusie alleen 
maar bevestigen. Sterker nog: het door Filarski ges- 
maadde Havenkanaal Middelburg stond deze stad toe 
haar uiterst precaire, en uiteindelijk op de uitzonderlij¬ 
ke toestand van de jaren 1590 gebaseerde, positie in de 
Indische vaart te bewaren en zo de uiteindelijke onder¬ 
gang van de stad als internationaal centrum te vertragen. 
Het snelle succes van de Middelburgers, tevens geba¬ 
seerd op de schade, die Zeeland in voorgaande jaren 
geleden had, toont ook aan hoezeer plaatselijke belan¬ 
gen een invloed konden hebben op de besluiten van de 
nationale regering. 
In deze netelige kwestie van het maatschappelijke nut 
van verbeteringen in transport hadden vergelijkingen 
met toestanden en havens elders - met name met Enge¬ 
land, dat zijn grote tijdperk van kanaalbouw juist achter 
de rug had - van belang kunnen zijn. Het Noordhol- 
landsch Kanaal was inderdaad een grootschalige onder¬ 
neming, maar het was niet zonder gelijke in de wereld. 
Nog afgezien van het Grote Kanaal in China, werd juist 
in dezelfde tijd in Amerika het Eriekanaal, een verbin¬ 
ding van niet minder dan 363 mijl lengte tussen de 
Hudson River en Lake Erie, voltooid. En over de oos- 
tergrenzen, weliswaar een paar jaar later, werd de Weser 
gekanaliseerd om Bremen weereen verbinding met zee 
te geven. 
Alles bij elkaar heeft Filarski een belangrijke, substan¬ 
tiële en welkome bijdrage aan onze kennis en begrip van 
de Nederlandse en Belgische economie tijdens koning 
Willem I geleverd. Zijn schattingen van de vervoers¬ 
stromen en de analyse van het proces van aanleg en 
financiering der kanalen zijn bijzonder waardevol. De 
talloze tabellen en kaarten complementeren de vlekke¬ 
loos gepresenteerde tekst en de rijke inhoud van het 
notenapparaat. Dit boek hoort thuis in de bibliotheek 
van een ieder, die in dit tijdperk geïnteresseerd is. 

F.J.A. Broeze 

G. Hogesteeger (red.), Naar de Gordel van Smaragd. 
De postverbindingen tussen Nederland en Nederlands- 
Indië 1602-1940 (Den Haag: SeaPress / Het Neder¬ 
landse PTT Museum, 1995, 132 p., ill., ISBN 90- 
73930-00-13-1) 

Gezien de nostalgische belangstelling voor reizen naar 
het vroegere Nederlands-Indië zal de aantrekkelijke 
tentoonstelling over het postvervoer tussen Nederland 
en Indië, die in juni 1995 in het PTT museum in Den 
Haag werd geopend, ongetwijfeld een succes zijn 
geworden. Bij de tentoonstelling verscheen een aardig 
boek, waarin door verschillende auteurs in chronologi¬ 
sche volgorde de ontwikkelingen van de postverbindin¬ 

gen worden besproken. 
P.J. Moree behandelt het postverkeer ten tijde van de 
VOC. Daarbij laat hij aan de hand van brieffragmenten 
zien, dat VOC-schepen niet slechts officiële, zakelijke 
berichten en papieren vervoerden, maar ook vele parti¬ 
culiere brieven, geschreven door of aan de werknemers 
van de Compagnie en hun gezinnen op de diverse Azia¬ 
tische posten. Moree geeft twee mijlpalen in de ont¬ 
wikkeling van het postverkeer in deze tijd: de stichting, 
in 1652, van een verversingspost aan de Kaap de Goe¬ 
de Hoop, ‘het postkantoor der oceanen’ en, aan het ein¬ 
de van de Compagniestijd, het inleggen van snelle 
paketschepen, die volgens een vast schema post naar en 
van Batavia en Ceylon vervoerden. 
G. Hogesteeger (die ook de redactie van de bundel voer¬ 
de) en J.W.M. Tutert beschrijven het postverkeer via de 
route over land door Egypte in het midden van de 19de 
eeuw. Deze route, door de Engelsen ontwikkeld en 
beheerst, werd sedert 1845 ook voor postverkeer met 
Nederlands-Indië gebruikt. Al spoedig vormde deze 
weg de meest gebruikte en tenslotte de normale wijze 
van postvervoer tussen Nederland en Batavia. Deze bei¬ 
de auteurs beschrijven ook de hierop aansluitende ont¬ 
wikkeling van het postverkeer door het Suez Kanaal 
met de schepen van de beide grote stoomvaartmaat¬ 
schappijen, de Stoomvaart Maatschappij Nederland en 
de Rotterdamse Lloyd, sedert 1870. 
L. Baas tenslotte nam het laatste hoofdstuk van het boek 
voor haar rekening. Zij beschrijft de ontwikkeling van 
het luchtpostverkeer, dat na de heroïsche tijden van de 
‘Pelikaan’ en de ‘Uiver’ in 1933 en ‘34 langzamerhand 
de gewone, snelle wijze van postvervoer werd. 
De auteurs geven in hun bijdragen ook aandacht aan het 
reizen zelf en citeren daartoe in mime mate (vooral in 
de hoofdstukken over de overlandmail en de ‘mails’) uit 
reisverhalen en documenten. 
Een enkele kritische kanttekening heb ik wel. Opmer¬ 
kelijk is de mededeling van Moree dat het postvervoer 
bij de VOC gerelateerd was aan het inflexibele patroon 
van het scheepvaartverkeer van de Compagnie, dat bij¬ 
na volledig op het vervoer van ‘bulkgoederen’ zou zijn 
ingesteld. Bulkgoederen? In nagenoeg alle literatuur 
over de handel en verkeer wordt nu juist betoogd, dat de 
handel op de Oost in deze periode was gericht op hoog¬ 
waardige produkten die in kleine volumes werd ver¬ 
voerd - bulkgoederen, dat is iets voor de handel op de 
Oostzee. Bedoeld wordt natuurlijk dat de VOC, voor 
1788, toen de paketschepen in de vaart kwamen, geen 
aparte schepen voor vervoer van post inlegde. Dat is 
overigens niet geheel juist, in de 17de eeuw werden 
nogal eens kleine snelle galjootjes ingelegd om snel 
bericht van oorlog en vrede over te brengen. Maar 
Moree stelt terecht dat het gebruik van postschepen en 
de daarbij komende stimulans voor het particuliere 
postverkeer een belangrijke vernieuwing in het conser¬ 
vatieve VOC-beleid vormde. 
Hogesteeger en Tutert menen dat de afzijdigheid van 
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Nederland bij het vervoer via de overlandroute niet aan 
gebrek aan inzicht kan worden geweten, maar dat de 
hoge subsidies om eigen stoomvaart tot stand te bren¬ 
gen eenvoudigweg niet voor het kleine Nederland 
waren op te brengen. Gebrek aan inzicht lijkt me inder¬ 
daad geen oorzaak. Maar er vloeiden toch wel heel wat 
baten uit het cultuurstelsel naar Nederland. Misschien 
speelde aanvankelijk wel geldgebrek, later wellicht zui¬ 
nigheid een rol. Maar er zullen wel meer oorzaken zijn 
geweest. Nederlandse reders toonden weinig lust om 
stoomschepen in te leggen en de politieke gevolgen van 
eventuele concurrentie met wat als een ‘Engelse weg’ 
door Egypte werd gezien heeft Nederland ongetwijfeld 
afgehouden van actieve bemoeienis met de overland¬ 
route. 
Maar deze opmerkingen doen niets af van het feit dat 
het een goed boek is geworden, dat bovendien uitste¬ 
kend is verzorgd. De vele illustraties zijn goed gekozen 
en de redacteur verdient lof voor het feit dat achterin een 
persoon- en zaakregister is opgenomen - dat komt bij 
een dergelijk boek niet vaak meer voor. 

F.S. Gaastra 

Schaap, D., Odyssee van de Hollandse vissers; Neder¬ 
landse trawlers in Engeland 1940-1945 (Haarlem: 
Schuyt, 1995. 23 cm., 191 p„ ill., ISBN 90-6097-386- 
O) 

In 1995, een halve eeuw na de bevrijding, verscheen dit 
boek, gewijd aan de verrichtingen van de Nederlandse 
vissers in Engeland. Het is wel beschamend dat het zó 
lang heeft geduurd alvorens aan het belangrijke werk 
van de Nederlandse vissers tijdens de oorlog in Enge¬ 
land aandacht wordt geschonken. Thans, na vijftig jaar, 
schijnen er toch enkele Nederlanders te zijn die de aan¬ 
dacht willen vestigen op het werk van de Koninklijke 
Marine, de koopvaardij en de visserij, want zij hebben 
een bescheiden, doch belangrijke bijdrage geleverd aan 
de geallieerde overwinning. 
Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel, getiteld 
‘De eerste Engelandvaarders’, beschrijft de dramati¬ 
sche gebeurtenissen te IJmuiden in de meidagen van 
1940: de angst voor de mijnen, de honderden, groten¬ 
deels Joodse, vluchtelingen, van wie slechts een klein 
aantal er in slaagde naar Engeland te ontkomen, het tot 
zinken brengen in de haven van schepen en van alles wat 
dreef. 
Deel 2, ‘De Slag om Milford Haven’, geeft een beeld 
van de bijdrage die de tot hulpmijnenvegers omge¬ 
bouwde trawlers leverden aan het mijnenvrij houden 
van de Britse havens aan de westkust. Maar het waren 
vissers, geen militairen, en daar het kader van de mijn¬ 
envegers werd gevormd door merendeels beroeps- en 
verder reservepersoneel van de marine, kostte het de 
vissers wel eens moeite in het marinegareel te lopen. 

Deel 3, ‘Kostgangers in de Fleetwood”, schetst ons de 
belevenissen van dat deel van de trawlers dat niet door 
de marine was gevorderd, dat gedurende de oorlogsja¬ 
ren doorging met vissen, en al de problemen die dat met 
zich meebracht. Deel 4, ‘Monument voorde vrouwen’, 
is een veelal vergeten onderwerp. Dit deel beschrijft hoe 
de vrouwen van de vissers, vaak lang zonder bericht van 
hun mannen of kinderen en thuis zonder die mannen en 
ook vaak de (oudste) zoon, de zo moeilijke oorlogsja¬ 
ren doorkwamen, terwijl zij ook nog hun huizen moes¬ 
ten verlaten omdat zij op last van de bezetter naar ande¬ 
re delen van het land moesten evacueren. 
Het is een aangrijpend, maar voortreffelijk boek gewor¬ 
den, dat goed is gedocumenteerd, en waarin men veel 
bijzonderheden vindt over de schepen en hun beman¬ 
ningen, gegevens die men elders vergeefs zoekt. Het is 
nuttig dat deze zaken eindelijk eens zijn vastgelegd om 
ze op deze wijze aan de vergetelheid te ontrukken. 

L.L. von Munching 

Anita M.C. van Dissel en Jaap R. Bruijn, Bij de MAR¬ 
VA. Vrouwelijke militairen in dienst van de Koninklijke 
Marine 1944-1982 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 
1994, 166 p„ ill. ISBN 90-6707-351-2) 

Dit boek, sympathiek ingeleid door de recent afgeloste 
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, is de vrucht van een 
Leids werkcollege, aangevuld met gegevens die in een 
door de auteurs ondernomen archiefonderzoek werden 
verkregen. De eerste drie hoofdstukken komen voor 
rekening van onze oud-voorzitter, de overige van Mevr. 
Van Dissel. Terecht vangt Bruijn zijn relaas aan vóór het 
begin van de TWeede Wereldoorlog omdat men toen, 
omstreeks 1938, in Nederland ging nadenken over het 
bundelen van de krachten van vrouwen voor hulpverle¬ 
ning wanneer het land door oorlogsgeweld of een ande¬ 
re grote calamiteit zou worden getroffen.. Hij releveert 
ook hoe admiraal Helfrich kort na het uitbreken van de 
oorlog met Japan overging tot de oprichting van een 
niet-militair vrouwenkorps bij de Koninklijke Marine in 
Indië, het korps VROMAR. De oprichting van een mili¬ 
tair vrouwenkorps bij de Koninklijke Marine kan geda¬ 
teerd worden op 31 oktober 1944 toen het desbe¬ 
treffende Koninklijke Besluit werd getekend (daarmee 
valt de oprichtingsdatum van de MARVA later dan die 
van het vrouwenkorps bij het KNIL of die van het VHK, 
de latere MILVA). Het kwam in feite enigszins over¬ 
haast tot stand omdat de bevrijding van Zuidelijke 
Nederland niet toeliet langer te wachten met het reali¬ 
seren van plannen die waarschijnlijk ontsproten waren 
aan het brein van kapitein ter zee C. Hellingman die zich 
op het Nederlandse marinehoofdkwartier te Londen 
bezighield met de voorbereiding van de naoorlogse 
wederopbouw van de Marine. Wie enigszins op de 
hoogte is van het geestelijk klimaat in het Nederland 
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van na de bevrijding zal niet verbaasd zijn dat in brede 
kring oppositie is gevoerd tegen de nieuwe vrouwen¬ 
korpsen en dat vooral kerkelijke leiders zich in deze niet 
onbetuigd lieten. Bruijn vermeldt kostelijke bijzonder¬ 
heden over de pogingen van de marineleiding de goed¬ 
keuring van de Roomskatholieke bisschoppen in het 
bevrijde Zuiden te verkrijgen voor werving ten behoe¬ 
ve van de MARVA. Deze zijn deels ontleend aan aante¬ 
keningen van mevr. C.M.L. Pardede, baronesse Van 
Boetzelaer die in het beginstadium van de MARVA zeer 
belangrijk organisatorisch werk heeft gedaan en zich 
ook verdienstelijk heeft gemaakt door het bewaren en 
verzamelen van materiaal over ‘haar’ korps, dat anders 
waarschijnlijk verloren zou zijn gegaan. 
Ook na een veelszins tumultueuze beginperiode is het 
pad van de MARVA meestal niet over rozen gegaan. 
Binnen de Marine vonden velen het korps ‘te duur’ 
(hoewel, dat weet ondergetekende uit eigen waarne¬ 
ming, zeker de laatste decennia van zijn bestaan de 
uiterste soberheid werd betracht). Het heeft ook gerui¬ 
me tijd geduurd voordat de militaire vrouwenkorpsen 
werkelijk in brede kring werden geaccepteerd. In de 
kring van de vrouwenorganisaties gebeurde dat pas eni¬ 
ge tijd nadat in 1947 het Centraal Selectie Orgaan Vrou¬ 
welijke Vrijwilligers Indië (na 1950 ‘voor de vrouwen¬ 
korpsen), tot stand was gekomen. En die acceptatie kan 
dan nog niet los worden gezien van de omstandigheid 
dat door de oprichting van het CSO de ‘grote landelij¬ 
ke vrouwenorganisaties van verschillende kerkelijke 
gezindheid en buitenkerkelijke kring’ een soort veto¬ 
recht kregen bij de selectie van vrouwen die een mili¬ 
taire loopbaan ambieerden. Bij het relaas over het CSO 
veroorloof ik mij één aanvulling te geven. Mr. J.J.Th. 
ten Broecke Hoekstra die het CSO heeft voorgezeten tot 
zijn einde in 1974, had banden met de Marine: tussen 
1927 en 1931 bestuurde zij de huishouding van een oom 
die toen vlootvoogd in Indië was. Ondanks hun ijverig 
bronnenonderzoek is deze bijzonderheid de auteurs 
onbekend gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat zij het 
anders zeker hadden vermeld. 
Het officiële einde kwam voor de MARVA (en de ande¬ 
re vrouwenkorpsen bij de Nederlandse krijgsmacht) op 
1 januari 1982. Op dat moment liep het zogenaamde 
Zuiderkruisproject op zijn eind, een proef met een 
gemengde bemanning, vrouwen en mannen, aan boord 
van het bevoorradingsschip van die naam. Ook buiten 
Nederland heeft die proef veel aandacht getrokken. 
Hoewel het resultaat niet in alle opzichten positief werd 
beoordeeld besloot de defensieleiding op de ingeslagen 
weg voort te gaan. Zij gaf daarvan onder meer blijk door 
per 1 september 1983 de adelborstenopleiding voor 
vrouwen open te stellen. Ook die maatregel heeft 
bepaald wel enig stof doen opwaaien. Nu is echter, zoals 
Mevr. Van Dissel terecht schrijft, de storm geluwd: 
‘vrouwen aan boord werden geaccepteerd en het aantal 
plaatsingen aan boord uitgebreid’. 
De auteurs hebben bij de verdeling van hun aandacht 

een goede verhouding gevonden tussen ontwikkelingen 
binnen de MARVA en processen die de organisatie van 
buitenaf beïnvloedden. Ook daarom kan men schrijven 
dat zij een boeiend stuk sociale geschiedenis alleszins 
adequaat hebben behandeld. Schrijver dezes heeft vrij 
veel van het door hen verhaalde van nabij meegemaakt 
(zo had hij het genoegen enkele jaren zeegeschiedenis 
te doceren aan aspirant reserve-officieren MARVA). Op 
grond van die ervaring enkele opmerkingen. Het zou 
interessant zijn na te gaan wat de invloed van vice-admi- 
raal J.B.M.J. Maas, een bij uitstek vernieuwende geest, 
tijdens de aanvangsfase van het Zuiderkruisproject is 
geweest. Het heette indertijd dat hij verantwoordelijk 
was dat het schip een opvallend ruim bemeten accom¬ 
modatie voor de opvarenden kreeg. In één der bijlagen 
worden de rangonderscheidingstekenen afgebeeld 
onder vermelding dat deze in blauw waren uitgevoerd. 
Niet wordt vermeld dat per 1 januari 1982 het blauw 
vervangen werd door goud, evenwel onder inachtne¬ 
ming van de bij de Marine gebruikelijke ‘afdraagter- 
mijn’. Niettemin was er in Den Helder al na één maand 
geen (ex-)officier MARVA meer te zien met blauwe 
galons. Goud oogt dan ook veel beter! 
De uitgever heeft wat zich aandient als een deel (welk?) 
in de Kleine Serie van de Bijdragen tot de Nederlandse 
Marinegeschiedenis goed verzorgd. Jammer alleen dat 
een belangrijk citaat op p. 123 kennelijk niet goed weer¬ 
gegeven is. 

Ph.M. Bosscher 

A. Boes en D. Punt, Groei en Neergang van de Zaan- 
landse Scheepsbouw (Zaandam: Uitgeverij Pirola, 
1995) 116 p„ ill., ISBN 90-6455-20-29) 

De afgelopen jaren is een hausse ontstaan in het 
beschrijven van de geschiedenis van scheepswerven en 
rederijen. De Nederlandse scheepvaart lijkt niet meer 
op die van (ruim) twintig jaar geleden. Dit boek handelt 
over de Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij 
(ZSM), niet over de scheepsbouw in de Zaanstreek! De 
ZSM werd opgericht in 1899. Een tijdstip dat de koop¬ 
vaardij een enorme expansie kende. Het bedrijf hield, 
tot het faillissement in 1972, zich bezig met de bouw 
van binnenvaartschepen, motorbarkassen en kustvaar¬ 
ders, waaronder het nog steeds bekende hospitaalkerk- 
schip m.s. “De Hoop”. 
Dorus Punt heeft 31 jaar bij de scheepswerf gewerkt, 
achtereenvolgens als klinker, hakker en magazijnmees¬ 
ter. “Ome Dorus”, zoals hij bij de ZSM werd genoemd, 
zat na het faillissement diep in de put. Op advies van 
zijn dokter schreef hij de problemen van zich af. Resul¬ 
taat waren 200 A-4-tjes, vol met herinneringen. Het 
schippersblad “Schuttevaer” plaatste de anekdotes in 74 
wekelijkse afleveringen. 
Gelukkig is, mede dankzij Albert Boes, Punt’s verhaal 
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nu echt vastgelegd voor het nageslacht. Een boek dat 
niet alleen interessant is voor oudgedienden van de 
ZSM. Wat Punt vertelt is ronduit herkenbaar en vlot 
geschreven met een flinke dosis humor. Ook een onbe¬ 
kende op een scheepswerf proeft de sfeer. Het werk was 
vaak zwaar en lawaaierig. We leren iets over de weinig 
gelukkige verhouding tussen de werknemers en de 
directie. De confrontaties vinden vaak plaats tijdens de 
personeelsvergaderingen, “omdat we wisten dat we 
voor de gek werden gehouden. Alleen konden we het 
niet bewijzen. Het lag er duimen dik bovenop.” (blz 
102) 

Boes heeft geprobeerd het verhaal van de ‘werkvloer’ 
te plaatsen in een breder verband. Wat ik te summier in 
het boek vind beschreven zijn de eerste veertig jaar van 
de ZSM. Hier had meer mogen staan over het werk op 
de oude “Czaar Peterwerf ’ aan ‘t Kalf. In enkele blad¬ 
zijden schetst Boes daarentegen de opkomst en onder¬ 
gang van de scheepsnieuwbouw in heel Nederland. 
Misschien is zo’n uitgebreide inleiding over de scheeps¬ 
bouw in het algemeen niet nodig, het gaat tenslotte om 

Boekaankondigingen 

Morten Hahn-Pedersen (red.), Sjcek’len: Arbogfor Fis- 
keri- ofSQfartsmuseet, Saltvandakvariet i Esbjerg 1994 
(Esbjerg: Fiskeri- og Stjifartsmuseet, 1995, 151 p., ill., 
ISBN 87-87453-78-9, ISSN 0904-1923) 

Het Visserij- en Scheepvaartmuseum in Esbjerg hecht 
veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. De rech¬ 
ten en plichten op dit terrein van de medewerkers zijn 
vastgelegd in de functiebeschrijvingen en in de organi¬ 
satiestructuur van het museum. In samenwerking met 
de Universiteit van Aarhus werd al enkele jaren 
gestreefd naar uitbreiding van de onderzoeksmogelijk¬ 
heden. Met de totstandkoming van het aan het museum 
verbonden Centre for Maritime and Regional History 
zijn deze plannen begin 1995 verwezenlijkt. 
In het Jaarboek 1994 wordt verslag gedaan van de voor¬ 
geschiedenis en de opzet van het project (p. 113-122). 
Het artikel over de handel in Juts aardewerk van Mette 
Guldberg (p. 38-46) houdt direct verband met deze 
nieuwe activiteit. Zij is de eerste onderzoekster die aan 
het centrum verbonden is en bereidt een proefschrift 
over hetzelfde onderwerp voor. Het museum te Esbjerg 
stootte ook een activiteit af. Sinds het midden van de 
jaren zeventig functioneerde het als het Deense Pieter- 
buren. In 1995 is men gestopt met de op vang van jon¬ 
ge zeehonden, welk besluit uitgebreid wordt gemoti¬ 
veerd (p. 99-112). De zeehondenpopulatie in de Wad¬ 
denzee vertoont een gezonde groei, waardoor een der¬ 
gelijke activiteit nu overbodig wordt geacht. Bovendien 
vreest men verstoring van de natuurlijke selectie en 
introductie van vreemde ziekten. 
In de overige bijdragen bespreekt Frederik Jan Loom- 

het verhaal van “Ome Doms”. Jammer is dat hij in het 
hoofdstuk over de neergang van de scheepsbouw te veel 
ingaat op de grote scheepsnieuwbouw in de jaren tach¬ 
tig. Hij laat zicht hier te veel verleiden door de vrij 
recente dissertatie van C. de Voogd (besproken in TvZ, 
1995, no 2, blz 166-167). Te weinig gaat hij in op de 
situatie van de middelgrote en kleine werven in bij¬ 
voorbeeld Groningen, die tenslotte vergelijkbaar waren 
met de ZSM. 
Tenslotte nog de wazige illustraties. Goede opnames 
kosten altijd te veel. Zijn ze gescanned uit hetZSM-per- 
soneelsblad? Waarom niet gebruik gemaakt van de uit¬ 
gebreide tekeningen- en fotocollecties in het Scheep¬ 
vaartmuseum in Amsterdam? Niet voor niets schrijft 
Boes dat Sybe de Jong, ooit afschrijver bij de ZSM en 
museummedewerker, het archief van de werf heeft 
gered en overgedragen aan het Scheepvaartmuseum 
(blz 11). 

C.P.P. van Romburgh 

eyer de betekenis van het in 1784 geopende Sleeswijk- 
Holsteinkanaal, met name voor schippers van Fan<)> (p. 
9-37), geeft Thyge Jensen een uiteenzetting over de 
ever, een platboomd vaartuigje, afkomstig uit het 
stroomgebied van de Elbe en in Denemarken vooral op 
Fan<(> populair (p. 47-69) en vertelt Peter F. Gammelby 
over drie vissersgeneraties in Esbjerg (p. 92-98). Een 
artikel van Morten Hahn-Pedersen en Poul Holm over 
de Deense maritieme arbeidsmarkt in het tijdvak 1880- 
1990 (p. 70-91) is de Deense versie van een Engelstali¬ 
ge bijdrage die eerder verscheen in Lewis R. Fischer 
(ed.), The market for seamen in the age of sail (St. 
John’s, 1994). 

Piet Boon 

Northern Seas. Yearbook 1995 Association for the His¬ 
tory of the Northern Seas, Poul Holm, Olaf Janzen, Jón 
Thor (eds.) (Esbjerg: Fiskeri- og S<t>fartsmuseet, 1995, 
149 p„ ISBN 87-87453-80-0, ISSN 0908-3421) 

In 1994 besloot de Association for the History of the 
Northern Seas de draad van de uitgave van haar jaar¬ 
boek weer op te pakken, maar nu in een aan de eisen des 
tijds aangepaste versie. Het tweede jaarboek ligt nu 
voor ons. Deze tweede editie bevat de teksten van een 
aantal voordrachten, gehouden tijdens de door de Asso¬ 
ciation op Ijsland gehouden conferentie. Dankzij het 
feit dat deze lezingen alle betrekking hadden op de vis¬ 
serij, is een bundel verschenen die een redelijke samen¬ 
hang vertoont. De bijdragen over handel en scheepvaart 
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zullen in het volgende jaarboek worden opgenomen. 
De eerste bijdrage ruikt nog het minst naar vis. Wendy 
Childs behandelt de naar haar overtuiging onderge¬ 
waardeerde rol van Huil in de Engelse handel op Ijsland 
tijdens de vijftiende eeuw (p. 11-31). Wel behoorde 
stokvis tot de importprodukten. Walter Minchinton 
bespreekt een aantal aspecten van visvangst en vis¬ 
voorziening van het achttiende-eeuwse Londen. Daar¬ 
bij besteedt hij ook aandacht aan de walvisvaart vanuit 
Engeland en Schotland (p. 33-50). Adrian Jarvis ver¬ 
kent in zijn bijdrage de mogelijkheden voor onderzoek 
naar visserij en vishandel in Liverpool, met name in de 
tweede helft van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw (p. 51-75). Terwijl J.Th. Thor de aan¬ 
dacht richt op de visserij voor de kust van Usland door 
vreemde mogendheden in de loop der eeuwen (p. 77- 
88), is de bijdrage van Halldór Bjamason gewijd aan het 
succes indejarenl891-1930 van de eigen LI slandse vis¬ 
serij (p. 89-108). Ook in de laatste bijdrage speelt Ijs¬ 
land een rol. Poul Holm beschrijft de visserij, walvis¬ 
vaart en robbenvangst van het Deense rijk (Denemar¬ 
ken, Noorwegen, Usland en Groenland) in de tweede 
helft van de achttiende eeuw (p. 109-148). 
Buiten deze thematische bijdrage staat een korte schets 
van de hand van Klaus Friedland, oud-voorzitter van de 
Association, waarin hij verslag doet van de voorge¬ 
schiedenis van deze organisatie. 

Piet Boon 

Mathijs A. Struijs, Abraham van der Linden. Leven en 
Werk van een belangrijke achttiende-eeuwse Vlaardin- 
ger (Vlaardingen: Vereniging Vrienden van het Visse- 
rijmuseum, 1995, 102 p., 31 ill., ISBN 90-802527-1-9; 
Hoogendijkreeks nr. 1) 

In 1995 stelde de Vereniging Vrienden van het Visserij- 
museum Vlaardingen de Hoogendijkreeks in, ver¬ 
noemd naar de gelijknamige Vlaardingse redersfamilie. 
De reeks is bedoeld om monografieën op het gebied van 
de Nederlandse visserij uit te geven. 
De eersteling van deze reeks behandelt het leven en 
werk van de Vlaardingse touwslager, reder, koopman en 
burgemeester Abraham van der Linden (1684-1767). 
Aan de hand van talloze archiefstukken, met name tes¬ 
tamenten en boedelscheidingen wordt een beeld 
geschetst van de werkzaamheden van Van der Linden. 
Het boek geeft een uitvoerig overzicht van Van der Lin¬ 
dens leven, vertelt in het kort iets over zijn touwslagers- 
, reders- en boekhoudersactiviteiten en over zijn 
bestuurlijke en sociale functies en behandelt ten slotte 
de geschiedenis van Van der Lindens woonhuis, dat 
sinds 1971 het Visserijmuseum herbergt. Een overzicht 
van zijn schepenbezit, een rekening van een haringreis 
uit 1744 en een genealogie sluiten het geheel af. 
Door het ontbreken van egodocumenten blijft het le¬ 

vensverhaal van Van der Linden een zakelijke beschrij¬ 
ving en is van een echte biografie helaas geen sprake, 
Een gemis is het dat de auteur bij het beschrijven van 
de redersactiviteiten geen gebruik heeft gemaakt van 
gegevens uit het archief van het College van de Grote 
Visserij. Desondanks is het een lezenswaardige publi- 
katie geworden waarin een interessant deel uit de Vlaar¬ 
dingse visserijgeschiedenis is vastgelegd. 

A.P. van Vliet 

Poul Holm (red.), Fiskere og Farvande. Tveersnit af 
moderne dansk fiskeri (Esbjerg: Fiskeri- og Spfarts- 
museets studieserie nr. 4, 1994, 554 p., ill. ISBN 87- 
87453-59-2, ISSN 0906-3421) 

Dit boek is een soort encyclopedie van de Deense zout- 
watervisserij in de jaren negentig. De inspiratie werd 
geleverd door een soortgelijk werk dat ongeveer een 
eeuw geleden verscheen, het Oversigt over vore Salt- 
vandfiskerier van Christian Frederik Drechsel. Drech- 
sel, Fiskerikonsulent van de Deense overheid, gaf hier¬ 
in een compleet overzicht van de zoutwatervisserij in 
Denemarken anno 1890. In de tussenliggende periode 
heeft de Deense visserij zowel een tijd van ongekende 
groei beleefd (Poul Holm spreekt in zijn voorwoord van 
‘dansk fiskeris storhedstid, ca. 1890-1970’) als, na 
1970, een van dramatische achteruitgang. In 1993 
waren er nog maar 6000 professionele vissers over, half 
zoveel als een generatie geleden, en de verwachting is 
dat dit aantal in de komende jaren nog verder zal dalen. 
Vergeleken met het boek van Drechsel zijn er wel twee 
duidelijke verschillen in opzet aan te wijzen, zoals Eske 
Wohlfahrt in zijn inleiding opmerkt. Het eerste verschil 
bestaat hierin, dat het boek niet het werk is van één man, 
maar van tien auteurs; op een enkele uitzondering na 
zijn ze allemaal verbonden aan een visserijmuseum. De 
meeste zijn van origine antropoloog of etnograaf. Het 
tweede verschil is, dat het overzicht niet is ingedeeld 
naar vissoort of type visserij, maar naar regio, of beter: 
naar visgrond. De ratio van deze opzet is deels prak¬ 
tisch, deels theoretisch: de auteurs zijn vanwege hun 
werkkring enigszins regionaal gespecialiseerd en de 
aard van het visserijbedrijf kan per ‘ecologische niche’ 
variëren. Achtereenvolgens krijgen we dus overzichten 
van de visserij rond Bomholm, in de Sont, in het wes¬ 
ten van de Oostzee, in de Grote Belt, in het Kattegat, in 
de Limfjord, in het Skagerrak en in het oosten van de 
Noordzee. Voor elk gebied wordt een uitvoerige 
beschrijving gegeven van schepen, havens, lokaties, 
methoden, voorschriften en opbrengsten. Het accent 
ligt op het heden, maar een historische terugblik is zel¬ 
den afwezig. Het resultaat is een ‘volkomen visboek’ 
voor Denemarken. Alleen een register zit er niet bij. 

C.A. Davids 
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J.M. Otten, J. Koekkoek, Kleine Handelsvaart 1945- 
1954. Eerst uitgegeven deel van een serie van acht delen 
Kleine Handelsvaart 1895-1995 (uitgegeven door de 
auteurs, 1995: Drukkerij Den Hertog, Wormerveer, 367 
p.,iU.) 

De samenstellers van deze gebundelde documentatie 
hebben zich tot doel gesteld gegevens te verzamelen en 
te presenteren van de ongeveer 4.000 Nederlandse 
kustvaarders die in de afgelopen eeuw een jaar of lan¬ 
ger onder Nederlandse vlag of in Nederlands eigendom 
hebben gevaren. In dit eerste deel van een serie van acht 
zijn gegevens en een getekende afbeelding opgenomen 
van 525 schepen die in dienst kwamen in de periode 
1945 -1954. Per schip zijn de volgende data genoemd: 
bouwjaar, bouwnummer en -werf, tonnages en draag¬ 
vermogen, afmetingen, type en vermogen van de motor, 
snelheid, roepnaam, eventuele data van verbouw, sloop 
of vergaan, type schip. Van elk schip zijn ook in voor¬ 
komende gevallen alle namen welke het schip ooit heeft 

gedragen en de verschillende eigenaars genoemd. Bij 
een deel van de schepen is de bron van de gegevens ver¬ 
meld. Soms zijn zeer beknopte feiten uit de levensloop 
van het schip toegevoegd. Van enkele schepen ontbreekt 
een afbeelding. De in de presentatie van de gegevens 
gebruikte afkortingen worden niet alle verklaard. 
Het boek wordt geopend met een voorwoord en een 
inleiding die beide moeten worden vervangen door een 
los bijgesloten verbeterde tekst. 
Deze bundel zal een warm onthaal vinden bij shiplo- 
vers, die gegevens als hier vermeld verzamelen. De 
shiplovers zullen merken dat - ondanks speurwerk van 
de auteurs - gegevens ontbreken of soms niet geheel 
juist zijn, maar zij zullen ook de vaak artistieke teke¬ 
ningen van Otten waarderen. Die tekeningen zijn een 
aardige herinnering aan een type kustvaarder dat aan het 
verdwijnen is. 

G.M.W. Acda 
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1996: BONTEKOEJAAR 
Het journaal van Bontekoe 
Bibliografie 1646-1996 
onder redactie van Garrelt Verhoeven en 
Piet Verkruijsse ƒ 99,00 

Een bibliografie voor iedereen die alles wil weten 
over de publikatiegeschiedenis van dit bijzondere 
reisverhaal. Deze fraaie gebonden en geïllus¬ 
treerde uitgave van meer dan 300 pagina’s ver¬ 
schijnt in een gelimiteerde oplage. 

Bontekoe. 
De schipper, het journaal, de scheepsjongens 
door Karei Bostoen, Remmelt Daalder, 
Vibeke Roeper e.a. ƒ 24,50 

Een rijk geïllustreerd boek naar aanleiding van de 
tentoonstelling in het Nederlands Scheepvaart¬ 
museum Amsterdam. Voor iedere geïnteresseerde! 

De scheepsjongens van Bontekoe 
ƒ 9,95 

Een eenmalige herdruk van deze klassieker naar 
het boek van Johan Fabricius. Een strip voor jong 
en oud! Met de originele tekeningen van Piet Wijn. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij 

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 

Postbus 4159, 7200 BD Zutphen, 

telefoon 0575-510522, telefax 0575-541025. 

Bontekoe 
DE 5CHIPPER, HET /O URN AAL, 

de Scheepsjongens 

HET /OURNAAL VAN 

Bontekoe 
BIBLIOGRAFIE 

|6-|6 - 1996 

Nieuwe boeken en artikelen 

Piet Boon 

In jaargang 9 (1990), nr. 2 van dit tijdschrift werd op de pp. 174-179 een overzicht gegeven van de periodieken 
en andere publikaties die worden doorgelopen op voor de rubriek “Nieuwe boeken en artikelen” van belang zijn¬ 
de titels. Het aanbod op de maritiem-historische markt echter heeft een dynamisch karakter, wat betekent dat tijd¬ 
schriften komen en tijdschriften gaan. Daarnaast missen zij die na 1990 lid van onze vereniging zijn geworden 
dit handzame overzicht. Tijd dus voor een geactualiseerde versie, waarbij ook de afkortingen worden gegeven, 
waaronder de publikaties in onze bibliografie worden opgenomen. Tenslotte wordt vermeld in welke bibliotheek 
een periodiek in ieder geval kan worden geraadpleegd, zonder dat daarbij naar volledigheid is gestreefd. 

A AdN Annales de Normandie KB 
AHR American Historical Review KB 
AHS Australian Historical Studies KB 
AHSS Annales: Histoire, Sciences Sodales KB 
AJ Das Achtzehnte Jahrhundert KB 
Albion Albion: a quarterly journal concerned with 

British studies KB 
AM Anthropologie maritime RIVO 
AMH Altonaer Museum in Hamburg. Jahrbuch MMPH/NSM 
AMK Aktuellt fran foreningen Marinmusei vanner i Karlskrona MMPH/NSM 
Amstelodamum 

Amstelodamum: maandblad voor de kennis van Amsterdam MMPH/NSM 
AN American Neptune MMPH/NSM 
Antiek Antiek NSM 
Archief Archief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen MMPH 
Argonauta Argonauta: newsletter of the Canadian Nautical 

Research Society MMPH 

B BG Bijdragen tot de geschiedenis (van België) 
BH Business History 
BHR Business History Review 
Biekorf Biekorf: Westvlaams archief voor geschiedenis, 

archeologie en taal- en volkskunde 
Bijdragen en mededelingen betreffende de 
geschiedenis der Nederlanden 

Bokkepoot De Bokkepoot: tijdschrift van de Vereniging 
“Het Zeilend Bedrijfsvaartuig” 
Beitrage zur Rheinkunde 
Bulletin van het Rijksmuseum 
De blauwe wimpel: maandblad voor scheepvaart en 
scheepsbouw in de lage landen 

BMGN 

BR 
BuR 
BW 

KB 
KB 
KB 

KB 

KB 

MMPH/NSM 
MMPH/NSM 
NSM 

MMPH/NSM 

c CB Classic Boat 
CEH Central European History 
CH California History 
CHM Chronique d’histoire maritime 
CHR Canadian Historical Review 
CJH Canadian Journal of History 
Compass Compass: a magazine of the sea 
CP Circumpolar Journal 
CT Caert-Thresoor: tijdschrift voor de geschiedenis 

van de cartografie in Nederland 
CWH Civil War History 

MMPH 
KB 
KB 
NSM 
KB 
KB 
MMPH/NSM 
MMPH/RIVO 

MMPH/NSM 
KB 
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D Drassana Drassana: Revista del Museu Maritim (Barcelona) MMPH 
DS XVIIe Siècle KB 
DSA Deutsches Schiffahrtsarchiv: wissenschaftliche 

Zeitschrift des Deutschen Schiffahrtsmuseum MMPH 
DSI Deutsche Schiffahrt: Informationen des 

Fördervereins Deutsches Schiffahrtsmuseum MMPH 

E EcHR 
EEH 
EHQ 
EHR 
EIT 
ESHN 

Economie History Review 
Explorations in Economic History 
European History Quarterly 
English Historical Review 
Erfgoed Industrie en Techniek 
Economic and social history in the Netherlands 

F FH French History 
FHS French Historical Studies 
FSM Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 

G GC The Great Circle: journal of the Australian 
Association for Maritime History 

GHQ Georgia Historical Quarterly 
Globusfreund 

Der Globusfreund: wissenschaftliche Zeitschrift 
fur Globen- und Instrumentenkunde 

H HAHR 
HEK 
HES 
HG 
HiJ 
Historia 
History 
HJ 
HLQ 
Holland 
HR 
HS 
HSK 
HT 
HZ 

Hispanic American History Review 
Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 
Histoire, Economie et Société 
Hansische Geschichtsblatter 
Historisches Jahrbuch 
Historia: Historiese genootskap van Suid-Afrika 
History: journal of the Historical Association 
Historical Journal 
Huntington Library Quarterly 
Holland: regionaal historisch tijdschrift 
Historical Research 
Historical Studies (Melbourne) 
Handels- og Spfartsmuseet pS Kronborg. Arbog 
History Today 
Historische Zeitschrift 

KB 
KB 
KB 
KB 
NSM 
KB 

KB 
KB 
MMPH/NSM 

NSM 
KB 

MMPH/NSM 

KB 
MMPH 
KB 
KB 
KB 
KB 
KB 
KB 
KB 
MMPH 
KB 
KB 
MMPH/NSM 
KB 
KB 

I IAR Industrial Archaeology Review 
IB It beaken: tidskrift fan de Fryske Akademy 
IHR International History Review 
IHS Irish Historical Studies 
IJMH International Journal of Maritime History 
IJNA International Journal of Nautical Archaeology 

and Underwater Exploration 
IM Imago Mundi: the journal of the International 

Society for the history of cartography 
INAQ The Institute of Nautical Archaeology Quarterly 
IRSH International Review of Social History 
Itinerario Itinerario: bulletin of the Leyden Centre for 

the history of European expansion 

MMPH 
KB 
KB 
KB 
MMPH 

MMPH/NSM 

MMPH/NSM 
NSM 
KB 

NSM 

J JAfH Journal of African History KB 
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Jambatan Jambatan: tijdschrift voor de geschiedenis van 
Indonesië KB 

JAmH Journal of American History KB 
JAsH Journal of Asian History KB 
JCaH Journal of Caribbean History KB 
JCH Journal of Contemporary History KB 
JEEH Journal of European Economie History KB 
JEH Journal of Economie History KB 
JGA Jaarboek van het genootschap Amstelodamum MMPH/NSM 
JHS (Jaarverslag van de) Hakluyt Society MMPH 
JICH Journal of Imperial and Commonwealth History KB 
JIH Journal of Interdisciplinary History KB 
JLAS Journal of Latin-American Studies KB 
JMH Journal of Modem History KB 
JN Journal of Navigation NSM 
JPH Journal of Pacific History KB 
JRAH Journal of the Royal Australian Historical Society KB 
JSAS Journal of Southeast Asian Studies KB 
JSF Jaarverslag Stichting ‘t Fiskerhüske Moddergat MMPH 
JSH Journal of Southern History KB 
JSoH Journal of Social History KB 
JWH Journal of World History KB 

K KL Kalmar Lan: Arsbok för kulturhistoria och 
hembygdsvSrd MMPH 

Kleio Kleio: journal of the department of history, 
University of South Africa KB 

L LCM Le Chasse-marée: revue d’histoire et 
d’ethnologie maritime MMPH 

Lekko Lekko: periodiek van de Vereniging van 
belangstellenden voor de sleepvaart MMPH/NSM 

LMS The Log of Mystic Seaport MMPH/NSM 
Logbuch Das Logbuch: Zeitschrift für Schiffbaugeschichte 

und Schiffsmodellbau MMPH/NSM 

M MAS Modem Asian Studies 
MB Marineblad 
MC The Map Collector 
MGM Militargeschichtliche Mitteilungen 
MK Maritim Kontakt: Kontaktudvalget for dansk 

maritim historie- og samfundsforskning 
MKIM Kimspiegel: mededelingen van het Koninklijk 

instituut voor de marine 
MLR 1OOA1: magazine of Lloyd’s Register of Shipping 
MM The Mariner’s Mirror 
MMAB Mededelingen van de Koninklijke Marine 

Academie (van België) 
MMDB Mitteilungen Museum der Deutschen 

Binnenschiffahrt Duisburg-Ruhrort 
MMH The Maritime Museum of Finland (Helsinki) 

Annual Report 
MN Maritiem Nederland 
Modelbouwer 

De modelbouwer: maanblad voor de modelbouw 
MS Model Shipwright 

KB 
MMPH/NSM 
MMPH 
KB 

NSM 

NSM 
MMPH/NSM 
MMPH/NSM 

MMPH 

MMPH 

NSM 
MMPJJ/NSM 

MMPH/NSM 
MMPH/NSM 
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MW Maritime Wales MMPH 

N NE 

NEHA-J 

Neptunia 
Neptunus 
NEQ 
Netwerk 
NH 

NM 
NRJ 
NSA 
NWCR 
NWG 
NYH 
NZJH 

De negentiende eeuw: documentatieblad werkgroep 
19e eeuw 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en 
techniekgeschiedenis 
Neptunia: Musée de la Marine 
Neptunus: tweemaandelijks maritiem tijdschrift 
New England Quarterly 
Netwerk 
Nederlandse Historiën: tijdschrift voor 
vaderlandse (streek)geschiedenis 
The Northern Mariner/Le Marin du Nord 
Nautical Research Journal 
Norsk Sjpfartsmuseum. Arsberetning 
Naval War College Review 
Nieuwe West-Indische Gids 
New York History 
New Zealand Journal of History 

KB 

MMPH/NSM 
MMPH/NSM 
MMPH 
KB 
MMPH 

KB 
MMPH 
MMPH/NSM 
MMPH/NSM 
NSM 
KB 
KB 
KB 

O OA Ons Amsterdam MMPH/NSM 

P Peperhuis Het Peperhuis: uitgave van de Vrienden van het 
Zuiderzeemuseum 

PHR Pacific History Review 
PP Past & Present 
Prologue Prologue: quarterly of the National Archives (USA) 

MMPH/NSM 
KB 
KB 
KB 

Q Quaerendo Quaerendo: a quarterly journal from the Low 
Countries devoted to manuscripts and printed books 

R RBH Revue beige de philologie et d’histoire 
RBHC Revue beige d’histoire contemporaine 
Reddingboot 

De reddingboot: mededelingen van de Koninklijke 
Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij 

RFH Revue franjaise d’histoire d’outre-mer 
RH Revue historique 
RHA Revue historique des armées 
RHAF Revue historique de 1’Amérique franjaise 
RHMC Revue d’histoire moderne et contemporaine 
RHN Revista de historia naval 
RiM Rivista Marittima 
Rittenhouse Rittenhouse: journal of the American Scientific 

Instrument Enterprise 
RJ Rotterdams Jaarboekje 
RM Revue Maritime 
RN Revue du Nord 
Roering Roering: mededelingenblad van de Vereniging van 

ingenieurs van defensie 
RSDHA Revue de la Société dunkerquoise d’histoire 

et d’archéologie 

S SA Slavery & Abolition 
SAB Sjpfartshistorisk Arsbok (Bergen) 
SAS Sjöhistorisk Arsbok (Stockholm) 

MMPH 

KB 
KB 

MMPH/NSM 
KB 
KB 
NSM 
KB 
KB 
1MH 
MB 

MMPH/NSM 
MMPH/NSM 
MB 
KB 

NSM 

MMPH/KB 

KB 
MMPH/NSM 
MMPH 
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SB Sea Breezes: the magazine of ships and the sea 
SCJ 16th Century Journal 
Sea History Sea History 
Sefunim Sefunim: bulletin of the National Maritime 

Museum Haifa 
SEHR Scandinavian Economie History Review 
SH Spiegel Historiael 
SI Schiffahrt International 
Signals Signals: the quarterly magazine of the Australian 

National Maritime Museum 
Sirene Sirene: driemaandelijks maritiem tijdschrift 
Sjaek'len Sjaek’len: Arsskrift Fiskeri- of Spfartsmuseet (Esbjerg) 
SJH Scandinavian Journal of History 
SM Ships Monthly 
SMA Sandefjord Museene, Arbok 
SoH Social History 
SR Studia Rosenthaliana 
StB Steamboat Bill 
Surveyor Surveyor: the American Bureau of Shipping 
SW Schip & Werf De Zee 
SZ Spiegel der zeilvaart 
S&Z Schiff und Zeit 

T Tagrijn 

TC 
TG 
TI 

TSG 
TvZ 

Tagrijn: (Tijdschrift van de) Vereniging 
Botterbehoud 
Technology & Culture 
Tijdschrift voor geschiedenis 
Terrae Incognitae: the journal of the history 
of discoveries 
Tijdschrift voor sociale geschiedenis 
Tijdschrift voor zeegeschiedenis 

U UM 
USNIP 

Unda Maris: Sjöfartsmuseet i Göteborg 
Proceedings of the United States Naval Institute 

V VM 
VMH 
VSW 

VZ 

Varberga Museum. Arsbok 
Virginia Magazine of History and Biography 
Viertelsjahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 
Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte 

W 

Y 

WA Warship (Jaarboek) 
Waterkampioen 

Waterkampioen 
WB Wooden Boat 
WFON West-Frieslands Oud & Nieuw 
WI Warship International 
WMQ William & Mary Quarterly: a magazine of early 

American history and culture 
WS Weekblad Schuttevaer 
YIATM Yearbook International Association of Transport 

Museums 

Z ZBW 

ZT 

Zeitschrift für Binnenschiffahrt und 
Wassers traszen 
Zeeuws Tijdschrift: Mededelingen van het Koninklijk 
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NSM 
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KB 
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MMPH 
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MMPH 
MMPH 
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MMPH 
KB 
KB 
MMPH 
MMPH 
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MMPH/NSM 
MMPH 
KB 
MMPH 

KB 
MMPH/NSM 

MMPH 

MMPH 

75 



ZVHG 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
Zeitschrift des Vereins für hamburgische 
Geschichte 

MMPH 

KB 

Voor de bibliotheken, waar de hierboven genoemde tijdschriften, jaarboeken, enz. zijn te raadplegen, zijn de vol¬ 
gende afkortingen gehanteerd: 

IMH Bibliotheek van het Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag 
KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
MB Bibliotheek van de Marinestaf, Den Haag 
MMPH Bibliotheek van het Maritiem Museum “Prins Hendrik”, Rotterdam 
NSM Bibliotheek van het Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
RIVO Bibliotheek van het Rijksinstituut voor het Visserijonderzoek, IJmuiden 
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mise en marché. Revue de PUniversité de 
Moncton 27, 1994, 179-206 
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