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De tanende traditie: de neergang van magnetische declinatie in Nederlandse
pelagische navigatie.
Van de redactie

BIJDRAGEN
Art Jonkers

Het Second International Congress of Mari¬
time History is inmiddels succesvol afge¬
rond. De Vereniging voor Zeegeschiedenis
kan daarmee terugblikken op een geslaagde
35ste verjaardag. Een deel van de lezingen
die tijdens het congres zijn gehouden zal wor¬
den gepubliceerd. Op termijn zal een specia¬
le congresbundel worden uitgegeven waarin
bijdragen te vinden zullen zijn uit alledrie de
secties die tijdens het congres zijn gehouden:
Nautical Science and Cartography; Shipbuil¬
ding, Design and Construction en Manage¬
ment of Shipping Companies, Navies and
Ports. Een selectie uit de andere lezingen zal
worden opgenomen in het International
Journal of Maritime History. De eerste publi¬
catie echter treft u aan in dit nummer van het
Tijdschrift voor zeegeschiedenis, zijnde de
lezing van A.R.T. Jonkers over de neergang
van magnetische declinatie in Nederlandse
pelagische navigatie. Deze lezing werd
gehouden in de sessie over Nautical Science
and Cartography.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8
juni reikte voorzitter G.M.W. Acda de J.C.M.
Wamsinckprijs 1996 uit aan prof.dr. J.R.
Bruijn. De motivering van het bestuur vindt u
terug in dit tijdschrift.
Het tweede artikel in dit nummer staat los van
het congres, maar is daardoor niet minder
interessant. J. de Jong gaat zeer gedetailleerd
in op de praktijk rond de invoering van de
verpachting van het kwart van de Convooien
en Licenten tussen 1625 en 1639. Dat u daar¬
naast de uitgebreide bibliografie, de boekrecencies en boekbesprekingen en de agenda
aantreft, spreekt voor zich!
Irene Jacobs
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Inleiding
Dit artikel beslaat technologische vooruit¬
gang in de Nederlandse scheepvaart sinds de
vroeg moderne tijd, gerelateerd aan kompasgebruik op zee, in het bijzonder op de oce¬
aanvaart, uit het zicht van land en voorbij het
continentaal plat. In deze regionen waren
stuurlui het meest afhankelijk van dit instru¬
ment voor zowel koers- als positiebepaling
van het schip, en dientengevolge werden zij
zich hier bewust van de vele problemen die
ermee gepaard gingen. De meeste van deze
aspecten hadden te maken met het immer ver¬
anderende aardmagnetisch veld, waarvan de
structuur tot op de dag van vandaag steeds
complexer blijkt te zijn en nog steeds een vol¬
ledige verklarende geofysische theorie ont¬
beert. Zowel praktische zeelui als hydrografen aan de wal hebben hiermee in het verle¬
den nog meer geworsteld dan wetenschap¬
pers in het heden die het voordeel hebben van
betere instrumenten, planetaire dekking van
meetgegevens en verfijnde computermodel¬
len. Desondanks is het verbazingwekkend te
ontdekken hoe goed navigators in vroeger tij¬
den zich hebben kunnen aanpassen aan de
steeds veranderende magnetische opmaak
van Moeder Aarde. De negentiende-eeuwse
toepassing van grote hoeveelheden ijzer in de
scheepsbouw verergerde de situatie door de
introductie van de nieuwe factor van structu¬
rele deviatie.
Hieronder volgen enige aantekeningen bij de
achttiende-eeuwse navigatiepraktijk, gevolgd
door negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse ontwikkelingen. Aangezien dit
chronologische overzicht honderden jaren

bestrijkt kunnen alleen de ruwe contouren van
zeer algemene trends worden geschetst. Ten¬
einde de oorzaken en implicaties van geomagnetisme enigszins te verhelderen, gaat
hieraan een korte geofysische inleiding voor¬
af.
Moeder Aarde
De aarde bestaat uit een dunne, lichte korst,
een zwaardere mantel en een ijzeren kem.
Vanwege de intense hitte in het binnenste is
de buitenkem in vloeibare staat, terwijl de
gigantische druk de binnenkem in een vaste
kristalvorm houdt.1 Voortgestuwd door de
hitte en de rotatie van onze planeet kolkt het
gesmolten ijzer van de buitenkem rond de
vaste binnenkem, waardoor het als een dyna¬
mo het aardmagnetisch veld genereert. De
eenvoudigste vorm van zo’n veld heeft twee
polen waar het magnetisme het sterkst is en
wordt daarom een dipool veld genoemd.2
Analyses van het magnetisch veld op de
grens van kem en mantel laten een complexer
beeld zien, bestaande uit allerlei verstoringen
in diverse maten en vormen, die groeien,
westwaarts bewegen en slinken in de loop
van tientallen tot tienduizenden jaren. Deze
non-dipool elementen van het veld staan
gezamenlijk bekend onder de noemer secu¬
laire variatie.3 Deze variatie wordt waar¬
schijnlijk veroorzaakt door de vloeistofstromen in de buitenkem, die beïnvloed worden
door fysieke onregelmatigheden op de grens
van kem en mantel, alsmede verschillen in
warmteconvectie door de mantel.4 Deze
complexe processen genereren tamelijk onre¬
gelmatige, traag bewegende patronen van
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magnetische veldlijnen aan het aardopper¬
vlak.
Een kompas zal zich richten naar de lokale
magnetische krachtlijnen; de naald zal dus
slechts zelden en dan nog toevallig het
geografische noorden aanwijzen. Dit hoekverschil heet magnetische declinatie. Lijnen
van gelijke declinatie worden isogonen
genoemd; een lijn zonder declinatie, waarop
een kompas het ware noorden zou wijzen, is
een agoon.
Observatie van magnetische declinatie
Alhoewel kennis over de geleidelijke veldverandering over tijd niet algemeen verspreid
was tot 1635,5 was kompasvariatie - zoals
zeelui magnetische declinatie noemden - al
vanaf de eerste helft van de vijftiende eeuw
bekend. Bewijzen hiervan zijn aan te treffen
op kleine, draagbare zonnewijzers uit Neu¬
renberg en Augsburg. Voor een juiste opstel¬
ling ten opzichte van de zonnebaan langs de
hemel waren deze instrumenten voorzien van
ingebouwde kompasjes; met de term ‘compassus’ werd oorspronkelijk gedoeld op de
gehele zonnewijzer. De vergelijking van de
zonne-meridiaan met het kompas bracht al
gauw de naaldafwijking van het ware noor¬
den aan het licht. Vanaf circa 1450 werd dit
door de makers gecorrigeerd door het aan¬
brengen van een merkstreep naast het kom¬
pasje, om de toenmalige noordoostering6 aan
te geven.7 Hoewel in eerste instantie nog
afgedaan als een gevolg van materiaal- of
constructiefouten, werd magnetische decli¬
natie als fenomeen dus niet later dan halver¬
wege de vijftiende eeuw erkend.
Het vaststellen van het verschil tussen de
gemagnetiseerde naald en de lokale meridi¬
aan was een relatief eenvoudige procedure,
zelfs op zee. Richting en grootte van de afwij¬
king konden gemakkelijk worden vastgesteld
door vergelijking van de naaldwijzing met de
kompasrichtingen van elke ster op gelijke
tijdstippen voor en na het bereiken van diens
hoogste punt, bijvoorbeeld door observatie
van de zon op de horizon bij opkomst en
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ondergang. De ware meridiaan snijdt de hoek
tussen deze twee peilingen middendoor; ver¬
gelijking met een magnetisch kompas geeft
dan het verschil met het lokale magnetische
noorden.
Observatie van magnetische declinatie aan
boord van schepen was noodzakelijk voor het
sturen van een juiste koers en de daarmee
samenhangende gegist bestek berekeningen.
Bovendien waren bij het verkennen van nieu¬
we kustlijnen correcte kompasrichtingen van
gepeilde landkenmerken vereist voor een
getrouwe kartering. Vanaf de tijden van de
Portugese ontdekkingsreizen tot de komst
van chronometer en gyrokompas werd de
lokale kompasvariatie dan ook zorgvuldig
gepeild, gecorrigeerd en aangetekend in
navigatie-joumalen op de oceaanvaart door
alle Europese maritieme grootmachten. Op
deze wijze werd de facto een beschrijvende
studie gemaakt van de plaatselijke magneti¬
sche declinatie, die door ervaring, zeilaanwijzingen, isogonenkaarten en logboeken
deel ging uitmaken van de kennis betreffen¬
de lokale kenmerken. Daarmee werd de
plaatselijke miswijzing een hulpmiddel voor
positiebepaling. Het was bekend dat de kom¬
pasnaald in jaar X nabij kaap A of westelijk
van eiland B een bepaald aantal graden wes¬
telijk of oostelijk van het ware noorden
afweek. Bij ontbering van een betrouwbare
lengtegraad werd op deze wijze een virtuele
magnetische coördinaat toegepast om een
geografische positie aan te duiden.8
Behalve vele beschrijvingen in zeilaanwijzingen, waarin prominente landkenmerken,
havens, kusten en eilanden waren gekoppeld
aan een bepaalde declinatie waarde op een
bepaalde tijd, is het algemene mentale beeld
dat de zeeman van het aardmagnetisch veld
had, ook zichtbaar in de aantekeningen in zijn
journaal, bijvoorbeeld wanneer een specifie¬
ke lokatie was verbonden aan een te ver¬
wachten grootte van de kompasvariatie,9 of
wanneer het gegist bestek een aantal lengte¬
graden werd opgeschoven als direkt gevolg
van declinatie observaties.10 Voorbeelden

van zulke aannames van plaatsgebonden
declinatie zijn in bronnen uit de gehele
zeventiende en achttiende eeuw te vinden.
Op bepaalde routes, zoals in de Noord-Atlan¬
tische Oceaan en de Stille Oceaan, verander¬
de het magnetisch veld slechts langzaam en
redelijk regelmatig ten opzichte van de leng¬
tegraden, zodat een accurate inschatting van
de declinatie over grote stukken oceaan zelfs
zonder dagelijkse peilingen mogelijk was. Op
de vaart naar Oost-Indië en sommige andere
bestemmingen (met name in de Zuid-Atlanti¬
sche Oceaan en de Indische Oceaan) neigde
de lokale miswijzing - in tegenstelling tot
lengtegraden - echter tot niet-lineaire veran¬
dering, afhankelijk van de dichtheid en rich¬
ting van de plaatselijke isogonen. Deze eigen¬
aardigheid werd de zeelieden pas in de loop
der tijden duidelijk, toen het scheepvaartver¬
keer intensiveerde en meer gegevens over
lokale kompasvariatie waren verzameld.
De zeilinstructies van de VOC
De belangrijkste Nederlandse agens in de
accumulatie, revisie en verspreiding onder
zeelui van deze informatie in de Republiek
gedurende de zeventiende en achttiende
eeuw, was de Verenigde Oostindische Com¬
pagnie (VOC). Haar formele zeilinstructies
vormden de opvolgers van handgeschreven
aantekeningen, soms als addendum bij een
scheepsjournaal, dat van de ene stuurman
werd overgegeven aan de andere.11 Doch
reeds in de eerste helft van de zeventiende
eeuw raakte de VOC meer en meer betrokken
bij het vastleggen van gestandaardiseerde
aanwijzingen voor de zeilweg naar de Oost,
teneinde vertragingen te beperken met
behulp van voorgeschreven aanlegplaatsen
en om profijt te trekken van de snelste routes
(gedicteerd door de seizoensgebonden moes¬
sons).
De eerste route-beschrijving werd officieel
bekrachtigd in 1617; gedrukte edities voor
alle jaargetijden verschenen vanaf 1654 met
wisselende tussenpozen.12 De opbouw bleef
ongewijzigd in de tweede helft van de zeven¬

tiende en de gehele achttiende eeuw; struc¬
tuur en frasen kwamen steeds meer vast te
liggen. Een belangrijk onderdeel van deze
zeilaanwij zingen, en één van de weinige
aspecten die voortdurend werden aangepast
als nieuwe gegevens uit verzamelde scheeps¬
journalen beschikbaar kwamen, was plaatse¬
lijke magnetische declinatie. Zij die aan
boord de navigatie logboeken bijhielden
werd uitdrukkelijk voorgeschreven om de
voorspelde, gedrukte waarden te vergelijken
met (liefst veelvuldige) peilingen, en om alle
belangrijke veranderingen door te geven aan
de hydrografen in de thuishaven,13 die op hun
beurt weer verplicht waren hun publicaties
aan de nieuwste bevindingen aan te passen.14
Wanneer de declinatie op enkele lokaties over
de tijd wordt vergeleken (zowel in de zeilaanwijzingen als in moderne veldmodellering) dan blijkt de gemiddelde nauwkeurig¬
heid over het algemeen binnen twee graden te
blijven tot in de laatste jaren van de achttien¬
de eeuw, toen de VOC in meer dan één
opzicht op haar laatste benen liep.15
Zeilaanwijzingen kunnen informatie leveren
aangaande de beeldvorming betreffende
plaatselijke declinatie en haar verandering
over tijd zoals gezien door ‘landrotten’. Maar
hoe zat het met de stuurlieden zelf, die de
variabele naaldwijzing direkt op zee onder¬
vonden? Wederom kan de maritiem histori¬
cus bij de beantwoording van deze vraag put¬
ten uit de scheepsjournalen, waarin niet
alleen declinatie peilingen zijn opgetekend,
maar ook de lokale correctie in koers en
gegist bestek berekeningen. In afwijking van
de meeste van hun buitenlandse concurrenten
gebruikten de Nederlanders diverse fysieke
correcties om de variatie te vergoeden, vanaf
de vroege laat-vijftiende-eeuwse oceaanrei¬
zen tot ver in de tweede helft van de negen¬
tiende eeuw.
Het Hollants kompas
Vanaf het eind van de zestiende eeuw had
praktisch elk zeegaand schip in de Republiek
tenminste één kompas aan boord. In de een123

voudigste vorm bestond dit uit een houten
doos met een pen op de bodem, waarop de
kompasroos balanceerde. Deze platte, papie¬
ren schijf was eerst in streken verdeeld, later
in graden. De zestiende-eeuwse handgetekende kompasrozen werden al gauw vervan¬
gen door kopergravures met behulp van
gestandaardiseerde produktie, op het mo¬
ment dat de vraag toenam.16 Men zou ver¬
wachten dat de aan de onderzijde van de roos
bevestigde, gemagnetiseerde ijzeren naald
parallel aan de meridiaan georiënteerd zou
worden (ofwel exact noord-zuid). Alhoewel
zulke ‘Italiaensche’ of ‘Levantijnse’ kompas¬
sen bekend en beschikbaar waren en soms
gebruikt werden in de Republiek, prefereer¬
den de Nederlandse zeevarenden op de Euro¬
pese kusthandel het gebruik van het gemeen
of Hollants kompas.
Bij dit instrument was de naald vastgezet
onder een hoek van ongeveer 6° westelijk van
het ware noorden.17 Dit werd gedaan om te
compenseren voor de toenmalige noordoostering, die - wanneer gemiddeld over het
gehele handelsgebied van het Balticum tot de
Middellandse Zee - deze waarde rond 1600
benaderde. Aangezien het geomagnetisch
veld toentertijd nog onbeweeglijk werd
geacht, leek een vaste compensatie voor de
lokale afwijking een adequate oplossing.
Jammer genoeg werd deze correctie steeds
minder nauwkeurig als gevolg van de steeds
afnemende noordoostering; toen de declina¬
tie in latere jaren van teken veranderde en
steeds groeiende noord westering begon te
vertonen werd de bestaande fout zelfs ver¬
groot. Deze verandering, in combinatie met
de ontdekking van de seculaire variatie leid¬
de tot het geleidelijk in onbruik raken van
deze instrumenten voor kustnavigatie gedu¬
rende de tweede helft van de zeventiende
eeuw.
De draaibare kompasroos
De navigatie praktijk op oceaanpassages naar
Afrika, de Amerika’s en Oost-Indië was een
geheel andere zaak. Vanaf de eerste ontdek¬
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kingsreizen oostwaarts namen de Nederlan¬
ders zowel Italiaanse als Hollandse kompas¬
sen mee.18 Beide bleken tekort te schieten op
de lange reizen, waarbij zowel gebieden met
forse noordoostering als noordwestering
moesten worden doorkruist. In plaats van het
berekenen van de ware koers door middel van
het corrigeren van de richtingen op een onge¬
corrigeerd kompas met de plaatselijk waar¬
genomen declinatie, zocht de Nederlandse
zeeman zijn toevlucht tot een oplossing door
constructie, door middel van een speciaal
kompas waarvan de roos draaibaar was ten
opzichte van de naald. Door de schijf het aan¬
tal graden van de plaatselijke afwijking te
draaien in de tegenovergestelde richting kon
de gepeilde of verwachte miswijzing effec¬
tief teniet worden gedaan, zodat de roos onaf¬
hankelijk van de naald altijd het geografische
noorden zou wijzen. Deze praktijk bleef in
gebruik van de late zestiende eeuw tot voor¬
bij het midden van de negentiende eeuw.
Hiervan kunnen vele scheepsjournalen getui¬
gen, alsmede enige verordeningen en enkele
uit de tijd bewaarde kompassen.19
Varend in konvooi overlegden de navigators
van de verschillende schepen soms onderling
over de grootte van de toe te passen kompasverlegging op een bepaalde lokatie.20 Deze
correctie diende op alle schepen op hetzelfde
moment te worden uitgevoerd, om te vermij¬
den dat schepen het contact met de groep
zouden verliezen doordat ze feitelijk een
andere koers voeren. Normaliter gaf het schip
van de bevelvoerder een signaal wanneer de
roos diende te worden verdraaid.21 In dezelf¬
de geest stipuleerden zeilaanwijzingen
bepaalde plaatsen waar een gegeven declina¬
tie behoorde te worden gecompenseerd.22
Ofschoon de meeste kompasverleggingen
kunnen worden aangetroffen in bronnen van
de VOC, is een aanzienlijk aantal (vooral uit
de achttiende eeuw) eveneens te vinden in
bronnen van de Admiraliteiten en de slaven¬
handel (met name bij de Middelburgsche
Commercie Compagnie, of MCC). Hieruit

zijn conclusies te trekken over de nauwkeu¬
righeid van de veldcorrectie door analyse van
aantal en stapgrootte in graden van de ver¬
leggingen. Over de periode 1598-1800 heeft
een totaal van 733 Nederlandse scheepsjour¬
nalen 3898 aantekeningen betreffende ver¬
leggingen geleverd, opgetekend in alle oce¬
anen.
Wanneer de verleggingsstap in graden als
tien-jaarlijks gemiddelde wordt gecorreleerd
in de tijd resulteert een zeer significante coëf¬
ficiënt van -0.777, die een duidelijke afname
impliceert van het aantal graden per correc¬
tie.2-7 Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in
de logboeken. In het begin werd de roosver¬
legging uitgedrukt in hele, halve of kwart
streken24 (aangezien de rozen van stuurkompassen waarschijnlijk evenmin in graden
waren verdeeld), terwijl de stapgrootte later
verminderde tot 5 en 2l/2 graad en soms zelfs
nog minder. Uit het einde van de achttiende
eeuw zijn gevallen bekend van twee verleg¬
gingen op één dag, éénmaal zelfs ter grootte
van slechts een halve graad.25 Over het gehe¬
le tijdvak bezien schijnen stuurlui bij de
Admiraliteiten en andere organisaties de
VOC (traag) te hebben gevolgd in het streven
naar verbeterde nauwkeurigheid door fre¬
quentere en kleinere correcties. In het laatste
kwart van de achttiende eeuw kwamen de
Admiraliteiten in dezen eindelijk langszij
met de Oostindische Compagnie.26
Terzelfdertijd werd de praktijk van fysieke
correctie door onze buurlanden als eigenaar¬
dig ouderwets gezien. Na een reis met een
Nederlands schip van Timor naar Engeland
schreef de Britse Marine-luitenant Bligh in
1789: “They steer by line compass, or rather
endeavour so to do, by means of a small,
movable, central card, which they set to the
meridian and whenever they discover the
variation has altered 21/2° since the last
adjustment, they again correct the central
card. This is steering within a quarter of a
point, without aiming at greater exactness”.27
Desalniettemin bleven schuivende rozen in
gebruik op Nederlandse schepen tot ver in de

tweede helft van de negentiende eeuw.
De laatste expliciete referentie gevonden tij¬
dens het huidige onderzoek is te vinden in
een publicatie uit 1875 van L. Jansze Bzn
(1818-1898), leraar natuurkunde en wiskun¬
de aan de Amsterdamse Kweekschool voor
de Zeevaart. Het stuk betreft de uitvinding
(op papier) van een verondersteld afwijkingsvrij gyrokompas, waarvan de uitlezingen konden worden gebruikt om de miswij¬
zing van het stuurkompas vast te stellen of
waarmee ‘de roos rechtwijzend gedraaid
wordt’.28
Het peilkompas
Wanneer kompassen ter sprake komen dient
een duidelijk onderscheid gemaakt te worden
tussen gecorrigeerde kompassen, gebruikt
aan het roer en bij het karteren van kusten, en
het “ware” kompas met een vaste, N-Z gestel¬
de naald, geschikt voor declinatie peilingen.
Dit laatste, zogenaamde peylcompas raakte
wijd verbreid in de eerste decennia van de
zeventiende eeuw. Oorspronkelijk was het
tamelijk grof in ontwerp, bestaande uit een
vierkante houten doos met twee vaste viziertjes aan tegenoverliggende zijden, waardoor
hemellichamen “geschoten” konden worden
wanneer ze op of nabij de horizon stonden. In
zijn vroegste vorm was de roos verdeeld in
(deel)streken, spoedig verbeterd door graadverdeling op de rand. In de VOC-lijst van
standaard mee te geven navigatiemiddelen
van 1655, wordt het instrument zowel in de
inventaris van de kapitein als in die van de
eerste stuurman genoemd.29
Doordat de viziertjes maar klein waren, ble¬
ken observaties meer dan een paar graden
boven de horizon moeilijk uitvoerbaar en
vaak te onnauwkeurig om van praktisch nut
te zijn.30 Populairder waren de dubbele en
(vooral) de enkele kimpeiling. Zodra de baan
van de zon met redelijke nauwkeurigheid kon
worden voorspeld voor elke breedtegraad en
elke dag, volstond een enkele peiling van de
zon aan de horizon om het verschil vast te
stellen tussen de correcte voorspelling en de
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Peilkompas in houten kist, met opschrift “Jacobus van Wijk. Amsteld". Collectie en foto Maritiem Museum ‘Prins
Hendrik', Rotterdam, inv.nr. M 1592.

feitelijk waargenomen (lokale) variatie. Deze
verwachte zonspositie was in theorie te bere¬
kenen met behulp van sinus- en secanstafels,
maar de praktisch ingestelde zeeman vond
meer baat bij het gebruik van standaardtabel¬
len van de zonsdeclinatie, die speciaal waren
samengesteld met het oogmerk de magneti¬
sche variatie te bepalen. Een vroeg voorbeeld
hiervan is een gedrukte versie uit 1638 van de
hand van Willem Jansz. Blaeu.31 In de loop
van de zeventiende eeuw werden “morgen
peiling” en “avond peiling” van de magneti¬
sche declinatie veelvuldig voorkomende ter¬
men in de scheepsjournalen van de VOC.
Zonsondergang schijnt over de hele linie
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hoger te scoren dan de morgenstond. Uit een
totaal van 18.269 declinatie peilingen, aan
boord van Nederlandse schepen van alle
soorten maritieme organisaties bezien over
de periode 1598-1800, was 49% post meri¬
diem genomen tegen 28,8% ante meridiem
(plus 0,6% dubbele kimpeiling en 21,6%
onbekend/overig). De peilingen van de VOC
(n= 12022) en de Admiraliteiten (n=4872)
vertonen soortgelijke percentages wanneer
apart beschouwd (respectievelijk 54.5% ver¬
sus 34.7% en 36.9% versus 21.3%). De pei¬
lingen van de Zeelandse MCC (achttiende
eeuw, n=726) zijn nog geprononceerder met
78.9% tegen 6.1%.32 De voorkeur voor

avond- boven ochtend peilingen is waar¬
schijnlijk toe te schrijven aan het simpele feit
dat het zonder precieze uurwerken uiterst las¬
tig is om precies te voorspellen wanneer de
zon boven de kim zal verschijnen,33 terwijl
het bepalen van het moment van ondergang
daarentegen gemakkelijk is in te schatten,
zolang het niet te zwaar bewolkt is. Aange¬
zien het nemen van een peiling het opzetten
en richten van delicate instrumenten behels¬
de, en de beschikbare tijd beperkt was
(gewoonlijk het moment dat de zon door de
horizon in tweeën werd gedeeld), vereist het
weinig verbeeldingskracht zich een nog sla¬
perige onderstuurman in de ochtendscheme¬
ring voor te stellen, nog prutsend met de
viziertjes als Helios plots besluit de hemel¬
boog te bestijgen met achterlating van de
arme navigator, de laatste binnensmonds
vloekend vanwege alweer een gemiste kans.
Daarenboven kunnen ongunstige atmosferi¬
sche omstandigheden op lage breedten
(bewolking, mist, ochtendnevel) ook hebben
bijgedragen aan slechter zicht vóór dan na de
middag.34 De scheepsjournalen maken ech¬
ter eveneens melding van storende nevel en
lage bewolking tijdens zonsondergang, het¬
geen eveneens bijdroeg aan de behoefte aan
een kompas, waarmee peilingen nader tot het
zenit genomen konden worden.
Rond 1700 had een Oostindiëvaarder uit de
Republiek drie typen kompassen aan boord:
stuurkompassen (met schuivende roos), als¬
mede onvergoede peilkompassen (met een
“ware”, N-Z wijzende, vaste naald) voor het
peilen van de magnetische declinatie,35 en
vergoede peilkompassen (met schuivende
roos) voor landkartering en positie-kruispeilingen.36 Ofschoon lang het voorrecht van de
VOC, begonnen declinatie observaties vanaf
de jaren 1730 geregeld in scheepsjournalen
van de Admiraliteiten op te duiken.37 Onder¬
tussen had de VOC in 1731 op haar schepen
reeds een nieuw, groter, accurater peilkom¬
pas van Engelse makelij geïntroduceerd. Cir¬
ca tien jaar later volgden de Admiraliteiten dit

voorbeeld. Deze nieuwe instrumenten wer¬
den tot in de jaren vijftig van de achttiende
eeuw gezamenlijk met de oudere modellen
gebruikt, waarbij de verschillende uitkom¬
sten van de peilingen in de logboeken met
elkaar werden vergeleken.38
Het azimut kompas
Een nieuwkomer op de VOC navigatie-inventarislijst uit 1747 is het koperen azimut kom¬
pas}9 Deze lijst bleef praktisch ongewijzigd
tot het eind van de VOC in 1799, en bevatte
verder nog twee (gewone) koperen peilkom¬
passen, zes koperen stuurkompassen en een
hele waslijst aan reserve-onderdelen zoals
rozen, stalen en koperen pennen, alsmede een
gedrukte ‘beschrijving van ‘t azimut compas’.40 Dit nieuwe instrument leverde meer
nauwkeurigheid en maakte een substantiële
vergroting mogelijk van het aantal peilingen
boven de kim.
Meer soorten kompassen en meer manieren
en tijdstippen op de dag om de plaatselijke
magnetische declinatie te bepalen leidden tot
een groeiende ‘familie’ (met meer dan dertig
leden) van afkortingen in de journalen om te
beschrijven wanneer, hoe en met welk instru¬
ment een peiling was uitgevoerd. Over de
tweede helft van de achttiende eeuw
beschouwd was het relatieve belang van en
het vertrouwen op de azimut peiling immer
groeiende, zoals de volgende tabel van het
aantal peilingen over alle Nederlandse mari¬
tieme organisaties laat zien (1745-1795,
n=428 journalen41):
JAAR HORIZON AZIMUT OVERIG42
1750
1760
1770
1780
1790

38
178
732
534
1763

31
448
1094
1095
4167

719
1214
426
377
719

In VOC-zeilaanwijzingen uit deze periode is
een duidelijke, zij het trage mentaliteitsver¬
andering waar te nemen aangaande de
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eus na 1770; bij de Britse Marine kregen de
schepen deze kompastypen toen al tientallen
jaren standaard mee.
De schamele hoeveelheid journalen van WestIndische Compagnie, walvisvaart en particu¬
liere handelsvaart geven de indruk dat op
schepen van deze minder strict gereguleerde
organisaties correctie van de miswijzing pri¬
mair door berekening (in plaats van door ver¬
legging) tot stand kwam. Het aantal en type
kompassen aan boord was beperkter en declinatiepeilingen in de bewaarde bronnen zijn
zeldzaam. De MCC driehoeksvaart (EuropaAfrika-West Indië-Europa) hing hier ergens
tussenin, een gemengd beeld vertonend van
tamelijk frequente declinatie peilingen, enige
berekende kompascorrectie en wat verleggin¬
gen met variabele stapgrootte. Een standaard
navigatiepraktijk is hier moeilijk te onderken¬

Azimutkompas in
houten kist. Col¬
lectie en foto
Maritiem Muse¬
um ‘Prins Hend¬
rik’, Rotterdam,
inv.nr. M 2232.

betrouwbaarheid van de azimutpeiling als
alternatief voor de kimpeiling. In de versie uit
1768 betreffende de route van Kaap de Goe¬
de Hoop naar Ceylon was de azimutpeiling
nog slechts een stoplap, alleen toe te passen
als reguliere observaties (aan de kim) niet
verkregen konden worden.43 Vijftien jaar
later, in de instructie voor het zeilen vanuit de
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nen; het lijkt er op dat MCC kapiteins en
stuurlieden waren aangewezen op hun eigen
inzicht om te bepalen hoe ze van A naar B
kwamen, althans wat betreft magnetische
declinatie.
Het vloeistofkompas
De laatste technologische kompasvemieuwing met wortels in de laat-achttiende eeuw
die hier aan de orde komt, is het vloeistof¬
kompas. De Nederlandse arts Johannes
Ingen-Housz46 beschreef dit instrument voor
het eerst in 1779; een grote gevoelige naald
in een stalen buisje met een drijver binnen
een waterdichte behuizing gevuld met lijnzaadolie,47 ter demping van de bewegingen
van naald en schip, die precieze aflezing kon¬
den bemoeilijken. Het zou tot 1860 duren
voordat de Nederlandse Marine ze in grote
aantallen zou aanschaffen.48
Vloeistof¬
kompas ver¬
vaardigd
door N. V.
Observator,
Rotterdam.
Collectie en
foto Mari¬
tiem Museum
'Prins Hend¬
rik', Rotter¬
dam, inv.nr.
M 1894.

Republiek naar Java, waren de twee metho¬
den al praktisch gelijk gesteld.44 Volgens een
andere instructie uit 1793 dienden de journa¬
len bij inlevering na het volbrengen van een
reis specifiek te worden gecontroleerd op het
gebruik van azimut45 Op schepen van de
Admiraliteiten begon de introduktie van
koperen azimut- en stuurkompassen pas seri129

Met de wijde verspreiding van het azimutkompas in de laatste decaden van de acht¬
tiende eeuw schijnt de top van het gebruik
van magnetische declinatie aan boord van
schepen uit de Republiek bereikt te zijn.
Praktisch elke navigator op de oceanen moet
zich bewust zijn geweest van de algemene
non-dipool eigenschappen van het aardmagnetisch veld, met name plaatselijke declinatie
en seculaire variatie. De bladzijden van
scheepsjournalen zijn niet zelden volgeschre¬
ven met een grote hoeveelheid peilingen, ver¬
leggingen en opmerkingen over de nauwkeu¬
righeid. Deze aantekeningen werden verza¬
meld, bestudeerd en verwerkt door de hydrografen in de regelmatig vernieuwde VOC
zeilaanwijzingen, waarin een toenemend
aantal declinatiewaarden werd opgenomen,
zowel gekoppeld aan landkenmerken als
lokaties in open zee waar de koers diende te
worden gewijzigd. Magnetische declinatie
werd op deze wijze een virtuele derde coör¬
dinaat, hetzij met behulp van (isogonen)
kaarten, andere plaatselijke indicaties of puur
ervaring en gezond verstand. Het is een in¬
teressante vraag in hoeverre deze “plaatselij¬
ke” kennis in het hoofd van zeeman en hydrograaf werd vertaald in een beeld van het gehe¬
le veld. Doch alras zouden nieuwe tijden aan¬
breken.
Neergang van het belang van magnetische
declinatie; de ontwikkeling van methoden
voor lengtebepaling
Twee factoren hebben een beslissende rol
gespeeld in de uiteindelijke neergang van het
belang in navigatie van magnetische declina¬
tie: de ontwikkeling van betrouwbare metho¬
den voor lengtebepaling en de grootschalige
introduktie van ijzer in de scheepsbouw.
De ironie wil, dat door de eeuwen heen vele
wetenschappers, navigators en leken (waar¬
van sommigen uit de Republiek) hebben
gepoogd lengtebepaling te ontwikkelen op
basis van magnetische declinatie. Niet op de
eerder beschreven wijze, doch als een nauw¬
keurig te bepalen, berekenbare grootheid
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voor elke plaats op aarde, gebaseerd op de
aanname van één of ander regelmatig geomagnetisch model, hetzij met behulp van for¬
mules, constructie, of intuïtie en verzamelde
waarnemingen. Sommige van deze modellen
waren onveranderlijk, andere bevatten twee
of meer planetaire schillen, binnen elkaar
roterend met verschillende snelheden, elk
met zijn eigen set polen. Data-verzamelingen
werden vergeleken in pogingen de lokale
snelheid en richting van de veranderende
veldlijnen te bepalen, met zeer beperkt suc¬
ces overigens.49
Anderen zochten hun heil niet zozeer in de
(horizontale) declinatie, maar juist in de ver¬
ticale magnetische inclinatie (ook bekend als
de magnetische ‘dip’).50 Overige postulaten
beslaan magnetische bergen, onderaardse
zuren, valse polen, continentale aantrek¬
kingskracht, flux polen en magnetische getij¬
den.5 1 De queeste heeft menig creatieve geest
gegrepen, doch leidde niettemin tot niets.
Ondertussen waren andere wegen tot lengte¬
bepaling reeds verkend sinds de zestiende
eeuw. De astronoom Gemma Frisius poneer¬
de al in 1530 hypothesen met betrekking tot
de maansafstand tot vaste sterren en de chro¬
nometer.52 Beide ideeën gingen uit van de
aanname dat een nauwkeurig lopende klok
(zij het een hemels mechanisme danwel een
draagbaar instrument) de tijd op een stan¬
daardmeridiaan kon aangeven, hetgeen verge¬
lijking met lokale tijd mogelijk zou maken;
iedere vier minuten verschil zou gelijk zijn
aan één lengtegraad. Een andere versie van de
astronomische klok, ontsproten aan de geest
van Galileo Galilei was gebaseerd op de
periodieke occultatie van Jupiter’s vier groot¬
ste manen.53 Elk van deze methoden was een
principe oplossing; zestiende- en zeventiende-eeuwse instrumenten en astronomie ble¬
ken in nauwkeurigheid nog te veel te wensen
over te laten voor praktische toepassing. De
vruchteloze pogingen van Christiaan Huy¬
gens (gedurende de periode 1756-1795) om
een zeewaardige klok te construeren die onge¬
voelig zou zijn voor de scheepsbewegingen en

veranderingen in temperatuur, vochtigheid en
(breedtegraad-gerelateerde)
zwaartekracht
mogen hiertoe tot voorbeeld strekken.54
Beloningen werden uitgeloofd en lengtebepalingscommissies in diverse landen opge¬
richt om de merites van de voorgelegde
ideeën te kunnen bepalen, maar het zou tot in
de tweede helft van de achttiende eeuw duren
voor het prijsgeld uiteindelijk geheel kon
worden overhandigd aan instrumentmaker
John Harrison. Zijn vierde prototype chrono¬
meter, waarin een aparte slinger voor tempe¬
ratuurverschillen compenseerde, slaagde
voor alle tests met vlag en wimpel. Het bou¬
wen van deze instrumenten zou echter tot ver
in de negentiende eeuw een dusdanig delicaat
en langdurig proces blijven, dat de kosten het
budget van de gewone zeeman ver te boven
gingen. Ter illustratie: van de 250 zeegaande
Franse marineschepen in 1833 hadden er
slechts 44 chronometers aan boord, en nog in
1846 klaagde de Nederlandse marineofficier
Uhlenbeck in officiële stukken over de
beperkte uitgave van chronometers. De kos¬
ten gingen pas naar beneden toen nieuwe,
gemechaniseerde assemblage werd geïntro¬
duceerd, waardoor tijdbewaarders in ruimere
mate beschikbaar kwamen voor algemeen
gebruik. Desalniettemin bestaat er een forse
afstand tussen de uitvinding van het instru¬
ment en de tijd waarin reders konden worden
overgehaald hun schepen ervan te voorzien
en zeelui ze te gebruiken.55
Ondertussen had de maansafstanden-methode eveneens een sprong voorwaarts gemaakt,
nadat Leonhard Euler’s wiskundig onder¬
zoek het de Göttinger professor Tobias Ma¬
yer (1723-1762) mogelijk had gemaakt uit¬
gebreide tabellen van de lunaire omzwervin¬
gen te berekenen. Zijn bevindingen, gepubli¬
ceerd in 1752 en voorgelegd aan de Britse
“Board of Longitude” in 1755, verschenen in
praktische vorm voor het eerst in de “Nauti¬
cal Almanac” (1766) voor de jaren 17671769. De eerste Nederlandse “Almanach ten
dienste der zeelieden” met zulke tabellen liep

van de pers in 1788.56 De maansafstanden
methode werd in de praktijk aan boord
gebruikt om kleine chronometer fouten en
fluctuaties te corrigeren, en maakte de gehe¬
le negentiende eeuw deel uit van navigatie
examens. De sextant, waarmee hoeken groter
dan 90° nauwkeurig konden worden geme¬
ten, was het voornaamste hulpmiddel bij de
toepassing ervan. De popularisering van de
chronometer had de methode rond 1870 gere¬
duceerd tot een incidentele controle op het
loopwerk van de klok(ken); tegen de eeuw¬
wisseling verdween zij geheel.57
In 1842 publiceerde kapitein Thomas Sum¬
ner zijn nieuwe techniek (later verbeterd door
de Franse officier de St. Hilaire) van lengte¬
bepaling door sterhoogtemeting. De toepas¬
sing van de zogenaamde positie- of Sumnerlijnen werd zowel door de Britse als de
Nederlandse Marine in 1886 geïntroduceerd
en fourneerde een derde alternatief voor de
navigator die zijn positie wenste te bepalen.
Negen jaar eerder was de techniek al deel
gaan uitmaken van ‘s Rijks navigatie exa¬
mens.58
Met de komst van deze verbeteringen in theo¬
rie en praktijk kwam het werk van de betrok¬
ken commissies tot een eind; de Nederlandse
“Commissie tot de zaaken, het bepalen der
lengte op zee en de verbeteringen der zee¬
kaarten betreffende” werd formeel opgehe¬
ven in 1850.59 Deze ontwikkelingen hadden
ook verstrekkende gevolgen voor het gebruik
van magnetische declinatie als positie indica¬
tie. Diegenen die gewend waren de maan te
schieten of konden vertrouwen op regelmatig
lopende uurwerken om hun lengte te bepalen
tot op de geografische minuut, gaven niets
meer om het marginale gerommel met ouder¬
wetse, onnauwkeurige schattingen van de
steeds veranderende waarden van de plaatse¬
lijke magnetische declinatie, gebaseerd op
twijfelachtige peilingen, vroegere ervaringen
en vaak verouderde aanwijzingen. Op deze
wijze werd de traditie overbodig toen tech¬
nologische vernieuwingen hun weg vonden
naar steeds meer klaslokalen en scheepshut131

ten. Tezamen met plaatselijke kennis
betreffende de kleur van het zeewater, de
types zeewier, de vogelsoorten en hun vliegbereik en andere meer intuïtieve ontastbaar¬
heden, vervaagde het belang van de naaldafwijking als geografisch kenmerk. Dit leidde
echter niet tot het verlaten van de praktijk van
declinatiepeiling aan boord; correctie van
koers, gegist bestek en kustkartering bleven
even nodig als tevoren.
Nederlandse kompasproduktie in de negen¬
tiende eeuw
De kompassen rond het begin van de negen¬
tiende eeuw bleven min of meer ongewijzigd.
Gedurende de Franse Tijd zakte Nederlandse
produktie en vakmanschap in. De instru¬
mentmakerij had een betreurenswaardig
niveau bereikt toen de nieuwe monarchie van
1812 tot 1850 de economie poogde te stimu¬
leren door middel van een politiek van subsi¬
dies, premies, renteloze leningen en protec¬
tionisme.
De expansie van de Nederlandse scheepvaart
als gevolg van het economisch herstel, in
combinatie met de toenemende handelsbe¬
langen in de koloniën en de groei van de
Nederlandse Marine, leidde tot een grotere
vraag naar (betere) navigatie-instrumenten.
De koopvaardij daarentegen ging zich pas
laat in de negentiende eeuw zorgen maken
over de kompaskwaliteit en zelfs toen nog
steeds in mindere mate dan de Marine. Indi¬
viduele aanmoediging kwam later van de
Amsterdamse kapiteinsvereniging “Zeemanshoop”, die zorgvuldig kompasgebruik
trachtte te stimuleren door het uitloven van
prijzen voor de best bijgehouden kompasjoumalen (1885-1901).
De kwantitatieve vraag konden de Neder¬
landse instrumentmakers niet bijbenen; hun
produktie moest worden aangevuld met
(veelal Britse) import. Nederlandse kompas¬
sen waren kwalitatief mager en slechts traag
verbeterend. De instrumenten voor een schip
dienden te worden aangeschaft door de
reders, hetgeen leidde tot concentrering en
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standaardisatie. Rond 1820 verscheen een
moderne versie van het azimut peilkompas,
waarmee hemellichamen zeer hoog gescho¬
ten konden worden en waarvan de roos ver¬
deeld was tot op halve graden. Marinereglementen uit deze tijd geven additionele infor¬
matie over kompasgebruik aan boord. Een
bepaling uit 1814 noemt zowel peil- als stuurkompassen, alsmede extra rozen. In 1821
werd het Britse Stebbing stuurkompas getest
op het Nederlands Marineschip Courier en
spoedig daarna werd een Nederlandse versie
(met schuivende roos) op de markt gebracht
door de Amsterdamse firma Kleman & Zoon.
Het bedrijf produceerde ook peilkompassen,
maar een belangrijke concurrent was het Brit¬
se azimutkompas uitgevonden door R. Wal¬
ker in 1794, dat op Nederlandse schepen in
gebruik bleef tot halverwege de negentiende
eeuw.60
In de loop van de eerste helft van de negen¬
tiende eeuw kreeg de naald een plattere vorm,
en in de tweede helft van die eeuw werd de
roos steeds soberder van uiterlijk. De voort¬
durende toepassing van schuivende rozen
voor fysieke declinatie correctie en de ver¬
spreiding van het vloeistofkompas na 1860
zijn eerder in dit artikel aangestipt. Over het
geheel beschouwd kon de Nederlandse kom¬
pasproduktie gedurende deze eeuw niet
bogen op uitzonderlijk vakmanschap.61
Als onderdeel van het huidige onderzoek is
een steekproef genomen van Nederlandse
scheepsjournalen uit de negentiende eeuw,
teneinde een impressie te verkrijgen van de
peilingspraktijk. Een totaal van 35 logboeken
is onderzocht: 26 van de Marine (Atlantische
en Indische Oceaan, periode 1814-1857) en
19 logboeken van de koopvaardij (periode
1874-1900), waaronder enige van de Konink¬
lijke Paketvaart Maatschappij (of KPM,
varend naar Oost-Indië via Suez).62
Het aantal observaties beloopt het spectrum
van nul tot zes tot acht per dag.63 Onder¬
scheid dient echter gemaakt te worden tussen
de koopvaardij (over het algemeen circa twee
peilingen per dag64) en de Marine (spora-

disch tot één peiling per dag). Het meest in
het oog springend wat dit betreft is de grote
variëteit in frequentie, zelfs in de loop van
een enkele reis. Twintig marinejoumalen
hebben verleggingen vastgelegd, daar waar
de koopvaardij deze geheel ontbeert. Het lijkt
daarom waarschijnlijk dat deze praktijk in
verval raakte in het derde kwart van de negen¬
tiende eeuw, en uitstierf voor het begin van de
twintigste. Twaalf marinejoumalen over de
hele periode spreken van chronometer leng¬
tes.
Volgens de koopvaardij reglementen ten aan¬
zien van het journaal houden65, was het bepa¬
len van de lengte met de chronometer de stan¬
daard praktijk. Deze gedrukte aanwijzing sti¬
puleerde dat het kompaslogboek diende te
worden bijgehouden door de derde officier,
die tevens belast was met de zorg voor de in¬
strumenten (artikel 4). Officieel moest de
magnetische declinatie worden gepeild tij¬
dens zonsopkomst, op de middag, na de mid¬
dag (azimut), bij zonsondergang, en met
behulp van andere sterren gedurende de nacht
(artikel 7). Bovendien behoorden alle kom¬
passen aan boord elke morgen om tien uur
met elkaar te worden vergeleken, en de kom¬
pasfouten te worden berekend door de offi¬
cieren onder toezicht van de kapitein (artikel
8). Het logboek zelf had voorgedrukte
kolommen voor alle voorgeschreven aanteke¬
ningen inclusief een apart kader voor de mis¬
wijzing (met ruimte voor negen notities per
dag), met kleinere kolommen voor tijd en
peiling (onderverdeeld in kim, azimut en
sterren).66 In 1900 bestonden ook gescheiden
kolommen voor ware en onvergoede koers.67
Een soortgelijke gedrukte instruktie was aan¬
wezig in het scheepsjournaal van het marine¬
schip de Maas uit 1826.68 Hierin was elke
dag onderverdeeld in wachten, de negende
kolom diende om aan te geven ‘hoe de kom¬
passen liggen’ (schuivende roos) en behoor¬
de eens per 24 uur te worden ingevuld, terwijl
de tiende kolom bedoeld was om azimut- en
kimpeilingen te bevatten. In de journalen van
zowel de Marine als de koopvaardij is de

opslagcapaciteit voor informatie echter zel¬
den geheel benut, en de schriftelijke neerslag
van de feitelijke praktijk toont de officieren
als enigszins laks zijnde in het volgen van de
reglementen.
Magnetische deviatie
Tot nu toe heeft dit artikel slechts gerept over
het geomagnetisch veld als storende invloed
en hulpmiddel in navigatie. Andere factoren
kunnen echter ook een rol spelen in het ver¬
leiden van de naald. Sommige hiervan zijn
atmosferisch en incidenteel van aard, zoals
aurorae en bliksem.69 Een structureler feno¬
meen is het behouden veld van gemagneti¬
seerd ijzer in de nabijheid van het kompas.
Deze soort naaldafwijking staat bekend als
magnetische deviatie.
Ofschoon de term teruggaat op de Arctisch
ontdekkingsreiziger John Ross, die er plaat¬
selijke magnetische aantrekking mee bedoel¬
de, had de Portugese navigator Don Joao de
Castro de effecten al beschreven in 1538 (in
zijn ‘Roteiro de Lisboa & Goa’), toen hij
inconsistente variatie verklaarde door de aan¬
wezigheid van een nabij kanon.70 Een VOC
richtlijn uit 1671 bepaalde dat kanonnen in de
buurt van het kompasnachthuis niet van ijzer
maar van brons gemaakt moesten zijn, en
dertien jaar daarvoor schreef Abraham de
Graaf in een hydrografisch werk71 dat zeelui
aan het werk met of in de buurt van de kom¬
passen zich moesten hoeden voor het dragen
van knopen, gespen of andere kledingattributen gemaakt van ijzer. Op het Admiraliteitschip Beschermer, in 1738 op een missie naar
Curasao, bleken de kompaspeilingen die
afweken van die op andere schepen in het¬
zelfde konvooi te wijten aan de ijzeren roerstutten.72 Zelfs in de walvisvaart, niet gesierd
door een excellente navigatie traditie, waren
de verstorende effecten van ijzer nabij het
kompas bekend in de tweede helft van de
achttiende eeuw.73 Daartegenover staat dat
lang niet elke Nederlandse zeeman van deze
attractieve eigenschap op de hoogte was:
rond 1750 repareerde de Rotterdamse Admi133

raliteit haar houten kompashuizen met ijze¬
ren spijkers.74
In het algemeen kon de beïnvloeding van de
naald door ijzeren voorwerpen vrij simpel
worden voorkomen door de oorzaak te ver¬
wijderen of het kompas zelf te verplaatsen.
Op een houten schip met relatief weinig gro¬
te ijzeren objecten was deviatie geen ernstige
zaak, al diende men er wel rekening mee te
houden in geval van merkwaardige peilingsresultaten. Het werd pas een groot probleem
in de negentiende eeuw toen stoom, ijzer en
staal het aanzicht van de scheepsbouw totaal
veranderde.
Wanneer een ijzeren schip wordt gebouwd,
blijft de constructie maandenlang in dezelfde
positie tijdens assemblage op de werf. Gedu¬
rende deze tijd worden de reeds geplaatste
ijzeren onderdelen langzaam gemagnetiseerd
door het aardmagnetisch veld, waarbij ze een
uniek ‘portret’ krijgen aangemeten van de
plaatselijke polariteit, intensiteit, declinatie
en inclinatie, afhankelijk van de geografische
positie en de oriëntatie van het schip. Deze
magnetisatie is deels permanent, maar voor
een ander deel aan verandering onderhevig
wanneer het veld of het schip van richting zou
veranderen.
Dit onderscheid in de magnetisatie wordt
bepaald door de aard van het materiaal in
kwestie. Gewoon staal (een ijzer-koolstof
legering), gebruikt in de scheepsromp en de
spanten, wordt niet gemakkelijk gemagneti¬
seerd maar zal het veld wel blijvend behou¬
den. Aan de andere kant van de schaal is het
makkelijk magnetiseerbare smeedijzer (bijna
puur ijzer), dat na het verwijderen van de
bron het magnetisme echter weer snel zal ver¬

MAGNETISATIE
permanent (hard)
permanent (hard)
permanent (hard)
transient (zacht)
transient (zacht)
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VLAK
verticaal
horizontaal
horizontaal
verticaal
horizontaal

liezen en zich rap zal aanpassen in magneti¬
satie wanneer de oriëntatie ten opzichte van
de veldlijnen verandert - bijvoorbeeld wan¬
neer het (varende) schip koers wijzigt. In het
onderscheid van deze magnetische eigen¬
schappen worden respectievelijk de term
“hard ijzer” en “zacht ijzer” (of weekijzer)
toegepast. Alle potentieel magnetische mate¬
rialen bezitten zowel “harde” als “zachte”
kwaliteiten in enige mate; hun verhouding
bepaalt de feitelijke magnetisatie karakteris¬
tieken.
Analoog aan de ontbinding van een
(geo)magnetische veldvector in een horizon¬
tale declinatie en een verticale inclinatie
component, wordt de geïnduceerde magneti¬
satie evenzo bepaald door zowel de richting
van de plaatselijke isogonen als de richting
van de dip (ofwel magnetische “breedte”,
zwak gerelateerd aan geografische breedte).
Verder kan de horizontale deviatie nader wor¬
den ontleed in een langsscheepse en een
dwarsscheepse component. Beide kunnen
grafisch worden uitgezet als een sinusfunctie,
met nul deviatie op NZ koersen en maxima
op OW (sinuscurve) voor de langsscheepse
component, en nul deviatie op OW koersen
en maxima op NZ (cosinuscurve) voor de
dwarsscheepse component. Ten aanzien van
de “zachte” componenten is de verticale
deviatie gelijk in verstoringspatroon aan de
permanente horizontale component (sinus¬
curve), terwijl de horizontale weekijzer com¬
ponent kwadrantale deviatie vertoont, het¬
geen zich grafisch vertaalt in een sinusgrafiek
met nulpunten op de vier hoofdstreken en
maxima halverwege daar tussen in. Dit resul¬
teert in het volgende schema:

VECTOR
Z
Y (langsscheeps)
X (dwarsscheeps)
Z
Y+X

DEVIATIE
permanent
semicirculair
semicirculair
semicirculair
kwadrantaal

CURVE
sinus
cosinus
sinus
sinus

De totale deviatie waaraan een kompas aan
boord van een ijzeren schip onderhevig is, is
de som van een veelheid van magneten (van
gemagnetiseerd ijzer) die verschillend zijn in
positie, vorm, grootte en kracht. Sommige
hiervan zijn permanent, andere transient. De
meeste componenten van hun magnetische
vectoren zijn afhankelijk van de scheepskoers (met semicirculaire en kwadrantale
afwijkingscurves), terwijl verticale week¬
ijzer magnetisatie daarenboven wordt beïn¬
vloed door de (magnetische) breedte (waar¬
door het effect tevens omdraait aan de ande¬
re kant van de (magnetische) evenaar). So far,
so bad. Maar het wordt nog erger. De boven¬
geschetste ‘ideale’ situatie gaat uit van de
aanname dat het schip perfect recht blijft in
het verticale vlak, hetgeen natuurlijk ver
bezijden de reële omstandigheden is. Als het
schip hielt of rolt blijft de kompasroos hori¬
zontaal, terwijl op hetzelfde ogenblik alle
gemagnetiseerde ijzeren scheepsonderdelen
van positie ten opzichte van het instrument
veranderen. Bijvoorbeeld hard ijzer dat zich
precies boven of onder het kompas bevindt en
dat geen effect had zolang het schip nog keu¬
rig rechtop bleef, zal dan een deviatiefactor
van betekenis worden. De verticale compo¬
nent van de hiding afwijking is bovendien
mede afhankelijk van de magnetische dip
(magnetische breedte). Daarnaast kan de
naald onder invloed van zwaar rollen of de
scheepsvibraties van de machinezuigers in
een staat van oscillatie worden gebracht,
waardoor zinnige aflezing onmogelijk is
zolang de fase min of meer blijft gehand¬
haafd. Tenslotte kunnen de transiente karak¬
teristieken van het zachte scheepsijzer in de
loop der tijd veranderen, waardoor periodie¬
ke calibraties benodigd zijn. Zo verloor het
Britse schip Royal Charter in de jaren zestig
van de negentiende eeuw 17° deviatie, het¬
geen het gevolg werd geacht van het geweld
waaraan het schip tijdens haar wereldreis in
ruwe zeeën blootgesteld was geweest.75
De grootte van de samengestelde afwijking is
direkt afhankelijk van de hoeveelheid ijzer

toegepast in de bouw van het schip. Enkele
losse ijzeren objecten in een grotendeels
ijzervrije omgeving, zoals de roerstutten in
het eerder genoemde voorbeeld van de
Beschermer (1738) veroorzaakten een maxi¬
male deviatie in de orde van een paar graden;
ijzeren huidbeplating rond het midden van de
negentiende eeuw kon echter afwijkingen tot
50° impliceren, ruim voldoende om ernstig
rekening mee te houden.
Tegenwoordig wordt een scala van correctors
toegepast, die de bovengeschetste verstorin¬
gen kunnen opheffen of reduceren. Het toe¬
gepaste principe is, om te compenseren met
hetzelfde materiaal dat de afwijking veroor¬
zaakt. Dat wil zeggen dat het permanente
scheepsmagnetisme wordt tegengegaan door
echte magneten nabij het kompas te plaatsen,
terwijl de afwijkingen door transiente mag¬
netisatie worden beperkt door diverse weekijzeren bollen en staven bij of in het kompas¬
huis aan te brengen. Semicirculaire correctie
door echte magneten alleen, zou niet voldoen
buiten de omgeving van de (magnetische)
breedtegraad waarop de correctie is uitge¬
voerd: kwadrantale afwijking kan slechts
worden tegengegaan met behulp van week¬
ijzer.76
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat
een onderscheid van magnetische vectoren
en oorzaken van dit samengestelde probleem
aan de basis ligt van effectieve tegenmaatre¬
gelen. De daartoe benodigde kennis kon
slechts ten koste van veel tijd en onderzoek in
de loop van de negentiende en vroeg twintig¬
ste eeuw worden vergaard, toen ijzeren sche¬
pen en stoomvoortstuwing het houten zeil¬
schip op de oceaanvaart geleidelijk verdron¬
gen. Ondanks het deviatieprobleem en de
grotere schadegevoeligheid na aanvaring,
stranding of beschieting (met name de ver¬
splintering van de scheepshuid) hadden ijze¬
ren schepen een aantal belangrijke voordelen
ten opzichte van hun houten concurrenten: ze
waren sterker (waardoor lengtes van meer
dan 70 meter mogelijk werden), goedkoper,
duurzamer, minder brandbaar en relatief licht
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en ruim, waardoor de koopvaardij meer goe¬
deren kon vervoeren en de Marine meer
wapentuig, bepantsering en brandstof. Desal¬
niettemin kostte de introduktie van ijzeren
schepen veel meer tijd dan die van stoom.77
Wanneer vonden deze veranderingen plaats
in Nederland? Een enkele, vaste datum is
moeilijk te prikken, aangezien diverse ont¬
wikkelingen zich met verschillende snelhe¬
den voltrokken in de koopvaardij en de mari¬
ne, zoals de overgang van zeilvaart naar
stoomvaart, van hout naar ijzer naar staal, van
radervoortstuwing naar schroef, van grote
naar meer compacte machines en van samen¬
gestelde huidbeplating naar pantserschepen.
Moet er meer belang worden gehecht aan de
vroege oprichting van particuliere stoom¬
vaartmaatschappijen (jaren twintig van de
negentiende eeuw), het bouwen van ijzeren
schepen (jaren dertig), de introduktie van het
klipperschip en de schroefvoortstuwing
(jaren vijftig), bepantsering (jaren zestig en
zeventig), de bouw van de eerste oceaansto¬
mers (jaren tachtig), of misschien het tijdstip
waarop meer ijzeren dan houten zeegaande
schepen in de vaart waren (vroeg twintigste
eeuw)? En kunnen innovaties bij de marine
op dezelfde merites worden beoordeeld als
die bij de koopvaardij? Het moge duidelijk
zijn dat het kiezen van één enkel, ‘magisch’
moment in tijd arbitrair is en blijft. Een kort
overzicht ter illustratie.
Ontwikkelingen in de scheepsbouw
Rond 1815 was de Nederlandse (houten)
scheepsbouwtechnologie nog grotendeels
ongewijzigd. Toen ijzeren schepen in Enge¬
land voor het eerst met verbeterde compacte
stoommachines werden uitgerust, waren
Nederlandse scheepvaartondememingen er
snel bij en begonnen vanaf de jaren twintig
stoomschepen te importeren. Een aantal
stoomvaartmaatschappijen werd opgericht,
zoals de Nederlandse Stoomboot Maatschap¬
pij (1823) en de Amsterdamse Stoomvaart
Maatschappij (1825). Een jaar later gaf
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koning Willem I de opdracht tot de bouw van
het eerste ijzeren raderstoomschip Leeuw. Na
de afscheiding en onafhankelijkheid van Bel¬
gië (1830) worstelden de overgebleven
Nederlanden zo’n twintig jaar met aanzien¬
lijke overheidstekorten, die grootschalige sti¬
mulering van deze en andere sectoren van de
economie belemmerden. Desondanks slaag¬
de de particuliere scheepsbouw er in gedu¬
rende de periode 1830-1850 zelf ijzeren
schepen te gaan maken. In hetzelfde tijdvak
werd in Engeland de schroefvoortstuwing
geïntroduceerd, hetgeen een nieuwe impuls
gaf voor de toepassing van ijzer, aangezien
houten schepen zwaar belast werden door de
schroef-gerelateerde vibraties. In de jaren
veertig werden meer en nieuwe structurele
ijzeren onderdelen (zoals leggers) geïntrodu¬
ceerd om de romp te versterken, doch deze
bleken tevens een bron van substantiële
deviatie te zijn. De Nederlanders waren zich
bewust van de problematiek. De ijzeren
stoomboten in de jaren dertig waren voorna¬
melijk bestemd voor de kust- en riviervaart.
Speciale gevallen waren de Ternate en de
Banda, die in de koloniën zouden gaan die¬
nen. Doordat deviatie veilige oceaanvaart
nog steeds verhinderde, werden deze twee
schepen - na eerst afgebouwd te zijn in
Nederland - weer uit elkaar gehaald, per zeil¬
schip naar Oost-Indië vervoerd en te Sura¬
baya opnieuw gereconstrueerd. Het eerste
echte zeegaande ijzeren handelsschip Indus¬
trie verliet de werf in 1847. Tegen de tijd dat
de ijzeren klipper hier aan het eind van de
eeuw debuteerde, bleef Nederland - hoewel
op gelijke hoogte met haar buren in de produktie van zeilschepen - achter in de toepas¬
sing van stoom- en schroefvoortstuwing. De
Nederlandse Marine verkoos tot in het mid¬
den van de jaren zestig op ‘s Rijks werven
voornamelijk houten schepen te bouwen. Pas
nadat de Krimoorlog de voordelen van
bepantsering had benadrukt, begon de Neder¬
landse Marine serieus met de overgang op
ijzer; een gepantserde ijzeren raderboot koos
zee in 1863 en in 1867 staken Nederlandse

ingenieurs Het Kanaal over teneinde de Brit¬
se produktietechnologie te bestuderen.
Ofschoon pantser- en stoomschepen in de
daaropvolgende tijd in grotere aantallen wer¬
den gebouwd, bleef de Nederlandse vraag
groter dan het aanbod en nieuwe stoomvaart¬
maatschappijen zoals de Koninklijke Neder¬
landse Stoomboot Maatschappij (1865) en de
Stoomvaart
Maatschappij
‘Nederland’
(1870) moesten hun schepen nog steeds deels
in het buitenland bestellen. Terwijl Engeland
grote vooruitgang boekte bij de ontwikkeling
van geheel stalen schepen (1877), bleef de
zeilvaart van groot belang vanwege de
behoefte aan zuinige schepen met een groot
bereik. Desondanks overtrof de produktie
van stoomschepen die van zeilschepen in de
Lage Landen vanaf circa 1890.78
Onderzoek naar deviatie
Eerder in dit artikel is gesteld dat de grootte
van de samengestelde deviationele kompas¬
afwijking gecorreleerd is aan de hoeveelheid
hard en zacht ijzer dat is toegepast in de bouw
van het schip. Het zal duidelijk zijn dat de
bovengeschetste negentiende-eeuwse ont¬
wikkelingen steeds ernstiger problemen op
dit vlak met zich meebrachten. Echo’s van de
verontrusting klinken door in Britse regle¬
menten uit 1805 (“no iron is to be placed
within 7 feet of the compass”) en 1849 (“iron
riders should never come nearer to any com¬
pass than 20 feet”), maar deze waren vol¬
strekt onvoldoende; de enige manier om een
kompas vrij te houden van verstoringen zou
zijn om het op aanzienlijke afstand in een
ijzervrije drijver achter het schip aan te sle¬
pen.79
Een alternatieve oplossing werd ontwikkeld
door Matthew Flinders (1774-1814). Tijdens
een verkenning voor de Britse Marine nabij
Tasmanië in 1798 was het hem opgevallen dat
de grootte van de kompasfout variëerde als
functie van de koers. Op zijn volgende
opdracht zuidwestelijk van Australië wijdde
hij zich aan het vaststellen van de wetmatig¬
heden van het verschijnsel, waarbij hij

opmerkte dat de kompasvariatie niet alleen
afhankelijk was van de hoek die het schip
maakte met het magnetische noorden, maar
ook van de (breedte-gerelateerde) plaatselij¬
ke magnetische inclinatie.
Ondertussen was er opnieuw oorlog uitge¬
broken tussen Engeland en Frankrijk, waar¬
door Flinders zes jaar lang op het Franse
eiland Mauritius (Ile-de-France) gevangen
werd gezet op het moment dat hij er tijdens
de thuisreis in 1803 nietsvermoedend aanleg¬
de voor reparaties. Zijn opsluiting gaf hem de
mogelijkheid zijn theorie over de kompasfout
nader uit te werken, waarbij hij zijn bevin¬
dingen gebruikte om een groot deel van zijn
verkenning te corrigeren en opnieuw te kar¬
teren. Na zijn vrijlating in 1810 schreef hij
een gedetailleerd rapport, waarin hij niet
alleen het gedrag van de naald toeschreef aan
het (zachte) scheepsijzer, maar ook de reme¬
die van de contra-attractor aan de hand deed,
door plaatsing van een verticale, weekijzeren
staaf ter zijde van het kompashuis tegenover
het deel van het schip dat de meeste deviatie
uitoefende, dusdanig op lengte gebracht dat
de verstoring exact werd gecompenseerd.
Helaas was de Britse Admiraliteit niet onder
de indruk; het rapport verdween in een lade
en werd niet gepubliceerd, zodat de ‘Flinders
bar’ (zoals de staaf werd vernoemd naar zijn
uitvinder) nog zo’n vijftig jaar op erkenning
moest wachten. Een artikel door Flinders in
de ‘Philosophical Transactions of the Royal
Society’ werd evenmin op waarde geschat.80
Onderzoek naar deviatie vond voortgang in
de daaropvolgende decennia, doch evenals
voorheen grotendeels buiten de Nederlandse
grenzen. Buitengewoon grote verticale
inductie en verzwakkende horizontale rich¬
tende kracht in de Arctische regionen werden
in 1818 geobserveerd en beschreven door
walvisvaarder en ontdekkingsreiziger Wil¬
liam Scoresby (1789-1857). Het jaar daarop
onderzocht Dr Thomas Young, secretaris van
de Britse ‘Board of Longitude’ de kwadrantale aard van transiente verticale deviatie,
waarbij hij de eerder vermeende correlatie
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met de geografische breedtegraad van het
schip verving door de (nauw verwante raak¬
lijn aan de) magnetische inclinatie. Hetzelfde
jaar (1819) kwam Peter Barlow, professor
aan de Britse Royal Military Academy met de
suggestie de weekijzerdeviatie op schepen te
meten met behulp van een bol, en later een
schijf (Barlow ’splate). Daarna toonde hij aan
dat deze vinding de kompasfout analoog aan
de Flinders staaf kon compenseren. Wederom
reageerde de Navy lethargisch; de eerste
proeven aan boord van ijzeren raderstoomboten werden pas zestien jaar later geïnstigeerd.
De Franse wiskundige Siméon Denis Poisson
(1781-1840) beschreef diverse aspecten van
magnetisme in een serie memories aangebo¬
den aan de Parijse Académie des Sciences in
de periode 1821-1838. Hij was de eerste die
een wiskundige theorie ontwikkelde waarin
het plaatselijk magnetisch veld op een schip
werd gerelateerd aan het geomagnetische
veld (gebaseerd op Coulomb’s wet van aan¬
trekking en afstoting). Aangezien houten
schepen nog de norm waren in de jaren twin¬
tig van de negentiende eeuw, werden zijn
inzichten betreffende deviatie bepaald door
zijn theorie over transiente magnetisatie, daar
de (permanente) hard-ijzer invloed nog klein
werd geacht.
Tegen de tijd dat “Astronomer Royal” Geor¬
ge Biddell Airy (1801-1892) zijn proefne¬
mingen deed op diverse ijzeren schepen in de
late jaren dertig, was de hard-ijzer compo¬
nent meer prominent aanwezig. Airy kwam
met een combinatie van staafmagneten en
weekijzeren kettingen in de nabijheid van het
kompas om de scheepsdeviatie te compense¬
ren. De storende effecten van hiding, rollen
en veranderingen in (magnetische) breedte
achtte hij onbelangrijk. De toegepaste fysie¬
ke correctors vonden aftrek bij de koopvaar¬
dij, maar werden pas circa vijftig jaar na
publicatie van de resultaten door de Navy
geadopteerd. Een bevlogen tegenstander van
Airy’s conclusies was de eerder genoemde
Scoresby, die snelle veranderingen postuleer¬
de in de magnetische eigenschappen van een
138

schip onder invloed van oriëntatie, spanning
en vibraties. Alhoewel drie rapporten van de
Liverpool Compass Committee (1865-1871)
Airy uiteindelijk in het gelijk stelden, bleef
de Royal Navy (terecht) vraagtekens zetten
bij de aanname dat fysieke correctie een per¬
manente oplossing was, en stond het alterna¬
tief voor om het kompas daar te plaatsen waar
het zo min mogelijk onderhevig zou zijn aan
deviationele afwijkingen. De resterende
kompasfout diende te worden getabelleerd en
in kaart gebracht voor alle kompasstreken.
Pas in 1889 introduceerde de Britse Marine
ook correctors.81 In datzelfde jaar ging de
Marine er tevens toe over William Thomps¬
on’s (1824-1907) verbeterde kompas (uitge¬
vonden in 1875) in gebruik te nemen. Met
acht parallelle naalden opgehangen met zij¬
den draden in een aluminium ring was het
instrument lichter, stabieler en gevoeliger
dan zijn voorgangers.82
Vooralsnog bleef de Nederlandse rol in deze
ontwikkelingen voornamelijk beperkt tot het
volgen op afstand. Een van de eerste Neder¬
landse onderzoekers die zich met het vraag¬
stuk van de deviatie heeft bezig gehouden
was amateur-fysicus Albertus van Beek
(1787-1856). Als protagonist van de Barlow
correctieschijf publiceerde hij in de jaren
twintig niet alleen artikelen83 en lezingen
over de voordelen ervan, doch verbeterde hij
na zorgvuldige studie tevens de calibratie en
de toepassing. Hij correspondeerde met Barlow over deze technische zaken en probeerde
tevergeefs via officiële kanalen de introduc¬
tie van het hulpmiddel te bevorderen. Van
Beek’s publicatie leidde tot onenigheid tus¬
sen reders (pro) en kapiteins (contra) over de
noodzaak van invoering. Om deze kwestie op
te lossen verzocht de eerder genoemde kapiteinsvereniging Zeemanshoop een weten¬
schappelijke commissie de zaak te onderzoe¬
ken. Haar leden F. Kaiser84 en F.J. Stamkart
(die hierna nog ter sprake zal komen) voerden
daarop een experiment uit, waaruit de merk¬
waardige conclusie voortkwam dat de

invloed van de deviatie door scheepsijzer op
de kompasnaald zelden de waarde van 1°
overschreed. De Barlow correctieschijf werd
zodoende niet geïntroduceerd op schepen van
de Nederlandse koopvaardij.85
Een uitzonderlijk geval van een marineschip
dat met de corrector werd uitgerust was het
fregat Lynx op een missie naar Oost-Indië en
de Fillipijnen (1823-1825). Spijtig genoeg
werd het instrument pas vlak voor vertrek
geleverd, zodat de noodzakelijke scheeps¬
manoeuvres niet konden worden uitgevoerd
om de juiste plaats van installatie vast te stel¬
len. Aangezien de officieren aan boord gedu¬
rende de reis evenmin de tijd vonden om dit
te bepalen, is de schijf in het geheel niet
gebruikt.86 Uit Nederlandse Marinereglementen betreffende de voorgeschreven in¬
strumenten uit de eerste helft van de negen¬
tiende eeuw blijkt bovendien dat Barlow’s
vinding geen standaard uitrustingsstuk was.
In 1856 publiceerde professor Stamkart in
samenwerking met de Koninklijke Neder¬
landse Academie van Wetenschappen
(KNAW) een werk over scheepsijzer, devia¬
tie en kompasfouten. Gebaseerd op Poisson
(1838), zijn eigen uitvoerige berekeningen en
een aantal experimenten met gemagnetiseer¬
de ijzeren staven steunde de auteur Airy in
diens controverse met Scoresby. Het lijkt
echter twijfelachtig of deze Nederlandse
tekst buiten de grenzen veel invloed zal heb¬
ben gehad.87
Desalniettemin is duidelijk uit deze en ande¬
re werken dat zowel de maritieme als de
wetenschappelijke gemeenschap in Neder¬
land zich bewust was van de draagwijdte en
de implicaties van het deviatieprobleem. De
eerder genoemde L. Jansze Bzn schreef in
zijn stuk uit 1875 over de verslechterende
situatie als gevolg van pantsering en ander
structureel ijzer in oorlogsschepen. Prakti¬
sche richtlijnen die verzameld waren door
B.J.G. Volck in 1881 uit diverse bronnen
(waaronder met name het Britse ‘Admiralty
Manual for the deviations of the compass’)
bepaalden dat: “Ieder schip moet voorzien

zijn van een goed azimuthkompas, dat dienst
doet als standaardkompas; hiermede moeten
alle peilingen genomen, en de nachthuiskom¬
passen dikwijls vergeleken worden. Het moet
geplaatst worden midscheeps op het halfdek,
zoo ver mogelijk van groote ijzermassa’s als¬
mede verwijderd van het uiteinde van ijzer
dat een staafvorm heeft, vooral wanneer dit
verticaal geplaatst is. Wapens en andere ijzer¬
massa’s, die van tijd tot tijd verplaatst wor¬
den, moeten zoowel op het opper- als op het
daaronder gelegen dek, ten minste 4 meter
van het standaardkompas verwijderd zijn. Als
het schip zeilklaar is, dus alle ijzeren voor¬
werpen op de plaats zijn, waarop zij in zee
zullen blijven, moet de afwijking van het
Standaardkompas door den invloed van het
scheepsijzer, bepaald worden (...)”88
Een Nederlandse bijdrage ter verbetering van
het Thomson kompas werd geleverd door Dr
RJ. Kaiser Jr, verificateur van ‘s Rijks zeeinstrumenten. Door twee kleine, verplaatsbare
kompasjes aan beide zijden van het kompas¬
huis te bevestigen, kon de naaldafwijking
door inductie worden beïnvloed, waarbij de
naaldjes effectief fungeerden als twee per¬
manent gemagnetiseerde fysieke correctors.
Ze werden aan boord gebruikt gedurende de
laat negentiende en vroeg twintigste eeuw.
Kaiser patenteerde tevens zijn innovatie van
de Thomson kompasroos, die bestond uit de
toepassing van halfronde naalden bevestigd
aan de buitenrand van de (zijden) roos, waar¬
door deze robuuster, lichter en goedkoper
was dan de traditionele Thomson roos. Deze
vinding nam de Nederlandse Marine in 1892
in gebruik.89
Aan het eind van de negentiende eeuw waren
diverse correctors, de optekening van de residuele fout, alsmede theoretisch en praktisch
onderzoek tezamen in staat een modus vivendi te creëren in de omgang met deviatie op
ijzeren en (een toenemend aantal) stalen
schepen, maar het veelkoppige probleem
bleef zich roeren en werd nooit geheel
bedwongen. Een radicaal andere aanpak was
nodig om nauwkeurige en veilige navigatie
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vrij van verstoringen te kunnen waarborgen.
Het gyrokompas
Deze werd uiteindelijk gevonden in de toe¬
passing van het gyrokompas, gebaseerd op
het gyroscopisch principe dat de as van elke
voldoende snel roterende tol dwingt een vas¬
te stand te behouden, bijvoorbeeld ten
opzichte van de aardas. Dit principe was in
Engeland al beschreven door E. Sang (1836)
en in Frankrijk door J.B.L. Foucault (1852),
maar de wereld zou nog een halve eeuw moe¬
ten wachten tot de Duitse Dr Herman
Anschütz-Kaempfe het eerste volledig opera¬
tionele gyrokompas kon patenteren. Bijna
gelijktijdig (1911) vervolmaakte de Ameri¬
kaanse uitvinder E.A. Sperry een soortgelijk
apparaat, dat al sinds 1907 op zee werd
getest. Anderen zouden spoedig volgen en in
de loop van de daaropvolgende tijd werd het
instrument niet alleen een geduchte concur¬
rent voor het traditionele magnetische kom¬
pas, maar vond het tevens toepassingen in
vuurleidingsystemen, torpedo geleiding,
automatische stuurinrichting en stabilisato¬
ren ter beperking van hiding en rol. De produktie nam een grote vlucht na de Tweede
Wereldoorlog. Zo eindigde het primaat van
de magnetische leidsman na eeuwen van
trouwe dienst, en daarmee ook de praktijk
van observatie en correctie van magnetische
declinatie.90
Conclusie
In retrospect kunnen de Nederlandse oplos¬
singen voor de problemen gerelateerd aan
magnetische oriëntatie in de navigatiepraktijk, worden beschouwd als twee tegenover¬
gestelde ontwikkelingen. In het tijdperk van
hout en zeil was de grootste last voor naviga¬
tors de tijds- en positie-afhankelijke verande¬
ring van magnetische declinatie, waarvoor
compensatie nodig was in koers, gegist
bestek en kartering, hetgeen veelvuldige
observaties noodzakelijk maakte. Correctie
was eerst fysiek (door vaste of schuivende
roos), later alleen door berekening. In het
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tijdperk van ijzer en stoom kwam het nog
complexere probleem van de magnetische
deviatie door hard en zacht scheepsijzer naar
voren, waarnaast de compensatie voor mag¬
netische declinatie een peuleschil leek. Hier
was de correctie eerst door berekening, later
ook fysiek, met behulp van diverse contraattractors.
De plaatselijke karakteristieken van het aardmagnetisch veld konden behalve een handi¬
cap ook een hulpmiddel op zee zijn; vooraf¬
gaand aan de praktische ontwikkeling van
betrouwbare methoden voor lengtebepaling
diende magnetische declinatie als positieindicatie, toegepast in zeilaanwijzingen en
gegist bestek. De technologische vooruitgang
van de zeewaardige chronometer (en andere
technieken ter bepaling van de afstand tot een
standaardmeridiaan) betekenden het einde
van deze traditie. Observatie en correctie van
het plaatselijke veld bleven echter noodzake¬
lijk gedurende de hele negentiende eeuw, ter¬
wijl de kompassen langzaam verbeterden. De
verscheiden aard van deviatie door scheeps¬
ijzer werd nooit volledig opgelost, en moest
worden ontweken door de introductie van een
niet-magnetisch alternatief voor het traditio¬
nele kompas. Uiteindelijk ging het gyrokom¬
pas deze taak vervullen, waardoor alle mag¬
netische eigenaardigheden terzijde konden
worden geschoven.

tigste eeuw. Helaas kunnen deze landstations
zelfs in theorie slechts ongeveer 30% van het
aardoppervlak vertegenwoordigen.91 Moder¬
ne magnetische verkenningen per schip,
vliegtuig en satelliet leveren betere, respec¬
tievelijk planetaire dekking met hoge resolu¬
tie en nauwkeurigheid. Dit is goed nieuws
voor contemporain veldonderzoek, maar op
zichzelf nutteloos wanneer men poogt de
eeuwen beslaande veldverandering van de
seculaire variatie te analyseren.
Slechts het maritiem-historisch erfgoed kan
een groot aantal betrouwbare observaties met
voldoende geografische en temporele sprei¬
ding fourneren voor zinvolle diachrone
mathematische modellering. Deze tiendui¬
zenden peilingen zijn heden ten dage ver¬
spreid geraakt over vele archieven, in per¬
soonlijke aantekeningen en correspondentie,
publicaties van amateurs en wetenschappers,
verzamelingen, isogonenkaarten, zeilaanwij¬
zingen, navigatieleerboeken, officiële rap¬
porten en marginale notities, doch bovenal in
scheepsjournalen en logboeken. Gecombi¬
neerd met recentere data vormen ze een col-

Dit onderzoek kwam (mede) tot stand met
hulp van de Stichting voor Historische
Wetenschappen (SHW), met financiële steun
van de Nederlandse organisatie voor Weten¬
schappelijk Onderzoek (NWO).
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Tot slot kan de geofysica wellicht van dienst
zijn de merites vast te stellen van de vroege
pogingen om de richtende kracht van het
aardmagnetisch veld te temmen. Vanwege de
onmogelijkheid om de aardmantel en -kern
direkt te kunnen bestuderen, moeten onder¬
zoekers zich verlaten op indirekte bronnen
voor hun informatie, zoals metingen van
magnetisch veld-componenten aan het
oppervlak. Gedurende de afgelopen twee¬
honderd jaar is de kwaliteit en kwantiteit van
magnetische waarnemingen sterk verbeterd.
Geomagnetische observatoria zijn over alle
continenten verspreid en groeiden substan¬
tieel in aantal in de tweede helft van de twin-

lectief geheugen van aardmagnetische karak¬
teristieken door de eeuwen heen. Bij pogin¬
gen tot reconstructie van de wijze waarop het
veld in de loop der tijd is veranderd, zijn
vorm, omvang en aard van de oorspronkelij¬
ke informatiedrager onbelangrijk geworden,
slechts dienend als een tijdelijk fysiek onder¬
komen voor hetgeen anders reddeloos verlo¬
ren was gegaan. Het is een kleine ramp dat de
overgrote meerderheid van het bovenge¬
noemde historische bronnenmateriaal niet
meer beschikbaar is.92 Het is niettemin een
klein wonder dat er toch nog zoveel bewaard
is gebleven; zeker voldoende voor zinnig
onderzoek naar aard, ontwikkeling en zelfs
oorzaken van het zich steeds vernieuwende
attractieve potentieel van onze planeet.
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gravitational and magnetic fields’ in: Nature 225
(1970), 605-609.
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De verpachting van het kwart van de Convooien en Licenten, 1625-1639.
Jurriën de Jong
Inleiding
Geen institutie in de wereld is zo sterk ver¬
bonden aan onze conceptie van de staat als
belasting. Het is de basis waarop de staat
zichzelf in stand houdt. Het is het meest
onbetwiste voorrecht dat overheden zich in
de loop der eeuwen eigen hebben gemaakt.
Belastingen zijn ook de meest verguisde
institutie op aarde. Alleen eeuwenlange
gewenning en de overtuiging van de nood¬
zaak van belastingheffing hebben de afkeer
van de mens tegenover gedwongen afdracht
van geld en goederen kunnen overwinnen.
Maar van harte zal het nooit gaan. Ontdui¬
king is voor alle overheden in heden en ver¬
leden een reëel en belangrijk probleem
geweest.
De verpachting van het kwart van de Con¬
vooien en Licenten werd in 1625 ingevoerd
om de inkomsten van de admiraliteiten te ver¬
sterken door de fraude terug te dringen.
Waarschijnlijk koesterden zij, die tot dan toe
wel gevaren waren bij deze praktijken en die
met de heffing in aanraking kwamen, geen
speciale voorliefde voor deze ontwikkeling.
Zolang het effect ervan verhuld bleef door
moeilijke jaren voor de handel, waarin de toe¬
genomen controle zich nog niet zo sterk zou
doen voelen, en de dreiging van de kapers op
zee groter was dan die van de controleurs,
was actie van de critici niet te verwachten.
Het zal echter niet verbazen dat zodra de
zaken er voor de Republiek beter uit gingen
zien, ook de verpachting ter discussie kwam
te staan. De mate waarin de verpachting vol¬
deed aan de doelstellingen en verwachtingen
speelt daarbij een cruciale rol.
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Een aantal aspecten van de verpachting zal
hier aan de orde komen. De ‘tweede helft’ van
de Tachtigjarige Oorlog kenmerkte zich door
hernieuwde pogingen van de Generaliteit om
haar financiële positie te verbeteren en deze
onafhankelijker te maken van de provincies.
De provincies probeerden deze verandering
in de machtsverdeling tegen te gaan. De ver¬
pachting van de Convooien en Licenten is
daarmee een belangrijk hoofdstuk in de
geschiedenis van de staatsvorming van de
vroege Republiek. Daarbij staat centraal wie
de centrale overheid als bondgenoten wist te
werven, wie hij tegen zich in het harnas joeg
en in welke mate de tegenstanders in staat
waren om hun weerstand effectief te maken.
Deze vragen komen aan de orde in het twee¬
de en vierde deel van dit artikel.
Verder zal aan de hand van de notulen van de
Admiraliteit op de Maze en de door haar ont¬
vangen brieven van de Staten-Generaal wor¬
den gekeken naar de praktische uitvoering
van het plakkaat op de verpachting. In het
derde deel komt ook aan de orde hoe de uit¬
voerders van de ordonnantie probeerden hun
doel te bereiken en op welke manier zij
invloed probeerden uit te oefenen op de
regelgeving.
In het vijfde deel worden de effecten van de
verpachting op de reële inkomsten van de
Convooien en Licenten behandeld. Er kan
een voorzichtige inschatting worden gemaakt
van de bijdrage die de toegenomen controle
daaraan heeft geleverd. De waarde van deze
reeks is vooral gelegen in de onderlinge ver¬
gelijkbaarheid voor de bestudering van de
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handel in de tijd van de Republiek, en dus de
mogelijkheid om conjuncturele en structure¬
le ontwikkelingen in de economie te analyse¬
ren.1
De toestand van de admiraliteiten tegen 1625
Hoewel de admiraliteiten hun oorsprong had¬
den in de Generaliteit en dus organen waren
van de centrale overheid, was hun organisatie
vooral een vrij willekeurig gevolg van de
onderlinge rivaliteit van de steden in de
Republiek. Uiteindelijk resulteerde dit in vijf
colleges met hoofdkantoren in Rotterdam,
Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen/Hoom
en Dokkum, elk met hun eigen ressort. Coör¬
dinatie geschiedde door bijeenkomsten in de
hofstad, het ‘Haagse Besogne’, dat pas na de
Tachtigjarige Oorlog een regulier karakter
kreeg.2 Over het algemeen behielden de ver¬
schillende admiraliteiten een grote mate van
zelfstandigheid en werden pogingen tot cen¬
tralisatie, zoals die van stadhouder Frederik
Hendrik in de jaren dertig, met succes afge¬
houden. Hoewel in elk college ook vertegen¬
woordigers uit andere steden en provincies
waren opgenomen, bleken de lokale belan¬
gen vaak een grote rol te spelen.3
De admiraliteiten hadden een breed taken¬
pakket. Allereerst verzorgden zij de oorlog¬
voering ter zee en op de rivieren en rustten ze
schepen uit voor blokkades, convooien en
patrouilles. Daarnaast onderhielden zij de
bakens en hadden loodsen in dienst. Zij tra¬
den op als rechtbank tegenover kapers, per¬
soneelsleden, kapiteins en matrozen en
beoordeelden de verdeling van prijzen en
buit. Als laatste, maar niet onbelangrijkste
taak, dienden ze voor hun eigen financiering
te zorgen met alle juridische bijkomstigheden
daarvan.4
Het grootste deel van de zogenaamde ‘Mid¬
delen te Water’ werd gevormd door de Con¬
vooien en Licenten, ontstaan uit de combina¬
tie van een heffing op in- en uitgevoerde goe¬
deren en één op handel met vijandelijke of
neutrale gebieden. Daarnaast inden de admi¬
raliteiten de kleinere heffingen, zoals de last¬
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en directiegelden, en een deel van de prijs¬
gelden en buit. Ook niet te verwaarlozen
waren de boetes die werden opgelegd aan
fraudeurs en smokkelaars.
In tegenstelling tot de meeste belastingen in
de Republiek werden de Convooien en
Licenten met de lastgelden door ambtenaren
van de admiraliteitscolleges geïnd. De ande¬
re belastingen werden per provincie of stad
verpacht. De rekeningen werden gecontro¬
leerd door de Generaliteitsrekenkamer, maar
deze had weinig zicht op de werkelijke
omstandigheden bij de colleges.5
De inkomsten uit de Convooien en Licenten
waren al vanaf het begin onvoldoende om de
onkosten voortkomend uit de oorlogsinspan¬
ningen te dekken, waardoor de admiraliteiten
gedwongen waren leningen af te sluiten.
Uiteraard was er voor de afbetaling van die
leningen ook geen geld en zo werd het ene gat
met het andere gevuld, waardoor de rente
opliep. Gedurende het Twaalfjarig Bestand
werden de tarieven verlaagd waardoor de
schuldenlast niet kon worden afgebouwd. Na
het hervatten van de vijandelijkheden konden
de admiraliteiten alleen nog functioneren met
behulp van subsidies van de Staten-Generaal,
maar de landprovincies waren er niet erg voor
om nog meer bij te dragen aan de zee-oorlog,
omdat zij meenden dat de Convooien en
Licenten genoeg zouden opleveren als het
maximale rendement eruit zou worden
gehaald.6
Inderdaad was de inning over het algemeen
inefficiënt. Ook bestond er de gewoonte dat
over kleine afwijkingen tussen de opgegeven
en gecontroleerde lading in overleg met de
admiraliteiten een ‘compositie’ kon worden
gemaakt. De schipper of handelaar betaalde
dan alsnog een redelijke afkoopsom voor het
geconstateerde verschil. Daarnaast kon hij
nog zijn toevlucht nemen tot ontduiking of
omkoping. De corruptie was onder het hoge¬
re en lagere personeel van de admiraliteiten
wijd verbreid.7 Juist tussen 1624 en 1626
werd de organisatie van de admiraliteit op de
Maze opgeschud door een omvangrijk schan-

daal waarbij vrijwel alle leden van het colle¬
ge waren betrokken. Fikse celstraffen en
geldboetes werden uitgedeeld, maar het ver¬
trouwen in de integriteit van de admiraliteitsbeambten was geheel verdwenen.8 Het is dan
ook niet verwonderlijk dat er in 1625 veel
steun was voor het plan over te gaan tot invoe¬
ring van de verpachting van de Convooien en
Licenten, in de hoop dat de controle zou
resulteren in hogere opbrengsten.
Invoering van de verpachting van het kwart
uit de Convooien en Licenten
De ordonnantie op de Convooien en Licen¬
ten, die na jarenlange en moeizame bespre¬
kingen in 1597 tot stand was gekomen, hield
rekening met een gehele of gedeeltelijke ver¬
pachting. In 1596 was er al gesproken over
een verpachting van een derde deel.9 Maar de
inmiddels gegroeide gewoonte van collecte
werd voortgezet. Gedurende het Twaalfjarig
Bestand was de directe noodzaak tot verho¬
ging van de inkomsten van de admiraliteiten
ook minder. Toch bleven de voorstanders van
verpachting daarvoor ijveren. Er zijn aanwij¬
zingen dat toen één van de commiezen-generaal in 1611, met het oog op een tekort aan
personeel in de Generaliteitslanden, verpach¬
ting in die gebieden voorstelde er reeds een
advies hiertoe van de gezamenlijke commie¬
zen in de Staten-Generaal ter sprake was
gebracht.10
Hoewel men in dat geval voor een andere
oplossing koos, begon er vanaf 1616 meer
urgentie te komen in de besprekingen rond de
Convooien en Licenten, aangezien de finan¬
ciële problemen van de admiraliteiten flink
waren toegenomen. In de Staten-Generaal
werden drie mogelijke oplossingen ge¬
noemd: verhoging van de tarieven, het aan¬
gaan van leningen en de invoering van een
verpachting. De eerste oplossing hield een
belemmering in voor de handel. De schul¬
denlast was al zodanig opgelopen dat men
verdere leningen ook niet verstandig achtte,
en de te verwachten toe te nemen controle bij
de derde mogelijke oplossing sprak ook niet

erg aan.11
Nu kwam er overleg tussen de provincies op
gang, waarin ook Prins Maurits zijn stem ten
faveure van een verpachting van een kwart
van de Convooien en Licenten liet horen.12
Een voorstel van de Staten van Holland in het
daarop volgende jaar diende als basis waarop
de Staten-Generaal in juli en augustus invoe¬
ring ervan bespraken. Zeeland, maar later
ook Holland, stelde zich daarbij terughou¬
dend op. Voor de landprovincies was een
kwart verpachting juist nog niet genoeg.
Door de koppeling aan andere politieke
kwesties bleef een besluit nagenoeg uit en
verschoof de discussie naar de daarop vol¬
gende jaren.13
Het meest gebruikte argument vóór verpach¬
ting was de verwachting dat de pachters,
gedreven door zorg voor hun inkomsten,
meer ernst zouden maken met de controle dan
de beambten in dienst van de admiraliteiten,
waardoor de opbrengsten dus zouden stijgen.
Het waren met name de landprovincies die
zich stoorden aan de frauduleuze praktijken,
die betekenden dat de provincies hogere sub¬
sidies moesten toekennen aan de noodlijden¬
de admiraliteiten terwijl juist Holland en
Zeeland daarvan profiteerden. Daartegenover
stond de zorg van de commerciële centra dat
de verhoogde controles zouden leiden tot ver¬
drijving van de handel. Men was nog het
meest bevreesd dat de ene stad minder last
zou hebben van de verpachting dan de ande¬
re. Vandaar de constante nadruk op de eenpa¬
righeid van de heffingen.
Met het oog op de hervatting van de vijande¬
lijkheden met Spanje drongen de stadhouder
en de Raad van State in 1621 aan op verster¬
king van de financiën. Een commissie van de
Staten-Generaal, samengesteld uit vertegen¬
woordigers van alle provincies, moest advies
uitbrengen over de geldkoers, oprichting van
een West-Indische compagnie, zuivering van
de binnenlandse paspoorten en verpachting
van de Convooien en Licenten, terwijl de
commiezen-generaal namens de admiralitei¬
ten hun oordeel moesten geven. Deze waren
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in maart gereed, maar overeenstemming
kwam er niet. Groningen en Friesland gingen
zich zelfs harder opstellen.14
Eind 1622 leverden de gedeputeerden van
Holland hun voorwaarden voor medewerking
in. Deze omvatten naast de al geopperde zui¬
vering van paspoorten ook een voorstel tot
het regelmatig overplaatsen van personeel,
hoewel Amsterdam zich tegen deze plannen
verzette. Daarnaast waren er bezwaren tegen
controles door de pachters en de regels
betreffende het uitladen en het gebruik van
lichters, welke als ‘niet-practicabel’ werden
aangemerkt. Begin 1623 zond men de Hol¬
landse voorstellen als concept aan Zeeland.15
Terwijl deze provincie nog in beraad was,
werden enkele gedeputeerden uit de StatenGeneraal aangesteld om een concept op te
stellen voor een plakkaat op de verpachting.
Het concept voor een plakkaat op de binnen¬
landse paspoorten werd uitgewerkt.16
Ondanks aandringen, nu voornamelijk van
Holland, bleef antwoord uit. In september
1623 voerden Holland en Zeeland onderlinge
besprekingen. Onenigheid over tegemoetko¬
mingen van onkosten aan de pachters, de
door pachters te betalen schadevergoedingen
voor ongegronde controles en de invloed van
de pachters op de tarieven vormden de voor¬
naamste discussiepunten. Desondanks werd
een zekere mate van overeenstemming
bereikt.17 In oktober van dat jaar en in febru¬
ari 1624 bevestigden de admiraliteiten nog
eens hun steun aan de plannen. De Holland¬
se gedeputeerden hadden toen net hun
opmerkingen ingeleverd bij een Amsterdams
pamflet dat tégen de verpachting ageerde.18
Aandringen van de stadhouder en noodkreten
van de admiraliteitscolleges over de hoge
kosten van de oorlog konden geen overeen¬
stemming bewerkstelligen. Daarom stelden
Utrecht, Friesland en Groningen in januari
hun subsidies voor 1624 aan de vlootactiviteiten afhankelijk van de invoering van ver¬
pachting van een kwart van de Convooien en
Licenten.19 Dit bleek het juiste middel om
Holland en Zeeland tot meer medewerking te
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bewegen. In juni ging Zeeland overstag en
beloofde het gedeputeerden te zenden voor
overleg over het op te stellen plakkaat.20
De volgende maand werd gebruikt om de
details van een compromis uit te werken,
waarin de admiraliteiten een belangrijke
adviserende functie hadden. Aan de orde
kwamen onder andere de vraag of de ver¬
pachting per admiraliteit zou geschieden of
voor alle gezamenlijk, en de behandeling van
geconfisceerde goederen. Groningen had
bezwaren tegen de boetes die pachters zou¬
den moeten betalen wanneer zij ten onrechte
een lading hadden laten onderzoeken, en
Amsterdam wilde dat steden op eigen kosten
commiezen mochten aanstellen om toe te
zien op een redelijke behandeling door de
pachters.21 Een definitief voorstel van de
kant van Holland kwam er echter nog niet.
Amsterdam maakte al enige jaren aanspraak
op een zetel in het admiraliteitscollege van
het Noorderkwartier en blokkeerde de invoe¬
ring van de verpachting van de Convooien en
Licenten totdat zij in dit opzicht tevreden was
gesteld. Pas eind maart 1625 werden de Sta¬
ten van Holland het onderling eens, nadat de
Staten-Generaal opnieuw hadden gedreigd
de subsidies aan de admiraliteiten te sta¬
ken.22 De commiezen-generaal Lochteren,
Abbas en Hensz. kregen de opdracht om een
definitieve regeling op te stellen, welke op 19
juni werd goedgekeurd. De Staten-Generaal
stelden vast dat de verpachting plaats zou
vinden op 12 augustus in Den Haag in aan¬
wezigheid van enkele gedeputeerden, verte¬
genwoordigers van alle admiraliteitscolleges
en de plaatselijke schepenen.23
Terwijl deze voorbereidingen al in gang
waren gezet, bleek dat er over het plakkaat
nog wel vragen overbleven. Een besluit over
het ondertekenen van de verstrekte paspoor¬
ten door vertegenwoordigers van de pachters,
werd nog op de dag van de verpachting toe¬
gevoegd.24 Ook de kandidaat-pachters had¬
den een aantal vragen en opmerkingen. Zo
wilden zij op de hoogte worden gesteld van
geconfisceerde of verbeurd verklaarde goe-

deren voordat deze in de pakhuizen van de
admiraliteit werden opgeslagen, uit vrees dat
er anders zaken zouden verdwijnen. De
admiraliteiten vonden dit een wat voorbarige
veronderstelling en adviseerden dat het vol¬
doende was wanneer de pachters aanwezig
konden zijn bij de inventarisatie. De StatenGeneraal sloten zich daarbij aan.25
Een geheel nieuw probleem was het embargo
dat in augustus door de landvoogdes van de
Zuidelijke Nederlanden op handel met de
Republiek werd afgekondigd. De pachters,
die een terugloop van hun inkomsten voorza¬
gen, vroegen om herziening van de pacht of
ontheffing, maar de Staten oordeelden, op¬
nieuw geadviseerd door de admiraliteiten,
dat het effect wel beperkt zou blijven. De
pachters antwoordden dat zij een schadeloos¬
stelling verwachtten bij een eventuele tegen¬
valler.26
Zo kon uiteindelijk op 1 september 1625 de
verpachting van een kwart van de Convooien
en Licenten van start gaan. Daarbij hadden de
voorstanders hevige oppositie van Zeeland,
maar vooral van Amsterdam (die de komst
van de pachters met groot wantrouwen tege¬
moet zagen) moeten overwinnen. Dat dit was
gelukt lag aan de ene kant aan de grote finan¬
ciële nood van de admiraliteiten, aan de ande¬
re kant aan de dreiging van de landprovincies
om de subsidies voor de zee-oorlog te blok¬
keren.
De praktijk
Vanaf 1625 ging elk jaar op 1 september de
verpachting in. Ongeveer twee weken van te
voren, rond de 20ste augustus, werd de pacht
in het openbaar geveild op het Haagse raads¬
huis in het bijzijn van vertegenwoordigers
van de admiraliteiten en de Staten-Generaal.
Over het algemeen werden de pachters
gesteund door een grote groep kleine finan¬
ciers, omdat handelaren en scheepvaartondememers (doorgaans de meest kapitaal¬
krachtige groep in de Republiek) uitgesloten
waren van mededinging.27 In 1625 werd
hoofdpachter Comelis Luyten Groen bij¬

voorbeeld bijgestaan door 35 medestanders.
Het lijkt erop dat de oorspronkelijke groep
pachters in het begin van de jaren dertig is
vervangen door een nieuw consortium uit
Friesland. Tot 1630 duiken de namen Groen
en Baudewijn Hackius nog wel eens op in de
archieven, vanaf 1633 onder andere Jan
Claesz. Vollenhooff, Yde Amis Jellema, Juriaan Sondach en Johan Heerma.28 Elk jaar
vertegenwoordigde een andere persoon uit
het consortium de groep als hoofdpachter. De
verpachting gold voor de hele Republiek en
het was de pachters niet toegestaan om het in
afzonderlijke belastinggebieden te verdelen,
behalve voor de organisatie van het toe¬
zicht.29
De pacht werd, in tegenstelling tot andere
vormen van verpachting in de Republiek, niet
door vertegenwoordigers van de pachters
geïnd maar door de officieren van de admira¬
liteiten. Als de rekeningen van de inkomsten
over het jaar waren goedgekeurd, ontvingen
de pachters een kwart van de reële opbrengst,
van alle boetes en van alle confiscaties. Met
de afrekening liep het allemaal echter niet zo
soepel. De verrekening over de periode 16251626 was in november 1630 nog niet afge¬
rond, ondanks een flinke reeks herinneringen
en dreigbrieven van de Staten-Generaal.30
Daarbij klaagden de pachters dat ze hun aan¬
deel in de boetes niet ontvingen. Ook de dis¬
cussie over de precieze verdeling van boetes
tussen de admiraliteiten en de pachters bleef
lange tijd op de agenda’s van de verschillen¬
de Staten.31 De pachter speelde dus geen rol
bij de inning van de Convooien en Licenten,
maar wel bij de controle.
Nu volgt een kort overzicht van de wijze
waarop de controle tot 1625 in zijn werk
ging, waarna aan de orde komt hoe de beamb¬
ten van de pachters daarin werden betrokken.
Door heel de Republiek, maar vooral langs de
grenzen, waren kantoren van de Convooien
en Licenten ingericht. Handelaren en schip¬
pers waren verplicht bij aankomst een gede¬
tailleerd overzicht van hun lading bij de ont151

vanger (ook wel collecteur of convooimeester genoemd) in te leveren. Dit werd vervol¬
gens bij het laden of lossen door de cherchers
gecontroleerd. Wanneer de aangifte klopte,
kregen de schippers en handelaren daarvan
een bewijs. Van elke lading werd het betaal¬
de bedrag door de collecteur bijgehouden. De
controleur hield daarnaast een eigen, onaf¬
hankelijke boekhouding bij. Beide officieren
zonden iedere maand hun rekeningen op naar
de ontvanger-generaal van hun ressort, die ze
met elkaar vergeleek en op basis daarvan een
staat van ontvangsten opstelde. Deze werd
weer voorgelegd aan de colleges en de Gene¬
raliteitsrekenkamer. De cherchers hadden
naast hun gewone controlewerk ook als taak
om fraudezaken voor het admiraliteitsgerecht
te onderzoeken. De verdachten werden dan
vervolgd door de advocaat-fiscaal, de hoog¬
ste ambtenaar van het college ter admiraliteit,
die hiernaast nog enkele belangrijke taken
voor het college vervulde. Boven de cher¬
chers waren de commiezen-generaal aange¬
steld, die ook buiten hun eigen ressort onder¬
zoek en controle uitvoerden.32
Het werd de pachters bij het nieuwe plakkaat
toegestaan om op eigen kosten cherchers op
de kantoren aan te stellen met het recht om
ladingen te onderzoeken, weliswaar alleen na
kennisgeving aan de admiraliteiten, commie¬
zen-generaal of stedelijke overheid. Wanneer
een schip of wagen ten onrechte werd onder¬
zocht waren de kosten voor de pachters. Zo
werd voorkomen dat de handelaren te veel
door hen zouden worden lastiggevallen. Wer¬
den er echter wel onrechtmatigheden gecon¬
stateerd, dan ontvingen de pachters een deel
van de boete. De controleurs van de pachters
hielden ook een contra-registratie bij en had¬
den inzage in de boeken van hun evenknie bij
de admiraliteit. Wanneer zij fraude vermoed¬
den, moesten zij de hulp van de commiezengeneraal inroepen.33
De komst van extra controleurs in dienst van
de pachters werd overal met gemengde
gevoelens begroet. Hoewel in het plakkaat
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uitdrukkelijk was gesteld dat deze dienaren
zo goed mogelijk moesten worden geholpen,
duurde het enige tijd voordat zij overal wer¬
den geaccepteerd. In Rotterdam brak een
hevige ruzie tussen de cherchers en beambten
van de pachters uit. Daarop stapten de laatsten naar de Staten-Generaal om medewer¬
king af te dwingen. De cherchers kregen een
stevige reprimande met het dreigement de
volgende keer ontslagen te worden. Ook in
Brielle moest de admiraliteit ingrijpen.34 In
november 1625 werden convooimeester Cornelis Keiser en controleur Gerrit Minne uit
Hoorn op het matje geroepen naar aanleiding
van beschuldigingen van de pachters dat zij
fraude zouden hebben gepleegd. Na een
schriftelijke verklaring van de convooimees¬
ter werd de zaak verder zijn beloop gelaten.35
Ook bleek dat in de ordonnantie aan een aan¬
tal praktische zaken niet was gedacht. De
vraag rees of particulieren die door de StatenGeneraal waren vrijgesteld van de Convooien en Licenten, wel hun kwart voor de pach¬
ters moesten betalen. De Staten-Generaal
beslisten van wel. Voor de Verenigde OostIndische Compagnie, de West-Indische Com¬
pagnie, bezette plaatsen buiten het grondge¬
bied van de Republiek en buitenlandse vor¬
sten werd in het plakkaat een uitzondering
gemaakt. De pachters hadden het recht op
vrijstelling niet.36
In december 1625 vroegen de pachters
40.000 gulden om de salarissen van hun per¬
soneel te betalen. De Staten-Generaal beslo¬
ten die som van de toegezegde pachtgelden af
te trekken. Het bedrag werd over de colleges
verdeeld en moest in termijnen aan de pach¬
ters worden uitgekeerd. Het geldgebrek bij de
admiraliteiten was nijpend, zodat betaling
vaak te laat kwam. Een groot deel van de cor¬
respondentie met de Staten-Generaal bestond
uit verzoeken tot betaling van de voorschot¬
ten.37
Het nieuwe personeel was meteen actief. Op
hun advies werden schepen aangehouden,
ladingen onderzocht en goederen geconfisceerd. Natuurlijk begingen zij daarbij wel

eens vergissingen, waarop de schippers voor
de geleden schade werden vergoed.38 De
vaagheid van de schippers in het opstellen
van ladingbrieven, die werden gebruikt bij de
controle, werd aangepakt. Ook maakten de
beambten gebruik van de mogelijkheid om
goederen op te kopen voor de waarde van de
lading plus een zesde daarvan.39 Het is opval¬
lend dat de meeste beboette schippers en
kooplieden uit het buitenland afkomstig
waren, met name uit Engeland. Dit zou er op
kunnen duiden dat ze de toegenomen inspec¬
ties niet hadden verwacht, maar ook op het
bestaan van een bepaalde modus vivendi die
de vaderlandse handel meer ruimte liet.
Met het naderen van de nieuwe verpachting
in juli 1626 kwamen de pachters met nieuwe
vragen. Zo wilden zij het recht om bij de Sta¬
ten-Generaal in beroep te gaan tegen juridi¬
sche uitspraken van de admiraliteiten, en ver¬
der wilden zij voortaan de binnenlandse pas¬
poorten mee ondertekenen om zo de fraude
aan banden te leggen. Beide verzoeken had¬
den weinig succes.40 Amsterdam kon haar
ergernis niet verbergen en twijfelde eraan of
men de hele zaak wel wilde doorzetten. De
verpachting had volgens haar vertegenwoor¬
digers alleen nog maar klachten opgeleverd
en de handel benadeeld. Uiteindelijk stemde
zij in - maar onder protest en slechts voor één
j aar 41
De pachters lieten zich niet van hun doel
afhouden. Fraude bleef hun belangrijkste vij¬
and, in het bijzonder uitgifte van binnenland¬
se paspoorten. Hoewel de Staten-Generaal
daarover regelmatig nieuwe plakkaten uit¬
vaardigden was dit een aanhoudend strijd¬
punt. De houding van de admiraliteiten werd
daarbij zwaar bekritiseerd. Wanneer de
beambten van de pachters aangifte deden van
onregelmatigheden kwamen de verdachten er
altijd met een milde boete af en verloren zij
slechts dat deel van de lading dat verzwegen
was en niet de hele lading, zoals de ordon¬
nantie verplicht stelde 42
Was het plakkaat van 1625 nog betrekkelijk

onpartijdig geweest, met in theorie voldoen¬
de wederzijdse ‘checks and balances’ van de
pachters en admiraliteiten, de ampliaties van
1627 en 1628 waren duidelijk meer op de
hand van de eersten. De klachten van de
pachters over fraude en flexibel gehanteerde
tarieven bleven aanhouden. Met name het
gerommel met binnenlandse paspoorten was
hen een doom in het oog. De Staten-Generaal
waren hiervoor zeer gevoelig. In een ampliatie op het plakkaat van 18 augustus 1627
werd vastgesteld dat de vertegenwoordigers
van de pachters de paspoorten mee moesten
ondertekenen. Daartoe dienden ze wel aan¬
wezig te zijn gedurende de openingstijden
van de kantoren.43
De ampliatie van 23 augustus 1628 was
opnieuw een poging van de pachters om meer
grip te krijgen op de verstrekking van pas¬
poorten. De secretarissen van de admiraliteit
werden daarbij direct aangesproken. Zij kre¬
gen het verbod opgelegd nieuwe passen te
verstrekken, zelfs als het in opdracht was van
hun eigen college. De admiraliteiten moesten
de verlopen paspoorten binnen drie maanden
zuiveren. Er werd nog eens herhaald dat deze
mede door de vertegenwoordigers van de
pachters moesten worden ondertekend. Voor¬
taan zou er ook aan elk paspoort een zegel of
een teken van de admiraliteiten moeten wor¬
den bevestigd. De colleges werden er aan her¬
innerd dat zij recht moesten spreken volgens
de daartoe uitgegeven plakkaten en niet zo
snel tot comparitie of vrijspraak moesten
overgaan. De pachters klaagden er regelma¬
tig over dat men het met de voorschriften niet
zo nauw nam.44
De pachters ontkwamen zelf ook niet aan kri¬
tiek. De brief die de Staten-Generaal aan de
Rotterdamse admiraliteit stuurde naar aanlei¬
ding van de ampliatie van 1628 met de
opdracht om de bepaling ook echt nauwkeu¬
rig na te leven, werd door de collegeleden
opgevat als een regelrechte beschuldiging.
De nieuwe stukken werden uit protest niet
direct, maar pas twee maanden later naar de
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kantoren gezonden.45 Daarnaast had Middel¬
burg al in augustus 1626 geklaagd over de
vertragingen die ontstonden door rechtza¬
ken.46 Op 5 maart 1627 ontvingen de pach¬
ters een strenge vermaning van de StatenGeneraal, nadat zij huisvrouwen en officieren
van het garnizoen van Willemstad ten onrech¬
te hadden lastiggevallen.47 De Staten van
Holland waren ontevreden over het feit dat de
verpachting te weinig opleverde, terwijl de
pachters te laat betaalden en ieder jaar 40.000
gulden ontvingen voor de salarissen van hun
personeel. Dit bedrag werd onder druk van de
provincies in 1632 teruggebracht tot 30.000
gulden, maar daarmee verdween de irritatie
niet. Vaak werd de betaling vertraagd omdat
de admiraliteiten eerst een borg wilden voor
de terugbetaling, en toen de pachters in
november 1636 vroegen om betaling van de
laatste termijn van het afgelopen jaar, eiste
het college van Rotterdam eerst een overzicht
van de gemaakte kosten.48
De veranderde houding ten opzichte van de
pachters werd goed merkbaar bij de ampliatie op de ordonnantie in 1631. De pachters
moesten nu direct bij de verpachting een borg
kunnen stellen van 50.000 gulden. Als de
gehele pachtsom niet voor de ingangsdatum
was betaald, zou er opnieuw een verpachting
worden uitgeschreven. Al het personeel van
de pachters moest eerst door de commiezengeneraal van het ressort worden goedge¬
keurd. Ook moesten ze jaarlijks voor het col¬
lege de eed afleggen. Fraude diende te wor¬
den gemeld bij de commiezen-generaal. Ver¬
zwijging zou worden gestraft met ontslag en
valse aangiftes daarnaast ook nog met een
boete.49 In latere j aren werden de strubbelin¬
gen tussen het admiraliteitspersoneel en hun
geprivatiseerde collega’s minder opvallend,
maar het was duidelijk dat de Staten-Generaal eraan was gaan twijfelen of de pachters
het landsbelang wel zo goed dienden als men
gehoopt had.
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Het einde van de verpachting en de hoop op
een nieuw begin
Na tien jaren van verpachting van het kwart
van de Convooien en Licenten was men op
een dood spoor geraakt. De opbrengsten
waren onvoldoende toegenomen om de admi¬
raliteiten uit de financiële problemen te
halen. De verwachtingen waren dus niet
ingelost. Tegelijkertijd deed stadhouder Frederik Hendrik pogingen om zijn toegenomen
gezag als gevolg van zijn successen te land
ook te vertalen in een grotere invloed op de
admiraliteiten. Een aantal voorstellen ter ver¬
sterking van de financiën werd door hem
ondersteund, zoals de centrale bevoorrading
vanuit Hellevoetsluis.
Terwijl deze plannen hevige weerstand oprie¬
pen, kwam in de Staten van Holland twijfel
over de voortzetting van de verpachting aan
de oppervlakte, vooral van de kant van
Amsterdam. Bij de bespreking in augustus
1636 besloot men dat het voor een weigering
van het consent te kort dag was. De discussie
werd weer opgepakt op 26 november, toen
met name de irritaties ten opzichte van de
pachters ter sprake kwamen. Deze zouden
teveel klagen, altijd vragen om vergoedingen,
terwijl zij zelf gegarandeerd een goed inko¬
men hadden. Het belangrijkste was natuurlijk
dat men meende dat de verpachting het land
geen voordeel bracht. Een comité werd inge¬
steld dat in mei 1637 adviseerde om tot
afschaffing over te gaan.50 De andere provin¬
cies daarentegen hadden hun hoop gevestigd
op een gehéle verpachting van de Convooien
en Licenten. Zij meenden dat de voordelen
van de verpachting niet voldoende uitkwa¬
men omdat de beambten in dienst van de
admiraliteiten hun frauduleuze praktijken
konden voortzetten.
In juli overlegden de provincies, maar Hol¬
land hield vast aan zijn standpunt. Begin
augustus liet het aan de Staten-Generaal en
de admiraliteiten weten, dat wanneer de ver¬
pachting toch zou worden afgekondigd het
niet bij een protest zou blijven. De Staten van
Holland dreigden dat de aanplakbiljetten dan

zouden worden weggehaald en de verpach¬
ting in Den Haag of een andere plaats in de
provincie zou worden verhinderd.51 Deson¬
danks werden er op 11 augustus aankondi¬
gingen van de verpachting in de hofstad en
andere steden gesignaleerd. Dienaren van de
Staten werden er op uit gestuurd om ze van
de muren te halen en te melden dat de ver¬
pachting niet door zou gaan. Op de dag van
de verpachting moest het raadshuis van Den
Haag (waar de verpachting normaal plaats¬
vond) worden gesloten, en brieven gingen
naar de kantoren en naar de Staten-Generaal
waarin Holland zei zich te zullen verzetten.52
De verpachting had toch plaats. De Holland¬
se gedeputeerden waren woedend. Amster¬
dam klaagde drie leden van zijn eigen admi¬
raliteitscollege aan, allen vertegenwoordi¬
gers van andere provincies die bij de ver¬
pachting hadden geassisteerd.53 De pachters
werden zoveel mogelijk gehinderd. Zo kre¬
gen de schouten van Texel en Vlieland in
oktober opdracht om de controleurs van de
pachters op te pakken en naar Den Haag te
sturen als ze zouden proberen hun taak toch
uit te voeren. In februari 1638 werd Rotter¬
dam opgedragen een daar nog functioneren¬
de controleur van de pachters weg te sturen
en de rekening voor de salarissen van de
beambten van de pachters niet te betalen.54
De Staten van Zeeland maakten geen open¬
lijke keuze tegen de verpachting van de Con¬
vooien en Licenten, maar steunden Holland
wel voorzover zij haar soevereiniteit opeiste.
Als de provincie niet in de verpachting had
toegestemd, dan mocht deze eigenlijk geen
doorgang vinden. Maar zolang er geen defini¬
tieve beslissing was genomen, moest de ver¬
pachting maar gewoon doorgaan, zo meende
men.55
De andere provincies probeerden met steun
van Frederik Hendrik de Staten van Holland
intussen zover te krijgen dat zij instemden
met een gehele verpachting voor de duur van
drie jaar, maar dan gebaseerd op nieuwe
tarieven en een nieuwe ordonnantie.56 De
Staten van Holland bleven echter bij hun

standpunt. In april werd bevolen dat pachters,
die nog actief waren in West-Friesland,
moesten worden opgepakt. In juni onder¬
zocht men de mogelijkheden om juridische
stappen te ondernemen tegen de hoofdpach¬
ter, Jan Klaesz. van Vollenhoven, en zijn goe¬
deren in beslag te kunnen laten nemen. De
pachters op hun beurt begonnen nu te klagen
over het uitblijven van hun betalingen.57
De Staten-Generaal probeerden in juli om
Amsterdam nog vóór de komende verpach¬
ting over te halen tot instemming met de nieu¬
we voorstellen, maar Holland vond het daar¬
voor te laat. Het was immers niet mogelijk
om in zo korte tijd een nieuwe ordonnantie op
te stellen en al het extra personeel voor de
pachters te werven.58 De verpachting van de
Convooien en Licenten ging dus opnieuw in
zonder toestemming van de Hollandse Staten
en opnieuw maar voor een kwart.
De Staten van Zeeland probeerden in decem¬
ber 1638 deze impasse te doorbreken. Omdat
zij er inmiddels zelf van overtuigd waren dat
verpachting voordeliger was dan collecte, lie¬
ten zij hun gecommitteerde in Den Haag,
Caspar van Voorbergen, in de vergadering
van de Staten van Holland hun standpunt ver¬
dedigen. Daarop besloot Holland de lopende
verpachting niet meer te belemmeren, zonder
er overigens zijn toestemming aan te verle¬
nen. Wel zouden de Hollandse steden verder
denken over een eventuele uitbreiding naar
de gehele Convooien en Licenten. De Zeeu¬
wen, die tot dan toe uit solidariteit met Hol¬
land ook de uitvoering hadden belemmerd,
lieten daarop weer officieren van de pachters
in hun ressort toe.59
Het bezoek van een delegatie van de StatenGeneraal aan de Raad van Amsterdam op 8
februari 1639, in de hoop dat op deze manier
misschien meer medewerking verkregen kon
worden, liep op een afgang uit. De delegatie
werd niet eens ontvangen, omdat de raad
meende dat het bezoek een inbreuk was op de
soevereiniteit van de stad en van de Provin¬
ciale Staten.60 In juli 1639 probeerden de
Staten-Generaal opnieuw de verpachting te
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verlengen. Ook de stadhouder liet in een brief
aan de Staten van Holland van zijn steun aan
deze plannen blijken.61
Het brede front dat zich tot dan toe had ver¬
zet was geslonken tot Amsterdam, Edam,
Medemblik, Purmerend, Delft en Hoorn.
Maar toestemming kwam er niet. De StatenGeneraal, beducht voor de reacties van het
jaar daarvoor, besloten de zaak niet meteen
door te drukken maar stelden de verpachting
een maand uit om Holland meer tijd te gun¬
nen. Midden september werden er dan toch
aankondigingsbiljetten aangeplakt voor ver¬
pachting van een kwart van de Convooien en
Licenten, hoewel de vijf ondersteunende pro¬
vincies liever de gehele Convooien en Licen¬
ten hadden aangeboden. Weer lieten de Hol¬
landse Staten weten dat zij dit niet over hun
kant zouden laten gaan, en de biljetten wer¬
den ingetrokken.62 Holland kreeg nu het aan¬
bod om zelf een nieuwe ordonnantie op te
stellen. Het plan werd uitgevoerd en het con¬
cept besproken, maar goedkeuring bleef uit.
In oktober zonden de Staten-Generaal twee¬
maal een verzoek om een besluit, maar uit¬
eindelijk bleven Amsterdam, Edam en Me¬
demblik tegen een verpachting.63
Het verzet begon zich steeds meer in Amster¬
dam te concentreren. Uiteindelijk vielen in de
loop van 1640 al diens bondgenoten in de
Staten van Holland weg, en versperde de stad
in eenzaamheid de nieuw in te voeren ver¬
pachting van de gehele Convooien en Licen¬
ten. Zeeland had al enige tijd daarvoor laten
weten Holland te zullen volgen in haar keu¬
ze.64 De druk om zich aan de rest van de ste¬
den en provincies te conformeren werd stevig
opgevoerd door de Staten-Generaal en Frederik Hendrik. Ook de andere Hollandse ste¬
den probeerden nu Amsterdam om te krijgen.
De stad verschool zich daarom achter een
aantal voorwaarden, die zij in oktober bekend
maakte.
Als eerste en belangrijkste moesten de bij¬
dragen van de provincies aan de staatskas
evenrediger worden verdeeld, een zogenaam¬
de ‘egalisatie van de middelen’. Dit was een
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compromis-voorstel van de Staten van Hol¬
land, dat ook voor de Staten-Generaal aan¬
vaardbaar was. Daarnaast zou het onderdeel
over de zuivering van de binnenlandse pas¬
poorten uit de ordonnantie moeten verdwij¬
nen. Ook moest de macht van de pachters
worden beperkt. Er moest verhinderd worden
dat ze terugkrabbelden als de opbrengsten
tegenvielen, ze zouden onder strenger gezag
van de admiraliteiten moeten komen en bij
fraude zouden voortaan alleen de verzwegen
goederen in beslag genomen moeten worden
in plaats van de hele lading. De verpachting
zou gedurende één jaar gelden en dan alleen
als proef.65
In de daarop volgende jaren, tot het beëindi¬
gen van de vijandelijkheden, bleven de Generaliteiten hun best doen om de verpachting
van de gehele Convooien en Licenten in te
voeren, maar Amsterdam bleef de weg ver¬
sperren, gedekt door zijn eis tot egalisatie van
de middelen. Holland hield al jaren vol dat zij
daaraan een onevenredig grote bijdrage
leverde. Aangezien het voor sommige andere
provincies onacceptabel was om meer te gaan
betalen, was dit een verhulde overlijdensver¬
klaring voor het project.
Nu we hebben gezien hoe de verpachting
ingevoerd werd, in zijn werk ging en uitein¬
delijk weer werd beëindigd kunnen we ons
bezinnen op de mate waarin het haar doel¬
stellingen, te weten het verhogen van de
opbrengsten door betere controle op fraude,
heeft bereikt. Had de verpachting moeten
worden voortgezet en zelfs uitgebreid of had¬
den Amsterdam en de Staten van Holland
gelijk?
Het effect van de verpachting
Het doel van de verpachting was tweeledig:
het verhogen van de inkomsten uit de Con¬
vooien en Licenten door strengere controle
en het verkleinen van de onzekerheid over de
inkomsten uit de Convooien en Licenten. De
meeste literatuur op dit punt is, net als de
tegenstanders in de jaren dertig van de zeven-

tiende eeuw, sceptisch over het effect van de
maatregelen die waren opgenomen in de
ordonnantie op de verpachting.66 De critici,
met Amsterdam natuurlijk voorop, meenden
dat de pachtsommen te laag waren en dat de
pachters zelf meededen aan de frauduleuze
praktijken waar hun komst juist een einde aan
had moeten maken. In dat geval zou de ver¬
pachting zelfs een negatieve invloed hebben
gehad op de opbrengsten van de Convooien
en Licenten.67
De voorstanders meenden dat door de ver¬
pachting van de gehele Convooien en Licen¬
ten, over een periode van twee of driejaar, de
pachters meer hun best zouden doen om de
opbrengsten te verhogen aangezien zij dan
meer zekerheid hadden dat hun inspanningen
zich op termijn zouden terugbetalen. De
mogelijkheden om fraude aan te pakken zou¬
den moeten worden aangescherpt. De tegen¬
standers wezen er op dat wanneer de pachters
de heffing ook zouden gaan vorderen, zij zich
zouden bedienen van bedenkelijke methoden
zoals afpersing om hun investering zo snel
mogelijk terug te verdienen.68 Het is in ieder
geval vreemd dat Zeeland, door zowel Van
der Poel, Hovy als Engelhard toch voorge¬
steld als één van de grote tegenstanders, zich
tijdens de besprekingen over de afschaffing
van het kwart en de invoering van de gehele
verpachting, vaak zo constructief opstelde en
in november 1638 nog aan de Staten van Hol¬
land liet weten dat het geloofde dat het land
er voordeel bij had.69
Is het mogelijk om het effect van de maatre¬
gelen te meten? De vraag rijst in hoeverre de
waarden van de opbrengsten van de Con¬
vooien en Licenten moeten worden aange¬
past om een gestandaardiseerde waarde voor
elk jaar te vinden die ze onderling vergelijk¬
baar maakt. J.Th. Lindblad wijst terecht op de
gevaren die verbonden zijn aan speculaties
over deze bron.70 Wanneer we het aantal aan¬
passingen kunnen beperken en deze zo nauw¬
keurig mogelijk houden, is er voor deze kor¬
te periode (in tegenstelling tot de gehele reeks

van de Convooien en Licenten) een voor¬
zichtige uitspraak te doen. Een aantal facto¬
ren speelt daarin mee.
Het begin van de verpachting valt samen met
de verhoging van de tarieven voor de Con¬
vooien en Licenten. De tarieven werden na de
heropening van de vijandelijkheden in 1621
weer op het niveau van 1603 gebracht.71 Ver¬
schillen in niveau, die de vergelijking op lan¬
ge termijn zo moeilijk maakt, waren er dus
voor de betreffende periode niet. De effecten
van het Spaanse embargo en de reactie daar¬
op, het plakkaat van Retorsie (augustus 1625
- april 1629) daarentegen, zijn al duidelijk te
zien in de cijfers weergegeven in bijlage 1.
De opbrengsten van met name de Rotterdam¬
se admiraliteit stortten in en herstelden zich
slechts langzaam, om in 1629 weer het peil
van 1624 te halen.
Ook worden in deze periode de opbrengsten
sterk beïnvloed door oorlogshandelingen. In
1625 verschoof het zwaartepunt van de
Spaanse strategie naar de zee-oorlog, waar¬
door de overzeese handel werd belemmerd.
Hoewel de Spaanse vloot zich niet echt roer¬
de, waren het met name de Duinkerker kapers
die de Nederlandse schepen van de Noordzee
joegen. Vooral de periode 1628-1633 was in
dit opzicht kritiek.72 Het gaf wel gelegenheid
voor een aantal veroveringen te land in de
periode 1625-1633, het tegenoffensief van de
Republiek. Voor sommige operaties werden
de rivieren aan de grens gesloten en moest de
handel wachten. Het is echter waarschijnlijk
dat, zodra het gevaar geweken was en de
rivieren weer werden opengesteld, de handel
snel zijn weg hervond en alsnog haar bestem¬
ming bereikte. Het grootste deel van de vero¬
veringen van 1625 tot 1639 werd bij het res¬
sort van de Admiraliteit op de Maze gevoegd.
Uit de cijfers van Becht blijkt dat de verove¬
ring van Den Bosch in 1629, met de bijbeho¬
rende Meijerij, het grootste deel van de toe¬
genomen opbrengsten opleverde, maar op het
totaal is dit te verwaarlozen.73
De twee belangrijkste factoren, de embargo’s
en de kaperij, volgden elkaar dus nauw op.
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De periode 1625-1633 is kritiek voor de han¬
del van de Republiek, eerst te land en dan op
zee.74 Wanneer we er van uit gaan dat de
voorgaande en opvolgende jaren niet wezen¬
lijk verschilden omdat de omstandigheden
niet wezenlijk anders waren, is vergelijking
geoorloofd. Dan blijkt dat de jaarlijkse, tota¬
le inkomsten uit de Convooien en Licenten
van 1621 tot 1624 gemiddeld bijna twee mil¬
joen gulden bedroegen. Van 1634 tot en met
1639 lagen de opbrengsten gemiddeld iets
onder de 2,5 miljoen gulden. Een toename
dus van 20 a 25%. Het lijkt wel zeer verba¬
zingwekkend dat dit ook werkelijk veroor¬
zaakt werd door de strengere controles van de
pachters. Maar de verbazing is wellicht min¬
der als we bedenken dat Joh. de Vries een ontduikingspercentage schatte van 40% voor de
gehele Republiek in de zeventiende eeuw.75
De verpachting zou dan de helft van de frau¬
des hebben voorkomen. Hadden de Zeeuwen
dan toch gelijk en was de verpachting inder¬
daad in haar opzet geslaagd?
Tot nu toe is één factor buiten beschouwing
gebleven, namelijk de ontwikkelingen in de
handel zelf. Kan het zijn dat de verhoging van
de opbrengsten te danken is aan ontwikkelin¬
gen in de handel zelf? Dit levert mogelijk een
cirkelredenering op. Als de handel slecht is,
is het effect van de verpachting hoog, dus is
de handel laag. Jonathan Israel spreekt van
een stagnatie van de Nederlandse handel in
de jaren twintig en een lichte opleving in de
jaren dertig, die pas echt na 1640 doorzette.
Dit beeld wordt bevestigd door Lindblad en
A. van der Woude/J. de Vries.76 Het is ondui¬
delijk hoe sterk deze opleving was en of er
dus ruimte is voor een verhoogde opbrengst
uit de Convooien en Licenten als gevolg van
de verpachting.
Laten we er van uit gaan dat het onmogelijk
is om binnen het bestek van dit artikel te
onderscheiden in welke mate de twee con¬
currerende factoren bijdragen aan de stijging
van de opbrengsten van de Convooien en
Licenten tussen 1624 en 1634. Een dergelij¬
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ke conclusie houdt in dat de cijfers van de
Convooien en Licenten als basis voor een
indicatie van de buitenlandse handel van de
Republiek in de periode 1625-1639 in verge¬
lijking met eerdere en latere periodes tot 20%
te hoog zouden kunnen liggen, al is dit niet
waarschijnlijk. Het is hier niet de plaats om
de consequenties die men hieraan kan ver¬
binden te bespreken, maar de piek in de Con¬
vooien en Licenten in de jaren veertig zou er
des te eenzamer uit gaan zien.
Conclusie
De reden om de verpachting van het kwart
van de Convooien en Licenten in te voeren
was te komen tot verhoging van de inkomsten
door bestrijding van de fraude. De admirali¬
teiten waren bij het uitbreken van de nieuwe
vijandelijkheden tussen de Republiek en
Spanje nog niet hersteld van de inspanningen
van vóór het bestand. De schuldenlast werd
door de toegenomen kosten van de strijd te
water alleen maar groter. Daarnaast werd de
organisatie geplaagd door inefficiënte en
frauduleuze praktijken op alle niveau’s.
De opvattingen over de verpachting van het
kwart van de Convooien en Licenten waren
over het algemeen positief. Hoewel er in Hol¬
land grote twijfel bestond, was men daarbui¬
ten en in de Staten-Generaal van mening dat
door de Convooien en Licenten geheel of
gedeeltelijk te verpachten, de fraude beter
bestreden zou kunnen worden en de opbreng¬
sten dus zouden stijgen. De onbetrouwbare
beambten moesten worden vervangen door
pachters die er juist op gebrand waren zoveel
mogelijk geld binnen te halen. De tegenstan¬
ders voerden aan dat dit de handel ruïneerde.
Zij schilderden de pachters af als geldwolven
die het belang van hun eigen inkomsten stel¬
den boven het algemeen belang, schippers en
kooplui ten onrechte lastig vielen en hun kos¬
ten op de generaliteit probeerden af te schui¬
ven.
Het bleek dat de invoering, voortzetting en
uitbreiding van de verpachting vrij eenvoudig
te saboteren waren, net als een aantal andere

in deze periode opgezette projecten om de
financiële nood van de admiraliteit te ver¬
lichten. De staatsinstellingen verschaften
eerst de Staten van Holland en Zeeland en
later Amsterdam alleen voldoende macht om
beslissingen te blokkeren. De voorstanders
konden slechts op indirecte wijze, zoals het
dreigen met het stopzetten van subsidies, hun
zin doordrukken. Daarbij schrok men er aan
beide zijden niet voor terug om grove midde¬
len te gebruiken. Wel moet worden gezegd
dat de positie van de provincies zwaar onder
druk stond door de voortdurende pogingen
van de stadhouder om tot meer controle en
centralisatie te komen.
Zeeland speelde in dit geheel een wat twee¬
slachtige rol. Aan de ene kant zei zij wel
bereid te zijn tot verpachting, maar aan de
andere kant wilde ze dat niet zonder Holland.
Mogelijk probeerde zij zich achter het verzet
van Holland te verschuilen, terwijl ze zelf
voordeed zich te willen aanpassen aan de
landprovincies. Het is ook niet uitgesloten
dat het Zeeland vooral te doen was om niet
commercieel in het nadeel te raken ten
opzichte van de Hollandse steden. In dat
geval was verpachting alleen maar denkbaar
als Holland meedeed, omdat men dan de
mogelijkheid verloor om de druk van de Con¬
vooien en Licenten te verlichten door een wat
lankmoediger controle. In ieder geval dient
de zaak genuanceerder te worden bekeken
dan Van der Poel, Hovy of Engelhard het
doen voorkomen.77
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68; Engelhard, Het Generaal-plakkaat 304; Hovy,
Het voorstel van 1751 103-105.
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Bijlage 1. Opbrengsten uit de verpachting van het kwart Convooien en Licenten en de reële
opbrengsten, 1621-1640.

MEDEDELINGEN
Pacht
periode

pachtsom

Reëel
jaar

opbrengsten

_1621-

1.680.000

_1622

1.852.000

_1623
_
1624

1.992.000

1.985.000

_1625
1625/26_478.000_1626

1.533.000

1626/27_407.000_1627

1.525.000

1627/28

1.676.000

361.000

1628

1.422.000

1628/29_449.000_1629

1.911.000

1629/30_599.000_1630

1.936.000

1630/31_846.000_1631_

2.077.000

1631/32

1632

1.893.000

654.000

1632/33_-_1633

2,012.000

1633/34_688.000_1634

2.209.000

1634/35_691.000_1635

2.331.000

1635/36_-_1636

2.484.000

1636/37_733.000_1637

2.613.000

1637/38_740.000_1638

2.446.000

1638/39

1639

2.439.000

1640

2.472.000

745.000

Bron pacht: M.C. ‘t Hart, In quest for funds. Warfare and state formation in the Netherlands,
1620-1650 (Amsterdam 1989) 144.
Bron reëel: J.Th. Lindblad, ‘Foreign trade of the Dutch Republic in the seventeenth century’
in: K. Davids en L. Noordegraaf (red.), The Dutch economy in the golden age (Amsterdam
1993) Appendix I.
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J.C.M, Warnsinckprijs van de Nederland¬
se Vereniging voor Zeegeschiedenis 1996
De J.C.M. Warnsinckprijs van de Nederland¬
se Vereniging voor Zeegeschiedenis is door
het bestuur van de vereniging met ingang van
1989 beschikbaar gesteld. Het bestuur
besloot de prijs in 1990 voor de eerste maal
toe te kennen.
Volgens het reglement van de prijs wordt de
prijs uitgeloofd voor een prestatie op het
gebied van de zeegeschiedenis, die kan
bestaan uit zowel een maritiem-historische
studie als enigerlei inspanning of verrichting
die de belangstelling voor de zeegeschiedenis
heeft bevorderd of waardoor de kennis van de
maritieme geschiedenis is vermeerderd.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis heeft ernaar gestreefd
de prijs toe te kennen voor een - zo mogelijk
- meervoudige prestatie op het terrein van de
zeegeschiedenis. Naar de mening van het
bestuur is zij in haar opzet geslaagd door de
prijs toe te kennen aan de maritiem historicus
prof.dr. J.R. Bruijn.
Jacobus Ruurd Bruijn werd op 13 maart 1938
geboren te Den Haag. Na het Maerlant
Lyceum te Den Haag doorlopen te hebben
studeerde Bruijn geschiedenis aan de Rijks¬
universiteit te Leiden. In 1964 studeerde hij
af en trad in dienst bij dezelfde universiteit als
wetenschappelijk medewerker. Als zijn leer¬
meesters mogen worden beschouwd T.H.
Milo en later J.H. Kernkamp. In 1971 was hij
voor één jaar verbonden aan de University of
Western Australia in Perth. In 1977 werd
Bruijn benoemd tot lector, in 1980 tot hoog¬
leraar zeegeschiedenis.
Het maritiem-historisch oeuvre van Bruijn is
omvangrijk en divers. Zijn proefschrift De
Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren
1713-1751. Regenten en financiën, schepen

en zeevarenden uit 1970 geeft al blijk van zijn
grote belangstelling voor de sociale kant van
de zeegeschiedenis. Maar uit zijn proefschrift
komt tevens naar voren dat Bruijn zeege¬
schiedenis als veel meer beschouwt dan
alleen krijgsgeschiedenis te water. In zijn
oratie Het gelag der zeelieden, uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van lector in
1978, benadrukte Bruijn dat zeegeschiedenis
een zelfstandige discipline is, met haar eigen
sociale, economische, politieke, technische
en andere facetten. Deze nieuwe kijk op zee¬
geschiedenis komt duidelijk tot uiting in het
vierdelige standaardwerk Maritieme Ge¬
schiedenis der Nederlanden (Bussum, 19761978), waarvan Bruijn een van de vier hoofd¬
redacteuren was. De hoofdstukken over zee¬
varenden en de koopvaardij in Europese
wateren nam hij zelf voor zijn rekening. Met
de drie delen Dutch-Asiatic shipping in the
seventeenth and eighteenth centuries in de
grote serie Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Den Haag, 1979-1987) zijn door Bruijn,
samen met F.S. Gaastra en I. Schöffer, twee
eeuwen heen- en thuisreizen van de Verenig¬
de Oostindische Compagnie in kaart ge¬
bracht. Een buitengewoon belangrijke bijdra¬
ge voor het toegankelijk maken van de
Nederlandse zeegeschiedenis voor het bui¬
tenland leverde Bruijn met zijn The Dutch
navy of the seventeenth and eighteenth cen¬
turies (Columbia SC, 1993). In de loop der
jaren heeft Bruijn een groot aantal maritiemhistorische coproducties mede tot stand
gebracht: Vier eeuwen varen. Kapiteins,
kapers, kooplieden en geleerden (1973) met
L.M. Akveld, Ph.M. Bosscher en F.C. van
Oosten, Muiterij. Oproer en berechting op
schepen van de VOC (1980) met E.S. van
Eyck van Heslinga, Op de schepen der Oost¬
indische Compagnie. Vijf artikelen van J. de
Hullu (1980), bewerkt samen met J. Lucas163

sen, Maarten Schaap, een Katwijker ter
koopvaardij (1782-1870) (1988) met E.S.
van Eyck van Heslinga, Julius Constantijn
Rijk. Zeeman en minister 1787-1854 (1991)
met H.J. den Heijeren H. Stapelkamp, Ships,
sailors and spices. East India Companies and
their shipping in the 16th, 17th and 18th cen¬
turies (1993) met F.S. Gaastra en Bij de Mar¬
va. Vrouwelijke militairen in dienst van de
Koninklijke Marine 1944-1982(1994) samen
met A.M.C. van Dissel. Weinig aspecten van
de zeegeschiedenis ontsnapten aan de
belangstelling van Bruijn, of het nu gaat om
de voeding op de Staatse vloot of het uitéén¬
gaan van Mars en Mercurius, kaapvaart of
walvisvaart, zeevolk of zeeheld, scheepsbou¬
wer of makelaar ter zeevaart. De talrijke arti¬
kelen van zijn hand in de diverse (inter)nationale bundels en tijdschriften getuigen daar¬
van.
Niet alleen in geschrifte is Bruijn van uitne¬
mend belang voor de Nederlandse maritieme
geschiedschrijving. Zijn enthousiasme voor
het vak heeft velen geïnspireerd met hem ‘zee
te kiezen’ voor een promotie, het merendeel
op een maritiem-historisch onderwerp.
Zowel binnen als buiten de muren van de universiteit heeft Bruijn de belangen van zeege¬
schiedenis met verve behartigd. Hij nam deel
aan talrijke commissies en/of besturen van
maritieme musea, zoals het Visserijmuseum
te Vlaardingen, het Nederlands Scheepvaart
Museum te Amsterdam, het Maritiem
Museum ‘Prins Hendrik’ te Rotterdam en het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Vanaf het
prille begin van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis in 1961 was Bruijn
achtereenvolgens lid, redacteur van het Tijd¬
schrift voor zeegeschiedenis, bestuurslid en
voorzitter van de Vereniging. Vanaf 1975 tot
1991 was hij ‘treasurer’ van de International
Commission for Maritime History, terwijl hij
sinds 1989 deel uitmaakt van de redactie van
het International Journal of Maritime Histo¬
ry. Daarnaast nam hij deel aan diverse ande¬
re internationale redacties.
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Het bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis is van mening dat de
verdiensten van Bruijn op maritiem-histo¬
risch terrein buitengewoon zijn. Zowel uit de
kwaliteit en kwantiteit als de diversiteit en
orginaliteit van zijn publikaties komt zijn uit¬
zonderlijke, wetenschappelijke, maar ook
persoonlijke betrokkenheid met de maritieme
geschiedenis van Nederland in de breedste
zin van het woord tot uiting. Het is om die
reden dat het bestuur van de Nederlandse Ver¬
eniging voor Zeegeschiedenis de Wamsinckprijs met genoegen aan Bruijn toekent.
drs. G.M.W. Acda (voorzitter),
drs. J.C.A. Schokkenbroek,
dr. A.M.C. van Dissel,
drs. P.G.M. Diebels,
dr. S.J. de Groot,
dr. PC. van Royen,
S. Sybesma.

Over de auteurs
Art Jonkers (1967) studeerde vanaf 1985 geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf
1987 volgde hij in het vrij doctoraal maritieme geschiedenis en prehistorische archeologie. In
1994 studeerde hij af in maritieme geschiedenis. Tijdens zijn studie liep hij stage bij Rijkswa¬
terstaat in Den Haag, waar hij onderzoek deed naar de stormvloedhoogte in Nederland in de
18de eeuw, en bij het Kendall Whaling Museum in Sharon, Massachusetts (U.S.A.). Op dit
moment is hij in dienst van het NWO als onderzoeker in opleiding, bezig met zijn promotie¬
onderzoek over de magnetische declinatie en navigatie-praktijk van circa 1600-1800. Zijn pro¬
motor is prof.dr. C.A. Davids.
Jurriën de Jong (1972) studeert op dit moment geschiedenis bij de Faculteit der Letteren van
de Rijksuniversiteit Leiden. Hij specialiseert zich in de economische geschiedenis van de
vroegmoderne tijd. Het artikel in dit tijdschrift is een bewerking van zijn bijdrage aan het Doc¬
toraal Werkcollege over de Admiraliteit op de Maze.

Prof.dr. J.R. Bruijn houdt een toespraak na ont¬
vangst van de Warnsinckprijs 1996, 8 juni 1996.
Foto Irene Jacobs.
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HOLLANDSE HISTORISCHE
REEKS
DEEL 24: C. LESGER & L. NOORDEGRAAF (eds.)
304 Blz. prijs ƒ 59,50

ISBN 90-72627-16-4 geb.

ENTREPENEURS AND ENTREPENEURSHIP IN
EARLY MODERN TIMES
Merchants and Industralists within Orbit of the Dutch Staple Market
De economische bloei van Nederland tijdens de vroeg-moderne tijd heeft tijdge¬
noten met verwondering en afgunst vervuld. Ook hedendaagse historici voelen die
verwondering. In veel van hun onderzoek is echter een merkwaardige eenzijdig¬
heid geslopen. In de loop der tijd is het individu vrijwel volledig uit het gezichts¬
veld verdwenen. Daardoor blijft een belangrijk aspect van onze economische
geschiedenis onderbelicht. Door de aandacht te richten op ondernemers en onder¬
nemerschap tijdens de vroeg-moderne tijd wordt in dit boek een aanzet gegeven
tot herwaardering van de rol en betekenis van het individu in het economisch leven.
Het zal geen verbazing wekken dat de Hollandse stapelmarkt in veel bijdragen als
brandpunt van de activiteiten functioneert. Dat betekent niet dat uitsluitend de in
Nederland gevestigde kooplieden en industriëlen aan bod komen. Verschillende
bijdragen belichten juist het functioneren van Nederlandse handelsgemeenschap¬
pen in het buitenland en hun relatie met de stapelmarkt. Wat alle bijdragen echter
gemeen hebben, is de intentie om naast economische ook politieke, sociale, cul¬
turele en religieuze aspecten van het menselijk denken en doen in het onderzoek
te betrekken.
De abonnementsprijs van de Hollandse Historische Reeks bedraagt thans ƒ 80,- per
jaar. Voor dit jaarabonnement ontvangt men alle delen die gedurende dit jaar in de
reeks verschijnen, inclusief de verzendkosten.
Men kan zich opgeven als abonnee door overmaking van het abonnementsgeld van ƒ
80,- op girorekening nr. 55 29 035, t.n.v. de Stichting Hollandse Historische Reeks,
Postbus 95904, 2509 CX Den Haag.
Informatie over eerder verschenen delen in de Hollandse Historische Reeks is ver¬
krijgbaar via Postbus 95904, 2509 CX Den Haag.
De boeken in de reeks zijn ook verkrijgbaar via de boekhandel en rechtstreeks bij de
Stichting Hollandse Historische Reeks.
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Ekhart Berckenhagen, Schiffahrt in der Weltliteratur.
Ein Panorama aus fünf Jahrtausenden (Hamburg:
Kabel Verlag, 1995, 335 pp., ill., ISBN 3-8225-0338X)
Dit is een teleurstellend boek. Het is prachtig uitgege¬
ven, het bevat enkele honderden fraaie illustraties, het
biedt een ‘panorama’ op vijf millennia uit de wereld¬
literatuur: daar kan het allemaal niet aan liggen. Nee,
de teleurstelling zit hem in de tekst. Als je een boek
schrijft over scheepvaart en de zee zoals ze voorko¬
men in de wereldliteratuur en je wentelt je daartoe, om
zo te zeggen, dagelijks rond in het werk van de grote
schrijvers die de wereld heeft gekend, dan moetje er
toch iets méér van kunnen maken dan waartoe de
auteur van dit boek in staat is geweest. Het is een saai
en vermoeiend boek geworden; het laat ons zien dat
als je niets durft weglaten, je ook niets kan vertellen.
In een meedogenloos tempo worden honderden
schrijvers en dichters over de lezer uitgestort. Geen
belangrijke auteur die in zijn werk - al was het maar
in het voorbijgaan - iets over de zee, de scheepvaart en
de folklore van de zee heeft losgelaten, van oudheid
tot heden, lijkt vergeten. Ze volgen elkaar op in een
cavalcade van grote en kleine citaten (alle in het Duits
vertaald), aaneengeregen door de beminnelijk-erudiet-‘causerende’, maar van de hak op de tak sprin¬
gende auteur, die tussen de bedrijven door uiting geeft
aan zijn eigen liefde voor het schip en de zee en ver¬
slag doet van eigen zeereizen. Het leest moeilijk, want
de zinnen krommen zich onder de adjectiva, bijzinnen
en toegevoegde mededelingen (zo wordt nimmer ver¬
geten te vermelden: ‘Literatur-Nobel-Preistrager’ +
jaar). Veel samenhang bevat het boek niet. Het is voor¬
al een navertelling van de wereldgeschiedenis vanuit
het perspectief van de scheepvaart aan de hand van
grote mythen, reisverslagen, romans en gedichten. De
auteur wikkelt het verhaal af van de verschillende
beschavingen in de Oude Wereld, via Vikingen, Noor¬
mannen en de Hanze, de ontdekkingsreizen over de
wereld, de Europese koloniale expansie, tot de stoom¬
vaart in de negentiende eeuw en de moderne ontwik¬
kelingen in de scheepvaart in de twintigste. In twaalf
hoofdstukken wordt met behulp van een overvloed
aan citaten de geschiedenis geschetst. Van Gilgamesh,
Homerus en de Bijbel komen we via Dante, Camoens,
Swift, Defoe, Goethe en talloze anderen, bij moderne
auteurs terecht, in wier werk iets over het leven op zee
te vinden is. Afhankelijk van iemands belezenheid kan

de speurtocht van Berckenhagen wèl verrassingen
opleveren. Ook tal van minder bekende auteurs pas¬
seren de revue: en ook dat levert soms iets nieuws op,
zodat de lezer af en toe kampt met de aanvechting naar
de bibliotheek te snellen om te zien of een bepaalde
auteur ‘verkrijgbaar’ is. De volhardende lezer kan er
dus toch wel plezier aan beleven, maar hij krijgt het
niet cadeau. Mijn hart ging natuurlijk sneller kloppen
toen ik in het voorbijgaan ook een flits van Schipper
naast God en Hollands Glorie ontwaarde (nadat de
Itinerario, Het Verboden Rijk en Het Fregatschip
Johanna Maria hen al waren voorgegaan). Tevens
wordt, zoals elke Duitser die intellectueel wil meetel¬
len tegenwoordig doet, Cees Nooteboom aangehaald,
maar slechts één keer).
In het eerste hoofdstuk slaagt Berckenhagen er niet in
duidelijk te maken waarom dit boek er in deze vorm
moest komen. Zijn eigen levenslange fascinatie met
de scheepvaart èn met de literatuur is uiteraard het
belangrijkste. Maar fascinatie en eruditie alleen zijn
niet voldoende om een leesbaar boek te schrijven. Het
lijkt er op dat het boek een bewerking is van eerder
verschenen stukken in Schijf und Zeit. Op het eind van
het boek volgt nog een hoofdstuk over ‘Maritimes in
Film und Fernsehen‘. Dit is niet meer dan een punts¬
gewijze opsomming van speelfilms over de zee en de
scheepvaart en maritieme filmthema’s (met veel aan¬
dacht voor de piratenfilm).
Kortom, ik vind dit boek ondanks zijn rijkdom aan
illustraties en citaten uit het werk van beroemde
schrijvers en dichters niet geslaagd. Het toont een
bewonderenswaardige belezenheid, een passie voor
het onderwerp, maar het is een aaneenschakeling van
citaten, zonder samenhang en zonder verhaal.
J.A. de Moor

M. van Tielhof, De Hollandse graanhandel, 14701570. Koren op de Amsterdamse molen (Den Haag:
Stichting Hollandse Historische Reeks, 1995, x + 282
p., ill., ISBN 90-72627-15-6)
The goal is not to write the pre-history of the ‘mother
trade’ since it is wrong, so the author says, to see his¬
tory in terms of the final outcomes. More important is
to understand the grain trade of the late fifteenth and
sixteenth centuries as a distinct entity, with its own
internal logic. Despite that undoubtedly cogent caveat
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it is not possible to read this Leiden dissertation wit¬
hout a view to the great success of Holland and of the
Amsterdam entrepot in the Baltic grain trade in the
seventeenth century. The start of the study is a war
with the Hanse and then a rise in the volume of trade
after the 1474 Peace of Utrecht. The terminal date is
the Revolt. The topic is a large one but handled com¬
prehensively and with great clarity.
The book is in two parts, separated by the second
quarter of the sixteenth century when the grain trade
changed orientation. Up to the 1530s Low Countries
markets relied on suppliers from nearby. There were
five different districts which sent grain to urban buy¬
ers in Brabant, Flanders and Holland. The Baltic was
one of those and in the 1470s only a minor source
compared to northern France and the southern Nether¬
lands, the East of England, Zeeland and Utrecht and
the region of the lower Rhine and Meuse, or the south
coast of the North Sea to the east of Holland. Rising
population in all those different regions absorbed
more of the locally grown grain. As the sixteenth cen¬
tury progressed many of those traditional suppliers
stopped shipping to the Low Countries. More and
more grain, then, had to come from distant Baltic
sources. That was true in the early sixteenth century
only in years of severe shortage. By 1570 sizeable
imports were normal. Those imports flowed through
Amsterdam in part because the end of the war in Gel¬
derland in 1543 meant the town was secure, in part
because it was located at the centre of a network of
inland waterways, in part because it had a long histo¬
ry of close trading ties with the Baltic, in part becau¬
se it could draw on capital from Hanse as well as Ant¬
werp merchants and in part because Hollanders were
free of export duties on grain. Holland bought exemp¬
tion from such charges because many Dutch towns
feared a decline in cloth and herring exports to the
Baltic if the grain trade should be burdened. By the
middle of the sixteenth century Hollanders saw their
future in the Baltic trades and Amsterdam saw her
future as a centre for the distribution of grain.
The author traces the pattern of trade in the first half
of the period, using a variety of sources to identify the
grains traded and their destinations. She then explores
the concentration of the Baltic trade in Amsterdam,
the success of the city on the IJ in competition with
ports in Zeeland and Brabant and with merchants from
Antwerp and towns in the Baltic. She never ignores
the role of politics in the transition, for example,
showing that the Peace of Speyer of 1544 marked the
end of efforts by Liibeck to drive Hollanders from
northern trades and the acceptance of cooperation,
most notably by merchants from Gdansk, as the opti¬
mal way to deal with the Dutch. She does not ignore
the role of technology, for example, accepting the
growth in the size, quality and number of Dutch ships
in the sixteenth century as one of the root causes of the
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overall trading pattern. She also shows that the rise of
Amsterdam was based not only on Dutch resource¬
fulness but also on the presence of a number of resi¬
dent agents and factors of merchants from Hanse
towns like Gdansk and on Antwerp capital invested in
various forms of contracts for the supply of grain.
Even so, as late as the 1560s something like 35% to
40% of the Baltic grain trade was still in the hands of
merchants from Hanse towns and perhaps just 50%
was in the hands of Hollanders.
The careful delineation of the trade along with success
in estimating relative volume along various routes is
one of the greatest contributions of this extremely
valuable study. Another is the recognition of the
importance of industry to the grain trade, as a consu¬
mer as was the case with brewing or a supplier of
goods to exchange as with cloth making. Many of the
things commonly said about the grain trade are
brought together here, reported exactly and the sour¬
ces of knowledge documented. The research is com¬
prehensive with archival material drawn from France
to Poland and there is throughout careful assessment
of those sources. The specialized bibliography, mar¬
red by some minor typographical errors, is excellent
and extremely valuable. The book is supplied with
fine, clear and helpful maps and tables. The study is
constantly crippled by the lack of reliable or compre¬
hensive quantitative sources but the author does a gre¬
at deal, through estimates and the use of anecdotal evi¬
dence, to overcome that problem. At times she may go
a bit too far in pressing the evidence, as in speculating
that half of the Baltic grain brought into Amsterdam
was intended for Antwerp by the 1550s. Similar
uncertainty surrounds estimates of potential profits to
be made based on comparisons of prices in two mar¬
kets, of course only an extremely rough indication of
how much a trader could make. The transparency and
clarity achieved by exact statements describing topics
and questions to be examined gives an air of rectitude
but is purchased at the cost of a style which makes the
book less readable. Still, it is perhaps as much a text
for reference as for reading.
Gathered here is a broad range of studies on various
aspects of the grain trade, written from very different
vantage points and for different purposes, supplemen¬
ted with archival work to generate a summary as well
as a synthesis of knowledge about the origins and ear¬
ly development of the Dutch grain trade. For Amster¬
dam and for Holland the ‘mother trade’ meant not only
the parent of all other exchanges but also the original,
the first of its many trades. The author has shown how
that trade in grain emerged and came to dominate all
other commerce in the Low Countries and to make
Amsterdam the prosperous port it was in the seven¬
teenth century. The outcome does, in the end, count.
R.W. Unger

V. Roeper en D. Wildeman (eds.), Om de Noord. De
tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals
opgetekend door Gerrit de Veer (Nijmegen: Sun,
1996, 200 p„ ill., ISBN 90-6186-463-3)

gold alleen soms in zeer bescheiden mate voor het
orgaan de lever.

Herdenken van historische gebeurtenissen resulteert
vaak in boeken waarin nieuwe inzichten over die
gebeurtenissen zijn neergelegd. Dat vierhonderd jaar
geleden de overwintering op Nova Zembla en de dood
van Willem Barentsz hebben plaatsgevonden, heeft
ditmaal in ieder geval ook geleid tot heruitgave van
contemporaine geschriften. Kort na de terugkeer van
de twaalf overlevenden verscheen in 1598 van één
hunner, Gerrit de Veer, een verslag over de lange
maanden van opsluiting in het ‘Behouden Huis’ en
van de verdere belevenissen op de zogenoemde derde
reis om de Noord. Hieraan had De Veer het relaas over
de twee eerdere tochten toegevoegd. De tweede had
De Veer, een discipel van de leermeester in de stuur¬
manskunst Robertsz le Canu, ook meegemaakt. Als
De drie Seylagiën is deze uitgave bekend geworden.
In 1599 verschenen hiervan in Venetië twee identieke
Italiaanse edities, gebaseerd op een Latijnse versie.
Onlangs gaf de Sao Paolo-pers in Balsamo onder de
titel Tre viaggi per mare een nieuwe editie uit. Een
moderne annotatie en een uitvoerige inleiding hierbij
werden verzorgd door mevrouw Dr. J. Roding. Dit
reisverhaal vermag dus in het buitenland nog belang¬
stelling te wekken.
In ons eigen land is geen heruitgave van de delen 14
en 15 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging
met de Veers authentieke relaas verschenen, maar wel
iets soortgelijks. De neerlandica V. Roeper, bekend
van eerdere uitgaven van zeventiende-eeuwse reisver¬
halen, en D. Wildeman, bibliothecaris van het Scheep¬
vaartmuseum in Amsterdam, hebben De drie Seyla¬
giën hertaald in hedendaags Nederlands. Het is een
heel aantrekkelijk boek geworden, dat gemakkelijk
leesbaar is door verzorgd maar eenvoudig taalgebruik.
De annotatie is sober gehouden. Slechts zelden fronst
men de wenkbrauwen bij een wat te vlotte hertaling.
De verdiensten van Roeper en Wildeman reiken nog
verder. Aan De Veers verhaal hebben zij in dezelfde
stijl een inleiding toegevoegd. Hierin worden kort de
achtergonden van de reizen om de Noord, de kennis
over de arctische gebieden en het verloop van de drie
expedities behandeld. Ook wordt stil gestaan bij de
latere belangstelling voor met name de overwintering
als stuk nationaal erfgoed. De archeologische expedi¬
ties tot en met 1995 toe komen eveneens aan de orde.
De schoolplaat van Isings siert de voorkant van het
boek, terwijl verder alle afbeeldingen uit 1598 zijn
opgenomen. Twee moderne kaarten aan beide bin¬
nenzijden van het omslag zitten wat verstopt. Of vossenvlees vitamine C bevatte en ernstige scheurbuik
voorkwam (p. 22) moet echter worden betwijfeld. Dat

Rayner Unwin, Overwintering op Nova Zembla, Wil¬
lem Barentsz. en de expeditie om de Noord (Amster¬
dam: Prometheus, 1995, 271 p., ill., ISBN 90-5333421-1)

J.R. Bruijn

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Willem Barentsz.
en Jacob van Heemskerck naar het hoge noorden ver¬
trokken om daar een route naar de handelsgebieden in
Azië te zoeken. Deze tocht en de daarop volgende
overwintering op Nova Zembla geniet als één van de
weinige historische gebeurtenissen nog landelijke
bekendheid. De derde tocht was tevens de (voorlopig)
laatste poging van de Nederlanders om deze route te
verkennen. Inmiddels was de ‘Eerste Schipvaart’ via
Kaap de Goede Hoop uit Azië teruggekeerd. De
Noord was niet interessant meer. De eerste tocht naar
het noorden in 1595 was nog redelijke succesvol
geweest; een deel van de vloot wist de zee achter Nova
Zembla te bereiken. De leiders van de expeditie dach¬
ten daarmee de grootste hindernis te hebben over¬
wonnen. Aangezien ze alleen ter verkenning waren
uitgezonden keerden ze terug. Het volgend jaar werd
een echte handelsvloot samengesteld. Deze tocht
werd door veel tegenslagen geplaagd en kwam niet
voorbij Nova Zembla. Alleen enkele Amsterdamse
kooplieden waren nog bereid het een derde maal te
proberen. In 1596 vertrokken twee kleine schepen,
één onder Jan Comelisz. Rijp, de andere onder Jacob
van Heemskerck, met als schipper Willem Barentsz.
Ze ontdekten tijdens deze reis Beren-Eiland en Spits¬
bergen. Toen daar geen doorgang door het ijs bleek te
zijn, probeerden ze het nog een keer ten noorden van
Nova Zembla. Daar raakte het schip van Barentsz vast
in het ijs en moesten de opvarenden op het land een
hut bouwen, het Behouden Huys. Het zijn vooral de
ontberingen in de winter die nu nog bekend zijn. De
zestien mannen in het huis werden voortdurend
bedreigd door ijsberen en de enorme kou. De terug¬
tocht in twee sloepen naar de bewoonde wereld was
echter net zo gevaarlijk als de overwintering zelf. Uit¬
eindelijk keerden twaalf mannen in november 1597 in
Amsterdam terug. Willem Barentsz. was daar niet bij.
Hij overleed binnen een week na vertrek met de sloe¬
pen en is ergens voor de kust of op Nova Zembla
begraven. In 1598 verscheen van de hand van Gerrit
de Veer, één van de opvarenden, een boek over de
gebeurtenissen tijdens de drie reizen naar het noorden.
Nagenoeg al onze kennis over de gebeurtenissen tij¬
dens de derde reis en de overwintering putten wij nu
uit dit boek. Het boek van Unwin is voor een goed deel
een vrije navertelling van het dagboek van Gerrit de

169

Veer. Unwin heeft zich goed gedocumenteerd over de
geschiedenis van de tijd, de arctische wateren en de
flora en fauna ter plaatse. Deze gegevens heeft hij
kundig in zijn verhaal verweven. Wanneer de twee
schepen bijvoorbeeld langs de ruige kust van Spits¬
bergen zeilen geeft hij op grond van zijn kennis een
gedetailleerde beschrijving van baaien, inhammen en
bergen.
Er zijn echter ook nadelen aan deze wijze van vertel¬
len. Unwin interpreteert in sterke mate het verhaal van
De Veer. We zien op ieder pagina de hoofdrolspelers
observaties doen, gedachten en gevoelens hebben,
beslissingen nemen die nergens in bronnen staan ver¬
meld. Unwin legt vooral Barentsz., Van Heemskerck
en soms De Veer van alles in de mond. Het boek maakt
daarbij geen enkel onderscheid tussen Unwins inter¬
pretaties en historische feiten. Het boek is voor histo¬
rici dan ook niet bruikbaar. Het is ook jammer dat de
maritieme termen soms onjuist zijn. Ik heb echter het
gevoel dat dit meer aan de vertaling ligt dan aan de
schrijver zelf. De oorspronkelijk fraaie gravures zijn
ook slecht gereproduceerd.
Het is echter zeker geen slecht geschreven boek. Inte¬
gendeel, het leest zeer vlot. De spanning wordt er goed
in gehouden. De lezer krijgt als vanzelf veel informa¬
tie over het gebied en de omstandigheden tijdens de
reizen en de overwintering. Het boek zal veel lezers
weten te boeien. Het blijft wel in sterke mate Unwins
interpretatie, maar voor wie dat geen bezwaar vindt,
is het zeker de moeite waard.
G.J.D. Wildeman

Willem Ysbrantsz Bontekoe, Iovmael ofte gedenckwaerdige Beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen
van een schipper in de Oost 1618-1625, ingeleid en
van commentaar voorzien door V.D. Roeper (Amster¬
dam: Terra Incognita 1996, 165 p., ill., ISBN 9073853-08-7); Karei Bostoen e.a., Bontekoe. De Schip¬
per, het Journaal, de Scheepsjongens (Zutphen/
Amsterdam: De Walburg Pers/Stichting Nederlands
Scheepvaartmuseum, 1996,96 p., ill., ISBN 90-6011948-7); Garrelt Verhoeven, Piet Verkruijsse (eds.),
Iovmael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de
Oost-lndische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe
van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Bij¬
dragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boek¬
handel, nieuwe reeks, deel I (Zutphen: Walburg Pers,
1996, 304 p„ ill., ISBN 90-6011-947-9)
Opnieuw heeft onze schipper Bontekoe niet te klagen
over gebrek aan belangstelling voor zijn beroemde
journaal. Het feit dat 350 jaar geleden zijn Iovmael
ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe het licht zag,
heeft aanleiding gegeven tot een waarlijk ‘Bontekoe
jaar’ met verschillende publicaties en een tentoonstel¬
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ling in het Nederlands Scheepvaart Museum.
Vibeke Roeper gaf in de door Terra Incognita uitge¬
geven serie reisverhalen (het is al weer het zesde deel
in de serie - zal de uitgever er eens toe overgaan de
deeltjes te nummeren?) het in 1646 gepubliceerde
Iovmael opnieuw uit. Het journaal wordt vooraf
gegaan door een korte inleiding en afgesloten door
enkele korte hoofdstukjes - over Bontekoe na terug¬
keer van zijn Aziatische avontuur in 1626, over de
aanval op China, die zo’n grote plaats in het journaal
heeft gekregen, en over de drukgeschiedenis. Uit de
opgave bij de noten maakt men op dat deze hoofd¬
stukjes tezamen de ‘uitleiding’ vormen. Hoewel de
meeste van deze zaken, soms in wat andere bewoor¬
dingen, soms wat uitgebreider, ook in de andere hier
besproken publicaties aan te treffen zijn, konden die
gegevens over de schrijver en zijn journaal uiteraard
in dit werk niet worden gemist.
Het journaal zelf is beknopt geannoteerd. Bovendien
zijn er op verschillende plaatsen in de tekst kaders met
wat meer informatie over sommige in het journaal
behandelde onderwerpen. Hoewel men kritiek kan
hebben op de keuze van de in die kaders behandelde
onderwerpen - zo wordt aan de broers van onze Bon¬
tekoe zowel in de inleiding (p. 12) als in een kadertje
(p. 102) aandacht gegeven - is dat een handige manier
om lange noten te vermijden en de inleiding niet al te
rommelig te laten worden. Jammer is tenslotte dat
geen index is gemaakt van personen of plaatsen.
Het tweede hier besproken boek is het resultaat, zo
lezen we in de inleiding, van de samenwerking van het
Nederlands Scheepvaartmuseum en de ‘Bontekoewerkgroep’ van de Nederlandse Boekhistorische Ver¬
eniging. Vibeke Roeper en Diederick Wildeman
tekenden voor het overzicht van Bontekoe’s leven,
Vibeke Roeper schreef vervolgens alleen het hoofd¬
stukje over reisverhalen in de eerste helft van de 17de
eeuw. Karei Bostoen gaat in op de ‘Held in een bloed¬
stollend drama’, maar weet aannemelijk te maken dat
ook de uitgever Deutel een belangrijke hand heeft
gehad in succes van het journaal. Garrelt Verhoeven
beschrijft de geschiedenis van de uitgaven en recon¬
strueert de genealogie van de vele herdrukken na 1646
op knappe wijze. Remmelt Daalder tenslotte
beschouwt de vele populaire bewerkingen voor de
jeugd die er in de loop der tijd van het journaal zijn
gemaakt, waarvan Johan Fabricius’ De scheepsjon¬
gens van Bontekoe uiteraard de meest bekende en suc¬
cesvolle was. Het is immers, zoals ook in het voor¬
woord van deze studie wordt opgemerkt, aan dit jon¬
gensboek te danken dat Bontekoe’s rampzalige reis
nog steeds bekend is - althans, zo moet daarbij wor¬
den gevoegd, bij de wat ouderen. Van mijn eerstejaars
geschiedenisstudenten bleek niemand het boek te ken¬
nen, laat staan te hebben gelezen.
Voor wie dit alles nog niet genoeg is of nog niet diep
genoeg graaft, is er dan de onder redactie van Garrelt

Verhoeven en Piet Verkruysse verschenen Descriptie¬
ve bibliografie. Een belangrijk onderdeel van dit boek
wordt gevormd door een bibliografische beschrijving
van alle Bontekoe-uitgaven, bijeengebracht door de
twee redacteurs en Marika Keblusek en Mariska van
Lemel. Het meerendeel van de uitgaven werd terug¬
gevonden in bibliotheken en collecties, vanaf de eer¬
ste druk in 1646 tot de laatste op traditionele wijze
gedrukte editie van circa 1810. Het gaat - maar dat
moet de lezer dan wel zelf tellen - om 63 drukken in
het Nederlands die teruggevonden zijn, daarnaast tien
niet getraceerde drukken. Zes drukken, die in de lite¬
ratuur wel eens zijn genoemd, worden door de samen¬
stellers als ‘spookdrukken’ naar het rijk der fabelen
verwezen. Tenslotte verschenen er tal van vertalingen
en zijn er ook voor 1800 vele fragmenten en bewer¬
kingen van het journaal uitgegeven.
Het belangrijkste hoofdstuk uit deze bibliografische
studie is het door beide redacteurs geschreven over¬
zicht van de ontstaans- en drukgeschiedenis van Bon¬
tekoe’s journaal. Hier komt uiteraard weer de rol van
de doopsgezinde boekverkoper en uitgever Jan Jansz.
Deutel aan de orde, die in 1646 de editio princeps uit¬
gaf, en nog in datzelfde jaar een tweede druk kon ver¬
vaardigen. Spoedig gingen echter andere uitgevers
met het succes aan de haal en werd bij de uitgaven
steeds meer op een een breed publiek gemikt. De uit¬
gave, in 1663, van Saeghman zien de auteurs als een
sluitstuk van deze eerste ‘Bontekoe-rage’. De uitgever
Saeghman bracht het verhaal van Bontekoe niet meer
met dat van de tocht van Dirck Albertsz. Raven naar
Groenland in één band zoals zijn voorgangers. Saegh¬
man was bovendien zuinig met papier en zette de tekst
in twee kolommen in een grote zetspiegel. Tenslotte
voorzag hij zijn editie van verschillende reeksen illu¬
straties, niet alle even toepasselijk en niet alle van
gelijke kwaliteit. Na Saeghman ging het bergafwaarts
met de verzorging van de uitgaven. Om de boeken zo
goedkoop mogelijk te houden werd op de kwaliteit
beknibbeld. Slecht papier, eindeloos hergebruik van
illustratiemateriaal, zelfs met door wormgaatjes aan¬
getaste houtblokken, en slecht verzorgde typografie,
dat alles maakte dat het journaal in de achttiende eeuw
tot ‘pulp lectuur’ afzakte. De uitgave van Barend Koe¬
ne jr. ergens tussen 1810 en 1830, was de laatste uit¬
gave van deze soort. De ontwikkeling is ook goed af
te lezen van de getoonde illustratiereeksen.
Dat wil niet zeggen dat de stem van Bontekoe daarna
was gesmoord. B.P.M. Dongelmans en H. de Kooker
schrijven over de stichtelijke bewerkingen in de
negentiende eeuw, die in die tijd al het verhaal
geschikt maakte voor jeugdvertellingen - natuurlijk
bleef het een avontuurlijk verhaal, maar het godsver¬
trouwen en de nederigheid van de moedige schipper,
daar ging het om. En tenslotte belanden deze auteurs
in hun overzicht natuurlijk ook bij het jeugdboek van
Johan Fabricius. Ook van de in de negentiende en

twintigste eeuw verschenen ‘Bontekoe-boeken’ is een
bibliografie samengesteld. T.L. van der Putten en V. D.
Roeper tekenden voor een overzicht van archivalia in
het Algemeen Rijksarchief en het Gemeente Archief
in Hoorn.
Zo heeft dit ‘Bontekoe jaar’ opnieuw een ‘Bontekoe
rage’ teweeg gebracht, en wel met een indrukwekkend
resultaat. De laatst besproken, fraai uitgevoerde studie
is bovendien zeker een waardige start van van de nieu¬
we reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de boek¬
handel.
F.S. Gaastra

Vibeke Roeper, Robert Parthesius, Lodewijk Wagenaar, De Batavia te water. (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995, 112 p„ ill., ISBN 90-6707-372-5
(paperback editie) en ISBN 90-6707-382-2 (gebon¬
den editie))
In april 1995 werd de replica van het VOC-schip Bata¬
via te water gelaten. Het is inmiddels alweer de derde
in Nederland gebouwde replica van een VOC-schip.
Bij de bouw van de Batavia is er in tegenstelling tot
de bouw van haar twee voorgangers naar gestreefd om
geen concessies te doen aan commerciële belangen.
De Batavia heeft geen stalen huid, we vinden geen
brandtrappen en alle dekken zijn aanwezig. Altijd is
naar de authentieke materialen gezocht en is voor
zover mogelijk geprobeerd de 17de-eeuwse bouwwij¬
ze te volgen. Dit maakt de Batavia tot een unieke
replica.
Naar aanleiding van de tewaterlating van de Batavia
is het boek De Batavia te water uitgegeven. In het eer¬
ste deel van het boek schetst Lodewijk Wagenaar kort
de positie van schipper Francisco Pelsaert binnen de
organisatie van de VOC. Hij laat zien hoe de handels¬
positie van de VOC in Azië was en geeft ons een beeld
van de stad Batavia op het moment dat de schipbreu¬
kelingen daar aan kwamen.
Vibeke Roeper beschrijft de reis van de Batavia, de
schipbreuk en de moordpartij die op het eiland Bata¬
via’s kerkhof plaats vond. De lezer leert Francisco
Pelsaert beter kennen en wordt geïnformeerd over de
kostbare lading, die Pelsaert aan boord liet nemen.
Deze lading en Pelsaert’s houding ten opzichte van
schipper Adriaan Jacobsz. brachten met zich mee, dat
de Batavia kwetsbaar was voor het uitbreken van een
muiterij. Vanaf het begin van de reis waren er span¬
ningen onder de opvarenden van het schip. Het is jam¬
mer dat de auteur af en toe gebeurtenissen naast elkaar
zet, die niets met elkaar te maken hebben, zoals de
zorgen van Jan Pietersz. Coen in Batavia en de ruzie
tussen Pelsaert en schipper Adriaan Jacobsz. in Suratte. Interessant is de relatie die zij legt tussen de drei¬
gende muiterij en de successen van Claes Compaen.
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Ook is het terecht dat zij de religieuze legitimatie, die
de moordenaars op Batavia’s kerkhof aan hun daden
gaven, extra benadrukt.
In het laatste deel van het boek gaat Robert Parthesius in op de 17de-eeuwse scheepsbouw en geeft hij
informatie over de bouw van de ‘nieuwe’ Batavia. Hij
behandelt het interactieproces tussen de koper en
scheepsbouwer, waardoor de uiteindelijke vorm van
het schip tot stand kwam. De koopman of reder stelde
bepaalde eisen aan het nieuw te bouwen schip en de
scheepsbouwer probeerde hier voorzover de techni¬
sche mogelijkheden het toelieten aan te voldoen. Dit
is een veel betere benadering dan het produceren van
een genealogie van scheepstypen en/of te veronder¬
stellen dat nieuwe scheepstypen of vernieuwingen aan
het schip ‘zomaar’ werden uitgevonden. Wanneer de
auteur op de meer technische aspecten van het schip
ingaat, valt ook hij enigszins in de valkuil voor alle
vakspecialisten op het gebied van de 17de- en 18deeeuwse scheepsbouw. Hij gebruikt termen die voor de
buitenstaander vaak onverklaarbaar zijn. Weinig
lezers zal helder voor ogen staan wat de holte van het
schip, de berghouten of het hoofdspant waren.
Alle drie auteurs betogen, dat men het in de eerste
helft van de 17de eeuw toch wel ‘erg druk had’. Dit
zegt misschien meer over de auteurs dan over de werk¬
nemers bij de VOC. Maar desondanks is het boek
Batavia te water een zeer fraai geïllustreerd boek
geworden, dat heel vlot leest en veel historische infor¬
matie bevat. Het is een waardig boek voor een waar¬
dig schip.
Herman Ketting

H.N. Kamer, Het VOC-retourschip. Een panorama
van de 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse scheeps¬
bouw (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995, ill.,
ISBN 90-6707-335-0)
Met de bouw van verschillende ‘VOC-replica’s’ is in
Nederland de laatste jaren een traditie ontstaan. Een
traditie die eigenlijk teruggaat tot 1909, toen de
‘natuurgetrouwe nabouwing’ van het VOC-schip De
Halve Maen werd voltooid. In de jaren 80 ontstond
een ware hausse in het nabouwen van VOC-schepen:
maar liefst drie ‘replica’s’ werden de afgelopen jaren
op stapelgezet en afgebouwd. Het was deze opleving
in de belangstelling voor de schepen van de Verenig¬
de Oostindische Compagnie, die Kamer heeft geïn¬
spireerd een overzicht te schrijven over de Neder¬
landse scheepsbouw in de 17de en 18de eeuw; het
scheepstype VOC-Retourschip vormt de rode draad.
Als inleiding op het scheepsbouwtechnisch deel bevat
het boek een aantal capita met een breed scala aan
onderwerpen. Naast een overzicht van de benamingen
van de meeste scheepsonderdelen wordt ook in kort
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bestek ingegaan op de betekenis van de VOC voor de
economie van de Republiek, de verschillende
scheepstypen sinds de Middeleeuwen en wordt - meer
technisch - enige uitleg gegeven over maatstelsels, het
gebruik van formules binnen de scheepsbouw en het
laadvermogen van de schepen. In het hoofdstuk ‘Drie
VOC schepen’, wordt na een uitleg over de ontwikke¬
ling van de navigatie-instrumenten en de verschillen¬
de routes naar de Oost, de korte geschiedenis verteld
van de schepen Batavia (1628), Prins Willem (1650)
en Amsterdam (1748). In het hoofddeel van het boek
beschrijft Kamer de constructie van de VOC-retourschepen. Aan de hand van foto’s en vele eigenge¬
maakte schetsen en tekeningen - van voornamelijk de
Batavia - wordt een overzicht gegeven van de bouw
van de drie replica’s. De feitelijke bouw van de sche¬
pen nü wordt geschetst in het licht van de 17de- en
18de-eeuwse grondstoffen, gereedschappen en werk¬
organisatie. Naast de scheepsbouwtechnische aspec¬
ten wordt ook ingegaan op de tuigage van de schepen;
tientallen tekeningen geven een overzicht van de ver¬
schillende onderdelen en de werking van de tuigage.
Het is duidelijk dat de auteur met de samenstelling van
dit boek erg veel hooi op zijn vork heeft genomen. Het
beloofde panorama van 200 jaar scheepsbouwgeschiedenis wordt in geen enkel opzicht gehaald. Ook
als vraagbaak voor de geïnteresseerde leek en bezoe¬
ker van de replica’s doet dit boek geen dienst. Daar¬
voor is het boek te onnauwkeurig, te onoverzichtelijk
van opzet en de tekst vaak te ondoorgrondelijk. Men
zou kunnen zeggen dat Kamer een overzicht heeft
geschreven van de recente ‘replicabouw’ in Neder¬
land. Aan de complexiteit van de geschiedenis van de
scheepsbouw in de 17de en 18de eeuw doet dit boek
geen recht. Het boek mist een duidelijke lijn, terwijl
ook de methode waarmee naar het verleden wordt
gekeken gebrekkig is. Kapstok voor het historische
verhaal zijn de werken van Witsen en Van Yk. Rond
diverse citaten wordt een beeld van de VOC en van de
scheepsbouw geschetst dat in veel opzichten niet aan¬
sluit bij de huidige stand van kennis. Ook het gebruik
van deze citaten wordt op een vrije wijze ter hand
genomen: in sommige gevallen blijkt een welluidend
citaat uit verschillende passages te zijn samengesteld.
Het is jammer dat bij deze citaten en vaak stevige uit¬
spraken een bronnenverwijzing ontbreekt. Dit gebrek
aan helderheid geldt overigens niet voor de opgeno¬
men tekeningen. In ruime mate wordt aan de hand van
schematische tekeningen een overzicht gegeven van
bijvoorbeeld scheepsonderdelen of de werking van de
tuigage; ook vele details worden op deze wijze ver¬
helderd. De auteur is er in geslaagd om op onderdelen
een goede uitleg te geven van technisch gecompli¬
ceerde zaken. Dit geldt onder andere voor het deel
over de grondslagen van de constructie waarin op
overzichtelijke wijze het krachtenspel op een zeilend
schip wordt uitgelegd.

Gezien het onoverzichtelijke karakter van het boek en
het volledig voorbij gaan aan actuele kennis op tal van
terreinen, zal zowel de geïnteresseerde leek als ook de
ingewijde in verwarring achterblijven. Toch past in
zekere zin het boek in een traditie. Een traditie die in
1671 aanving met de publicatie van Nicolaes Witsen’s
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier.
ook hier wordt op rommelige wijze de geschiedenis
van de scheepsbouw beschreven. Pas recentelijk is
A.J. Hoving er in geslaagd om, als een soort redacteur
achteraf, de inhoud en betekenis van het boek van Wit¬
sen te doorgronden en te presenteren.
Robert Parthesius

Heinz Haaker, Die “Schiffswerft von Henry Koch
AG”. Ein Kapitet Lübecker Schiffbau und Industriegeschichte (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Band 37, Hamburg, 1996; Ernst Kabel Verlag,
224 p„ ill., ISBN 3-8225-0299-5)
Dit boek gaat over de opkomst en ondergang van de
scheepswerf Henry Koch in Lübeck in de periode
1882 tot 1930.
Heinrich Koch werd in 1832 in Wischhaven in de staat
Hannover als zoon van een schipper en graanhande¬
laar geboren. In 1851 vertrok hij als zeeman naar Aus¬
tralië. Het was ten tijde van de eerste goudvondsten
aldaar. Hij werd er bevangen door de goudkoorts,
monsterde af en vestigde al na enkele jaren een eigen
mijnbouwondememing. Hij maakte fortuin en liet
zich in Australië tot Engelsman naturaliseren. Voor¬
taan noemde hij zich Henry Koch. Toen hij een gezin
had gevormd en in 1872 de leeftijd van 40 jaar had
bereikt verkocht hij zijn bedrijf en keerde als miljo¬
nair terug naar zijn geboortestreek in Duitsland.
Hij had er rustig als rentenier kunnen leven, maar dat
lag niet in zijn aard. Doordat zijn oudste zoon in
Lübeck op school was viel zijn oog op de mogelijk¬
heden om de kwijnende scheepsbouw aldaar nieuw
leven in te blazen. In 1877 begon hij in Lübeck met
een stoomvaartrederij en vestigde er een fabriek voor
onderhoud en reparatie van stoomwerktuigen. In 1882
richtte hij een werf op waar ook nieuwe ijzeren en sta¬
len stoomschepen konden worden gebouwd en kocht
een drijvend droogdok. Voor de nodige technische
begeleiding nam hij een scheepsbouwkundige in
dienst die hij van de scheepswerf Howaldt te Kiel
wegkocht. Al een jaar later, in 1883, liep het eerste
ijzeren schroefstoomschip te water. De daaropvolgen¬
de jaren ging het voorspoedig. In 1888 overleed Hen¬
ry en kwam de werf in handen van zeven van zijn kin¬
deren. De volgende decennia onderging ook de
scheepsbouwindustrie de gevolgen van de wisselende
conjunctuur, zo ook de werf ‘Henry Koch’. In 1908
kwam aan het familiebezit een eind en verkochten de

erven het bedrijf aan een Aktien Gesellschaft. Door de
vraag naar scheepsruimte na de Eerste Wereldoorlog
kwam het bedrijf tot bloei en breidde zich uit. Maar
door gebrek aan winstgevende orders in de tweede
helft van de jaren twintig leed de scheepswerf zoveel
verlies dat in 1930 tot sluiting moest worden overge¬
gaan. De werf leverde in de periode van 1883 tot 1930
287 schepen af voor de koopvaardij. Het waren mid¬
delgrote schepen, voor het merendeel vrachtschepen.
Verder leverde de werf veel lichters. Het grootste
schip dat de werf bouwde was een vrachtboot met een
lengte van 117 meter en een draagvermogen van 8000
ton. De enige leverantie aan de Marine waren in de
Wereldoorlog een vijftal mijnenvegers.
De geschiedenis van een scheepsbouwbedrijf zoals
hier beschreven komt men niet vaak tegen. Meestal is
men aangewezen op gedenkboeken. En deze zijn ook
niet altijd beschikbaar. Wel in dit geval. Haaker wijst
bij zijn studie die zich vooral op de financieel-economische aspecten richtte herhaaldelijk op gebrek aan
archiefmateriaal. Zodoende moesten vele vragen die
rezen onbeantwoord blijven. Toch is door zijn rijk
geïllustreerd werk een aardig beeld van de op- en
ondergang van de werf ‘Henry Koch’ ontstaan. Hij
trachtte zijn verhaal zoveel mogelijk in de context van
de geschiedenis van de Duitse scheepsbouw te plaat¬
sen. Wat dit laatste betreft is hij niet geheel geslaagd
en mis ik bijvoorbeeld een vergelijking met de conjunctuurbeweging, die door statistieken van de gepro¬
duceerde scheepsbouw zichtbaar is te maken. Als bij¬
lage is een lijst gevoegd met al de door de werf
gebouwde schepen met technische gegevens en
levensloop.
J.M. Dirkzwager

Karl-Theo Beer, Samoa - eine Reise in den Tod: Die
Briefe des Obermatrosen Adolph Thamm S.M. Kanonenboot Eber 1887-1889 (Hamburg: Ernst Kabel Ver¬
lag, 1994, 158 p„ ill.)
Duitsland en de Verenigde Staten hadden eind negen¬
tiende eeuw hun begerige koloniale oog laten vallen
op Samoa, dat destijds in een burgeroorlog was ver¬
wikkeld. Om de claims op de eilanden kracht bij te
zetten, waren in totaal zeven zwaar bewapende sche¬
pen in de natuurlijke haven van de Samoaanse hoofd¬
plaats Apia gestationneerd. Toen op 16 maart 1889
een orkaan losbarstte, weigerden de Duitse en Ameri¬
kaanse marinekapiteins de haven te verlaten uit angst
dat de concurrentie hun kleine koude oorlog en daar¬
mee de aanspraak op de ‘kolonie’ Samoa zou winnen.
De ankers en de aangezette motoren bleken echter niet
tegen de kracht van de orkaan bestand. Van de zeven
schepen liepen er vier op de klippen en strandden er
twee; 200 opvarenden kwamen om het leven. Een van
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hen was de 22-jarige matroos Adolph Thamm uit Ber¬
lijn.
Vanaf zijn vertrek uit Duitsland in 1887 tot precies
twee weken voordat zijn kanonneerboot Eber bij Apia
op de klippen werd gedreven, schreef Adolph Thamm
22 lange brieven aan zijn broer Otto. In het fraai vorm¬
gegeven boek Samoa - eine Reise in den Tod staan
deze brieven integraal afgedrukt. Het was Adolphs
eerste verre reis en hij schrijft dan ook gedetailleerd
over het leven aan boord en over de strafexpedities in
de reeds gevestigde Duitse kolonies in de Pacific. Zo
werden twee zendelingen bestraft voor het versprei¬
den van geslachtsziekte onder de lokale bevolking en
werden elders enkele eilandbewoners bestraft voor het
plunderen van een Duits winkeltje. In Samoa zelf
dienden de Duitsers de vermaarde ‘Deutschen Han¬
dels- und Plantagen-Gesellschaft’ te beschermen en
vochten zij zelf ook mee in een veldslag tijdens de
Samoaanse burgeroorlog. Van de drie Duitse schepen
waren 220 man aan land gegaan, die het moesten
opnemen tegen 3000 Samoanen (‘bewaffnete Wilde’).
Vijftien Duitsers kwamen om het leven; het aantal
gedode Samoanen was onbekend of werd althans niet
vermeld. Adolph Thamm; Tch bin - Gott sei Dank unverletzt geblieben, aber nie werde ich vergessen,
wie die feindlichen Kugeln über unsere Köpfe flogen.’
Het zijn aangrijpende brieven van een historische
actor die gevangen zat in de logica van zijn tijd. Als
matroos had Adolph Thamm weinig te kiezen, veel
minder bijvoorbeeld dan de Britse romancier Robert
Louis Stevenson, die, zij het vanuit een ander pers¬
pectief en zonder zelf de wapens ter hand te nemen,
ook in de Samoaanse burgeroorlog participeerde. De
brieven vormen een ‘document humaine’ dat meer
zegt over de Duitsers dan over de Samoanen en de
andere eilandbewoners waar diezelfde Duitsers orde hün orde - op zaken probeerden te stellen. Toch bevat¬
ten de brieven ook wel boeiende doorkijkjes in het
dagelijkse leven op de eilanden en blijkt de schrijver,
ondanks zijn jonge leeftijd en bescheiden opleiding,
redelijk goed op de hoogte van de lokale politieke
tegenstellingen. In het boek zijn de brieven aangevuld
met talloze mooie authentieke foto’s en tekeningen,
een goede kaart en bijlagen, die onder meer het nood¬
lottige verhaal voltooien waar de brieven ophouden.
Paul van der Grijp

E.A. Bik en D. Roos, Kromsluiting in de ijzers: uit¬
spraken van de Raad van Tucht (voor de Koopvaardij)
1856-1909 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995,
172 p„ ill., ISBN 90-6707-370-9)
Na het midden van de vorige eeuw voltrokken zich in
het koopvaardijbedrijf grote veranderingen. Zeilsche¬
pen werden vervangen door stoomschepen, waardoor
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de lijnvaart zich kon gaan ontwikkelen. De aanvanke¬
lijk problematische financiering van deze nieuwe
bedrijfsmiddelen had op zijn beurt weer tot gevolg,
dat de vroegere partenrederij in onbruik raakte. Als
associatie van eigenaren lag het gebruik van een
naamloze vennootschap meer voor de hand. Niet
alleen kon het redersbedrijf hierdoor gemakkelijker
en in toenemende mate eigen vermogen aantrekken,
ook de aansprakelijkheid van de eigenaren werd door
deze rechtsvorm beperkt.
Deze schaalvergroting van het redersbedrijf, van par¬
tenrederij naar industrieel grootbedrijf, bracht ook
nieuwe groepen zeelieden op de vloot: machinisten,
stokers en tremmers. De meesten van hen waren
afkomstig uit de grote havensteden.
In de maritieme geschiedschrijving is het verschijnsel
wel eens besproken, dat deze ‘nieuwe zeevarenden’
zich hun onmisbaarheid tijdens de reis al vroeg en ter¬
dege hebben gerealiseerd. Ook waren zij doorgaans
kritischer ten aanzien van arbeidsvoorwaarden dan
hun voorgangers, de stuurlieden en matrozen die nog
veelal uit de provincie afkomstig waren. Het duide¬
lijkst bleek dat wel wanneer de schepeling zelf zijn
arbeidsovereenkomst beëindigde, en deserteerde.
In hun boek geven de schrijvers een boeiend beeld van
de arbeidsomstandigheden van deze werknemers en
de conflicten met hun superieuren aan boord, in een
periode waarin steeds meer zeilschepen door stoom¬
schepen werden verdrongen, althans in de grote vaart.
Maar ook navigatiefouten van de gezagvoerder,
scheepsrampen, strandingen en aanvaringen worden
besproken.
De in 1856 in het Staatsblad verschenen ‘Wet hou¬
dende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op
de koopvaardijschepen’ (hierna: Tuchtwet), vormt de
rode draad in dit boek. De wet kwam tot stand op ver¬
zoek van een aantal rederijen, en had in de eerste
plaats tot doel om desertie tegen te gaan. Daarnaast
beoogde de Tuchtwet te stimuleren, dat de schepeling
aan boord betamelijk door de gezagvoerder zou wor¬
den behandeld. Gehoopt werd, dat hierdoor de aan¬
trekkingskracht van een zeevarend beroep onder met
name Nederlandse jongens kon worden vergroot.
Voor de afdoening van klachten van schepelingen
tegen hun kapitein werd in 1856 de Raad van Tucht in
het leven geroepen. Bovendien werd desertie voortaan
strafbaar gesteld. Na wijziging van de Tuchtwet in
1879 belastte - nadien - de Raad van Tucht voor de
Koopvaardij zich bovendien met het onderzoek naar
scheepsrampen. Tot op de dag van vandaag worden
beide werkzaamheden verricht door de Raad voor de
Scheepvaart te Amsterdam, die na het totstandkomen
van de Schepenwet in 1909 de Raad van Tucht voor
de Koopvaardij heeft vervangen. De strafbaarheid van
desertie is inmiddels (1937) vervallen.
Het boek is chronologisch van opbouw. In de eerste
drie hoofdstukken wordt het ontstaan van de Tuchtwet

geschetst, en de instelling van Raad van Tucht. Het is
jammer dat de schrijvers hier geen duidelijker ver¬
band hebben gelegd met de ontwikkeling van de Brit¬
se scheepvaartwetgeving, en met name de Mercantile
Marine Act van 1850. Deze wet namelijk, ‘for impro¬
ving the Conditions of Masters, Mates and Seamen
and maintaining Discipline in the Merchant Service’,
kan als grondslag worden beschouwd van zijn Neder¬
landse pendant, en werd later geïncorporeerd in de
Britse Merchant Shipping Acts, die in Nederland als
een voorbeeld voor de nationale scheepvaartwetge¬
ving werden gezien. Het vierde hoofdstuk geeft een
opsomming van de uitspraken van de Raad van Tucht
over het tijdvak 1856-1880. Hoofdstuk vijf geeft een
weergave van de parlementaire enquête van 1873, die
uiteindelijk tot de wijziging van de Tuchtwet aanlei¬
ding gaf. Het zesde hoofdstuk behandelt de taken en
bevoegdheden van de Raad voor de Koopvaardij, en
hoofdstuk zeven geeft een opsomming van de uit¬
spraken van dit college. Het achtste hoofdstuk toont
aan dat het onderzoek naar scheepsrampen in de prak¬
tijk niet voldeed, en vormt de aanloop naar de instel¬
ling van de Raad voor de Scheepvaart, waarvan het
ontstaan in het laatste hoofdstuk nog wordt genoemd.
De toegankelijkheid van het beschreven onderwerp
had aanzienlijk kunnen worden vergroot, indien de
auteurs de genoemde uitspraken met behulp van een
paar tabellen hadden verduidelijkt, en daaraan wat
conclusies hadden verbonden. Ik vraag mij bijvoor¬
beeld nog steeds af, hoeveel schepelingen die een
klacht hebben ingediend wegens een misdraging van
de kapitein, ten aanzien van bedorven voedsel, mis¬
handeling door de gezagvoerder, achterlating in een
vreemde haven, dronkenschap van de kapitein of het
ontbreken van een uitkijk tijdens de nacht nu wel of
niet in het gelijk werden gesteld. Ik vermoed dat de
Raad doorgaans dichter bij de kapitein stond, dan bij
de klagende zeelieden. Meer algemeen is het jammer,
dat de schrijvers hun onderwerp niet in een wat wij¬
dere context hebben willen plaatsen. Zo hadden de
(gewijzigde) sociale en geografische herkomst van de
klagende zeelui alsmede een opgave van hun gages
veel Tuchtwetzaken kunnen verduidelijken.
Hoe het zij, Kromsluiting in de ijzers geeft een inte¬
ressante kijk op de arbeids- en leefomstandigheden
van koopvaardijschepelingen en de meningsverschil¬
len met hun superieuren, in een periode van toene¬
mende mechanisering op zee. De cautie van de auteurs
doet daaraan niet af. Ik heb het boek met interesse en
genoegen gelezen.
RB. Schuman

Rob van Ginkel, ‘Groen-zwart, Texels in het hart’:
beschouwingen over een eilandcultuur (Amsterdam:
Het Spinhuis, 1995,151 p„ ill., ISBN 90-5589-017-0)
‘Nu dachten zij bepaald, Den Haags en hier dees heeren/ Wij zullen dat gesteel, die Texellaars afleeren’(93). Zo vatte een Texelse visser in zijn berijmde
autobiografie samen wat hem in in de jaren 1866 en
1867 overkwam. Amsterdamse en Haagse rechtban¬
ken hadden hem en tien eilandgenoten veroordeeld tot
een halfjaar eenzame opsluiting voor het niet aange¬
ven van geborgen goederen uit de Martina Adriana.
Deze schoenerbrik was op 26 december 1865 gestrand
op de beruchte Noorderhaaks. Zoals veel kustbewo¬
ners, zagen (en zien) Texelaars er geen been in zich
aangespoelde lading toe te eigenen. Ook als men de
spullen niet zelf hield, bracht de (verplichte) aangifte
bij de strandvonder in ieder geval nog tien procent van
de waarde op. Vissers assisteerden graag bij de ber¬
ging van gestrande schepen. De bergingslonen waren
voor velen een onmisbare aanvulling op hun karige
inkomsten. Hoe belangrijk dit was blijkt uit protesten
tegen de komst van de Eierlandse vuurtoren in 1863.
Het verhaal van de onfortuinlijke berging vormt een
van de vijf essays in Van Ginkel’s boek. De overige
artikelen behandelen opvattingen in de historische
reisliteratuur over de Texelse mentaliteit, recente ver¬
anderingen in het zelfbeeld van de Texelaars, de ont¬
wikkeling van het volksfeest ‘Ouwe Sunderklaas’ en
tenslotte de strijd van de vissers in de jaren ‘30 voor
erkenning van hun schade door de afsluiting van de
Zuiderzee. De stukken zijn elk afzonderlijk al eerder
verschenen, maar zijn het zondermeer waard om voor
een breder publiek te worden bijeengebracht. Enigs¬
zins bevreemdend is de wervende tekst op de achter¬
flap: ‘Wie het bijzondere van een eilandcultuur wil
begrijpen, leze dit boek’.
De lezer die op grond hiervan een verhandeling ver¬
wacht over ‘typisch’ eilandlijke zeden, komt bedrogen
uit. Van Ginkel laat juist zien hoezeer de uitingen van
Texelse cultuur en identiteit een reactie zijn op ont¬
wikkelingen die zich grotendeels aan ‘de overkant’
afspelen. Zoals in andere perifere plattelandsgebieden
leiden tendensen van eenwording in de bredere
samenleving vaak tot een nieuwe bewustwording van
het ‘eigene’. Dit kan zich uiten in het min of meer
kunstmatig doen herleven van kwijnende gebruiken.
Van Ginkel’s sterkste illustratie hiervan is de ontwik¬
keling van ‘Ouwe-Sunderklaas’. Vóór de Tweede
Wereldoorlog waren ‘Nieuwe-’ en ‘Ouwe Sunder¬
klaas’ (op respectievelijk 5 en 12 december) verge¬
lijkbare feesten waarin centraal stonden het gemas¬
kerd rondlopen en het uitbeelden van thema’s van
lokale en nationale aard. In het midden van de twin¬
tigste eeuw kwamen de Texelaars in de ban van de bui¬
tenwereld en nam de animo voor de eigen folklore
sterk af. Nieuwe-Sunderklaas werd in de jaren vijftig
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geheel vervangen door het bekende feest van de Goedheiligman. Maar naarmate de druk van buitenaf toe¬
nam, in concreto, de toeloop van de toeristen extreme
vormen begon aan te nemen, werd de tegenbeweging
sterker. Op initiatief van de Texelse Courant werd
Ouwe Sunderklaas nieuw leven ingeblazen. De uitge¬
beelde thema’s krijgen de laatste tijd een steeds ster¬
ker lokaal karakter, waarbij het al dan niet bewuste
nagestreefde neveneffect is dat ‘overkanters’ geweerd
worden.
De kracht van Van Ginkels artikelen schuilt in het
nauwgezet volgen van processen van wisselwerking
met de samenleving als geheel, waarbij identiteit en
‘traditie’ steeds opnieuw gedefinieerd worden - door
de bewoners zelf.
Jan Kok

Nelleke Manneke, Dienders te water - Honderd jaar
Rivierpolitie (Rotterdam: Phoenix & den Oudsten,
1995, 132 p„ ill., ISBN 90-71082-25-3)
In 1995 bestond de Rotterdamse rivierpolitie honderd
jaar. Dit feit was voor de Rotterdamse politieleiding
aanleiding om een beknopte geschiedenis te doen
schrijven van deze bijzondere politiedienst (Rotter¬
dam was de enige stad met een eigen gemeentelijke
rivierpolitie). Honderd jaar politie in en om de Rot¬
terdamse haven zijn door de auteur opgedeeld in vier
perioden, met 1914, 1940 en 1970 als markerings¬
punten.
Door de ontwikkeling van de Rotterdamse haven - die
in de tweede helft van de vorige eeuw fors werd uit¬
gebreid - werd in 1887 vanuit het bedrijfsleven drin¬
gend gevraagd om varende politiesurveillance, vooral
met het oog op de toenemende havendiefstallen. Het
afhoudende gemeentebestuur volstond eerst met een
nachtelijk stoombootje van de Havendienst, maar in
1895 wist de nieuwe hoofdcommissaris Willem Voor¬
molen (voormalig marineman) bij een algehele
modernisering van de Rotterdamse politie een aparte
rivierdienst binnen te slepen. De eerste echte politieboot werd een geruisloos accu-vaartuig, gebouwd
door Smit in Kinderdijk. De havencriminaliteit
beperkte zich intussen niet tot diefstal, maar betrof
ook prostitutie aan boord, alcoholmisbruik (veel
ongelukken), een lastig controleerbaar vreemdelin¬
genverkeer en dreigende havenstakingen. Na een
huisvesting aan de wal - o.m. in het toenmalig Mari¬
tiem Museum aan de Veerkade - kreeg de rivierpolitie
in de Parkhaven een markant drijvend bureau.
Toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak deed de beroer¬
de economische situatie de criminaliteit flink oplo¬
pen, ook in de haven. De rivierpolitie werd dan ook
uitgebreid, met een bijzondere rol voor de toenmalige
chef F. van ‘t Sant: hij ontwikkelde een levendig
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inlichtingenverkeer met de Britse geheime dienst (in
dit soort werk zou hij veel later nog een sleutelrol ver¬
vullen in Londen). Na de Eerste Wereldoorlog moest
er bezuinigd worden en zetten de havenondememers
tijdelijk een eigen particuliere bewakingsdienst op,
wat de overheid toch te gortig werd. De eigen Rotter¬
damse politievloot was intussen wel uitgebreid en in
1933 kwam er bovendien een riant stenen onderko¬
men aan de Parkhaven (anno 1996 nog steeds in
gebruik). Werk aan de winkel was er genoeg in en om
de haven, in toenemende mate: diefstal, mensen¬
smokkel, verstekelingen, prostitutie en drugshandel
en ook allerlei vormen van hulpverlening. Inmiddels
beschikte men ook over een eigen recherche-afdeling.
In de jaren 1940-1945 kwam de rivierpolitie in een
ondergeschikte positie ten opzichte van het Duitse
gezag. Een aantal gevoelige taken werd overgenomen,
o.m. door een afdeling van de Hamburgse(l) Wasserschutzpolizei. Na de oorlog kreeg de rivierpolitie het
snel weer druk: veel diefstal in die schaarse tijden en
een groeiende prostitutie met veel ‘maasnymphen’
aan boord van zeeschepen.
De latere jaren na de oorlog zijn historisch nog niet zo
interessant. De Rotterdamse haven breidde zich stap
voor stap uit en dat had verwachtbare gevolgen voor
de rivierpolitie: meer en modernere scheepjes (zelfs
helicopters werden parttime ingezet), betere commu¬
nicatiemiddelen en meer personeel. Verder veel
samenwerking met allerlei instanties die over die uit¬
groeiende wereldhaven wat te zeggen hebben, met
ook de nodige internationale contacten. En ook nog
nieuwe taken, met name op het gebied van milieube¬
waking. Kortom: een dienst die er wezen mag en die
daar trots voor uitkomt in een wat snorkerig ‘mission
statement’, dat in het slothoofdstuk wordt gepresen¬
teerd.
De honderdjarige geschiedenis is door de auteur - die
eerder een proefschrift afleverde over de Rotterdamse
politie rond de eeuwwisseling - op schrift gezet in
ruim honderd pagina’s (ruim bedrukt en met flink wat
illustraties). Een doorwrochte historische studie is
deze uitgave niet geworden, maar dat zal ook niet de
bedoeling zijn geweest van de opdrachtgevers. In
vogelvlucht worden de belangrijkste ontwikkelingen
geschetst, toegelicht met interessante details en anec¬
dotes. Al met al een onderhoudend verhaal met heel
wat leuke weetjes, dat mikt op een breed lezerspubliek
en zeker zijn weg zal vinden als pr-uitgave (er is ook
een Engelstalige uitgave beschikbaar voor relaties).
Historisch gezien zijn er zeker onderwerpen waarover
wat meer informatie niet zou hebben misstaan. Voor¬
al de enerverende oorlogsjaren 1940-1945 zijn er wel
erg bekaaid afgekomen (net als in de recente publikatie over 150 jaar Rijkspolitie te Water). De auteur wist
maar weinig primaire bronnen te vinden (alleen
dagrapporten met kruimeldiefstallen en ziekmeldin¬
gen) en behielp zich dus met wat anderen eerder

schreven (dat blijkt niet zoveel) en persoonlijke getui¬
genissen. Zo werd opgetekend dat ‘van het gehele
Rivierpolitiepersoneel niemand fout was of lid van de
NSB’. Bijkans uniek binnen de Nederlandse politie
van toen, maar het zou sterker overkomen als ook eens
wat rivierpolitiemannen verteld hadden hoe men toen
omging met Duitsers, NSB-ers, verzetsmensen en
joden (interessante vragen: was de rivierpolitie nooit
eens betrokken - positief of negatief - bij pogingen om
mensen per schip het land uit te smokkelen, bij het
doorspelen van gevoelige informatie, bij sabotage¬
acties, jodentransporten, havenvemielingen of andere
oorlogsgebeurtenissen in en om de haven?). Tenslot¬
te: scheepsliefhebbers vinden een complete ‘botenlijst’ met gegevens, al is niet van alle scheepjes een
afbeelding in het boek te vinden.
J.W. van Borselen

Jon. Th. Thor, British Trawlers and Iceland 19191976. (Esbjerg: Fiskeri- og Spfartmuseets Studieserie
6, 1995, 269 p., ill., tab., ISBN 87-87453-82-7)
Het boek van Jon. Th. Thor is een zeer waardevolle
bijdrage aan de beschrijving van de visserijgeschiedenis. Weinig tot geen boek over dit onderwerp heeft
mij in de laatste tien jaar meer kunnen boeien. Het is
een verademing om door het lezen van dit boek door
te dringen tot de kem van het visserijgebeuren. Neder¬
landse boeken over de visserijgeschiedenis komen
niet veel verder dan bootjesbeschrijvingen, onkundig
gepraat over vistuigen en het sociaal gebeuren. Thor
behandelt de essentie van het gedurende deze eeuw
steeds sneller groeiende Brits-IJslandse visserijcon¬
flict met uiteindelijk resultaat twee ‘Kabeljauw-oorlogen’(1958-61 en 1972-73). Het einde was een 'happy-ending’ voor de IJslanders, die eindelijk hun recht
kregen de visstapels, waarvan ongeveer 20% van de
bevolking afhankelijk is, zelf te beheren en die de bui¬
tenlandse schepen, met name de Britse visserij, uit
hun wateren zagen verdwijnen (1-12-1976).
De IJslandse visgronden werden door de Britten
bevist vanaf 1400. Maar ook de Nederlandse visserij
was daar zeer actief in de 17de en 18de eeuw om ver¬
volgens in de 19de eeuw de leidende rol af te staan aan
de Franse visserij. Eind 19de eeuw met de opkomst
van de stoomtrawler begon de Britse overheersing ten
volle. De IJslanders deden hun best de visstapels in
hun wateren te beschermen, maar een driemijls-visgrens is daar niet erg geschikt voor. In 1952 werd deze
grens op vier mijl gebracht en in 1958 op twaalf mijl.
In 1972 werd de grens verlegd naar vijftig mijl en op
1 december 1976 werd de visserij-zone of economi¬
sche zone gebracht op 200 mijl.
Thor heeft zijn boek verdeeld in een drietal stukken.
Het eerste stuk bevat de algemene inleiding, een

beschrijving van het eerder verrichte onderzoek (o.a.
zijn studie die in 1992 verscheen te Reykjavik onder
de titel British Trawlers in Icelandic Waters. History
of British Steam Trawling off Iceland 1889-1916 and
the Anglo-lcelandic Fisheries Dispute 1896-1897).
Het doel van de studie en de begrenzingen worden
aangegeven. Dat doel is tweedelig: 1) vast te stellen
hoe groot de omvang van de Britse visserij in de IJs¬
landse wateren (1919-1976) was, hoeveel De Britten
vingen en hoe dat in verhouding stond tot de visserijvloten van andere landen die eveneens in de IJsland¬
se wateren visten. Wat was het gevolg voor de vissta¬
pels? 2) Hoe was de houding van de IJslanders? Zagen
zij de Britse visserij en die van de andere buitenlan¬
ders als een bedreiging voor hun eigen bestaan? Het
eerste stuk sluit af met het aangeven van de diverse
bronnen, statistisch materiaal en een samenvatting van
de Britse visserij voor 1919.
Het tweede stuk behandelt de periode 1919-1939. De
verwikkelingen in de trawlvisserij en in het bijzonder
van de Britse trawlvisserij in IJslandse wateren wor¬
den gevolgd. De bevissing van de visstapels (stocks)
van kabeljauw, schelvis, koolvis, roodbaars, heilbot
en schol, alle soorten die het onderwerp uitmaken van
de bodemtrawlvisserij. Als afsluiting volgt een poging
om de visserij in de IJslandse wateren te sturen via de
ICES (Internationale Raad voor het Onderzoek der
Zee). Het zogenaamde ‘Faxa Bay Committee’ van de
ICES kwam tot een voorstel om als proef de visserij
in de Faxa-baai voor een tiental jaren te sluiten en de
vissers, die hiervan nadeel ondervonden, te compen¬
seren. Door de Tweede Wereldoorlog werd een beslis¬
sing uitgesteld en vlak na de oorlog werd alleen de
eerste aanbeveling opgevolgd (!).
Het derde stuk behandelt de visserij in de periode
1946-1976. In feite het hoogtepunt van dit visserijepos. De Britse houding werd steeds harder, maar
nieuwe inzichten begonnen veld te winnen ten aan¬
zien van de ‘Law of the Sea’. De belangrijke confe¬
renties UNCLOS I en II en de verdere ontwikkelingen
van de ‘International Law of the Sea’ (1964-1973)
komen uitvoerig aan de orde. Men kan zich afvragen
of deze nieuwe inzichten ook zo’n snelle evolutie had¬
den doorgemaakt als er geen olie, gas en mangaanknollen in en op de zeebodem waren aangetroffen. Het
is boeiend materiaal dat Thor ons biedt. De super¬
machten Rusland en Amerika steunden de IJslanders.
Dit alles resulteerde in het feit dat omstreeks 1975 de
200-mijls visserij of economische zone een, vrijwel
voor elke staat, volledig aanvaardbare zaak was
geworden. Maar echter niet voordat de Britten twee
‘Kabeljauw-oorlogen’ voerden met de IJslanders. De
tweede (1972-73) was de venijnigste. Britse trawlers
ramden de IJslandse kustwachtschepen of probeerden
deze te rammen. Deze kustwachtschepen op hun beurt
ramden Britse schepen en sneden met het “geheime
wapen” de vislijnen van de trawlers door.
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In 1972-73, toen er 54 Britse en 18 Duitse trawlers in
de IJslandse wateren voeren, kapten de IJslanders 69
maal Britse en 15 maal Duitse vislijnen. Ondanks het
overwicht van de Royal Navy met zeven fregatten en
zeven hulpvaartuigen bleken de IJslandse kustwachtschepen, gebouwd om door het ijs te varen, geduchte
tegenstanders als het ging om een botsing met een
modem fregat vol elektronica en uitgerust om onder¬
zeeboten te bestrijden. Uiteindelijk greep zelfs de
NATO in om het conflict te beteugelen. Het bezit van
een basis van de NATO in Ijsland om Russische
onderzeeboten te kunnen volgen werd belangrijker
geacht dan de tonnen kabeljauw en andere vis. Met de
realisering van de 200-mijls grens verdwenen de Brit¬
se schepen voorgoed uit de IJslandse wateren om
enkele jaren later naar de schroothopen te verhuizen.
De schepen waren niet geschikt voor enig andere soort
visserij. Ijsland kon vanaf dat moment eindelijk de
eigen visstapels beheren die zo belangrijk zijn voor
het voortbestaan als natie.
Thors boek is de aanschaf volledig waard voor ieder
die werkelijk belangstelling heeft voor visserijgeschiedenis die boven de visserijsociologie, schepen¬
kennis en folklore uitsteekt.
S.J. de Groot

G.J. de Boer en A.J.J. Mulder, Nedlloyd 25 jaar mari¬
tiem (Alkmaar: De Alk, 1995, 250 p., ill., ISBN 906013-025-1)
Het oranje logo van het Nedlloydconcem siert een van
de meest opvallende gebouwen aan de Boompjes in
modem Rotterdam. Hier zetelt Nederlands bekendste
scheepvaartconcem, dat 25 jaar geleden werd opge¬
richt. Ofschoon inmiddels bijna 60% van de omzet in
andere sectoren wordt behaald heeft de zeepoot van¬
wege de roemruchte historie nog steeds de meeste
belangstelling en dat gegeven rechtvaardigt een
afzonderlijke uitgave over de recente geschiedenis.
De auteurs beperken hun voorgeschiedenis tot het ont¬
staan van de Nedlloyd Groep. Zij beginnen hun over¬
zicht logischerwijze met het moment waarop de
Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) en de
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL) in 1948
voor het eerst onder de naam Nedlloyd opereerden
met een lijndienst tussen de oostkust van de Verenig¬
de Staten en Mexico en de Perzische Golf. Door de
Indonesische maatregelen uit 1957 en 1960 raakten de
maatschappijen meer en meer op elkaar aangewezen.
In 1963 besloten de directies de vrachtlijnen gemeen¬
schappelijk te exploiteren in de werkmaatschappij NV
Nedlloyd Lijnen, waarvan de naam toen reeds in
scheepvaartkringen was ingeburgerd. De opkomst van
de containerisatie, die de lijnvaart op zijn kop zette, en
de toenemende concurrentie van goedkope vlaglan-
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den bereidde de weg voor naar een verdere bedrijfs¬
matige krachtenbundeling. In de eerste fase in 1970
kwamen bijeen onder één beschermende paraplu de
SMN, de KRL, de Koninklijke Java-China-Paketvaart
Lijnen (KJCPL) - in 1947 ontstaan uit de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij (KPM) en de Java-ChinaJapan Lijn (JCJL)- en de Verenigde Nederlandsche
Scheepvaart Maatschappij (VNS). De deelnemende
maatschappijen gaven door middel van deze fusie een
nieuwe inhoud aan de Nederlandsche Scheepvaart
Unie (NSU). Deze was in 1908 als houdstermaat¬
schappij door de SMN, KRL en KPM in het leven
geroepen om de risico’s van een beursoverval tegen te
gaan. Met ingang van 1970 opereerde de NSU als één
groep, waarvan de naam vanwege de externe relaties
in 1977 werd veranderd in Koninklijke Nedlloyd
Groep. In 1980 trad tenslotte de Koninklijke Neder¬
landse Stoomboot Maatschappij (KNSM) toe tot het
concern. Tien jaar eerder was deze Amsterdamse
rederij al uitgenodigd om mee te doen, maar toen
dacht de leiding van het bedrijf nog op eigen kracht
verder te kunnen gaan.
Ook na de ingrijpende reorganisatie van de Neder¬
landse lijnvaart incasseerde de Nedlloyd Groep aan¬
zienlijke tegenslagen. Het wel en wee van de scheepvaartpoot kunnen we volgen aan de hand van de fei¬
ten die De Boer en Mulder nauwgezet presenteren.
Hun inspiratiebron voor de opbouw van hun hoofd¬
stukken putten zij voornamelijk uit publikaties van het
concern. De hoofdstukken laten zich lezen als jaar¬
verslagen en het kost soms moeite om de aandacht
erbij te houden. Het verhaal bestaat in hoofdzaak uit
een opsomming van feiten over vlootaanpassingen,
internationale conjunctuur, nieuwe lijndiensten en
samenwerkingsverbanden voorzien van summiere
toelichtingen. Vanzelfsprekend komen de problemen
aan bod die het concern in de jaren tachtig ondervond
met haar kritische aandeelhouder Torstein Hagen. De
auteurs volstaan met het noemen van de gebeurtenis¬
sen, zij volgen nauwgezet de lezing van Nedlloyd en
lijken de toenadering die de publiciteitsgevoelige
Noor met de pers zocht te veroordelen. Zo schrijven
zij dat de plannen van Hagen risicovol waren voor de
continuïteit van het bedrijf - hij wilde een terugkeer
naar de kernactiviteiten - maar ze vermelden niet
waarom de bedrijfsfilosofie van het concern meer
perspectief bood.
De hoofdmoot van het boek bestaat uit een overzicht
van de vlootlijst van schepen die Nedlloyd en haar
dochtermaatschappijen in de vaart hebben gebracht.
Zoals de andere boeken uit deze serie worden de naam
van het schip, de werf, de technische uitrusting en
afmetingen en tal van andere gegevens vermeld met
foto’s. Interessant is dat ook het aantal bemanningsle¬
den is opgenomen. Slechts 15 bemanningsleden stu¬
ren het in 1995 in de vaart gebrachte vlaggeschip
Nedlloyd Honshu over de oceaan. Dit schip kan meer

dan 4.000 twintig voet containers vervoeren, heeft een
lengte van 280 meter en een maximum snelheid van
bijna 24 knopen. Het is een van de containerschepen
die Nedlloyd zelf heeft ontworpen om uitvoering te
kunnen geven aan het mainstream-feeder concept.
Tussen eind 1991 en begin 1995 zijn inmiddels zeven
van deze zeer opvallende containerschepen in de vaart
gebracht.
Ongetwijfeld zullen de liefhebbers van schepen smul¬
len van de zwart-wit foto’s en veel plezier beleven aan
de scheepsbeschrijvingen. Degene die vooral is ge'ïn-

teresseerd in een gedegen bedrijfshistorische analyse
van het concern en de betekenis van deze rederij in het
licht van de internationale naoorlogse scheepvaartontwikkelingen zal zijn informatie vermoedelijk
elders vandaan halen. De aantrekkingskracht van der¬
gelijke boeken zal vrijwel zeker in de toekomst toe¬
nemen, wanneer de informatie op CD-Rom beschik¬
baar komt.
Paul van de Laar
C.P.P. van Romburgh

Boekaankondigingen
Donna Barnes (red.), The butcher, the baker, the candlestickmaker: Jan Luyken’s mirrors of 17th-century
Dutch daily life (Hofstra Museum/Hofstra University:
Hempstead (N.Y.), 1995, 262 p„ ill.)
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Hof¬
stra Museum in Hempstead, New York, organiseerde
Donna Barnes, verbonden aan Hofstra University, als
‘guest curator’ een tentoonstelling over Jan Luykens
Spiegel van ‘t menschelyk bedryf (1694), waarvoor het
Amsterdams Historisch Museum uit zijn collectie de
pentekeningen leende die de basis vormden van de
prenten in Luykens boek. Barnes deed geen half werk.
Ze wist door literatuurstudie en interviews met Neder¬
landse deskundigen de nodige bijzonderheden te ach¬
terhalen over aard en sociale en artistieke status van
elk van de honderd beroepen die in ‘t Menschelyk be¬
dryf staan afgebeeld (waaronder de ‘zeeman’ en de
‘visser’) en vatte deze op bevattelijke wijze in een ste¬
vige catalogus samen. Hoewel de tekst voor ingewij¬
den weinig of geen nieuws bevat (en vaak nogal zwaar
leunt op Boxer en de onvermijdelijke Schama), biedt
het werk ongetwijfeld een nuttige introductie tot de
wereld van de ambachten in de Gouden Eeuw voor het
grote publiek. De interpretaties mag men soms met
een korrel zout nemen. Bij een vergelijking van Luy¬
kens afbeelding van de zeeman met die van Leonard
Bramer uit ca. 1650 stelt Barnes vast dat deze ver¬
schillen vertonen (blz. 225), en merkt vervolgens
alleen maar op dat ‘Luyken had a much greater oppor¬
tunity to notice the activities of sailors and ships in the
port of Amsterdam, than did Bramer in interior Delft’.
Niet alleen inwoners van Delfshaven zullen van
mening zijn dat over zulke verschillen nog wel wat
meer te vertellen valt.
C.A. Davids

Han Valk, VOC schip onder zeil. Zeilmaken met oog
voor het verleden (Amsterdam: Van Soeren & Co.,
1995, 134 p„ ill., ISBN 90-6881 -057-X)
Weinig zaken in de literatuur over scheepsbouw en
scheepvaart zijn zo summier beschreven als de fines¬
ses van het echte handwerk. Of het nu gaat om het
17de- en 18de-eeuwse scheepstimmeren, het pompenmaken, het blokkenmaken, de touwslagerij of de
zeilmakerij, beschrijvingen blijven vrijwel altijd aan
de oppervlakte en de kleine trucjes en handigheidjes
die nu juist het kenmerk zijn van de goed doorknede
vakman vind je maar zelden in de boeken terug. Als er
dan ook een handwerk door een van de beoefenaren
wordt beschreven, kunnen we daar niet blij genoeg
mee zijn. Han Valks boek over het ‘zeilmaken met oog
voor het verleden’ voorziet ongetwijfeld in een leem¬
te. Dat hij bepaald geen schrijver is en zeker geen
tekenaar doet daar weinig aan af. Het boek staat vol
kleine weetjes en slimmigheidjes die voor een zeil¬
maker wellicht dagelijkse kost zijn maar die de geïn¬
teresseerde leek veel tijd zouden kosten om te heront¬
dekken. Het is daarom jammer dat het boek in deze
wat ‘onaffe’ vorm is gegoten. Van een boek met deze
titel mag men verwachten dat er enig archiefwerk is
verricht om te zien of er in de annalen van de VOC
voorde bedrijfstak interessante stukken zijn te vinden.
Dat is niet gebeurd. Vrijwel nergens wordt een uit¬
spraak over hoe het vroeger ging onderbouwd of
wordt de lezer verwezen naar andere literatuur. Er
staat een kort boekenlijstje achterin, maar op één uit¬
zondering na zijn alle genoemde werken 19de- of
20ste-eeuws. En de enige keer dat er wordt verwezen
naar een artikel over de zeilen die aan boord van de
Wasa zijn gevonden, krijgt de lezer daarover geen
informatie. Misschien mag je dat ook niet verwachten
in het boek van een handwerksman. Maar dat mag je
wel van zijn uitgever. Het is niet helemaal duidelijk
wat de Bataafse Leeuw/Van Soeren Co, die toch
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bekend staat als een gerenommeerde uitgeverij van
historische kwaliteitsboeken, voor ogen heeft gestaan
met het uitbrengen van bedenkelijke werkjes zoals
onlangs van de heer H.N. Kamer (Het VOC-retourschip) en nu weer met dit manuscript. Met enige
bewerking en redactie had het een boekje kunnen zijn
dat de vergelijking met andere literatuur op dit gebied
glansrijk had kunnen doorstaan. Daar is niet voor
gekozen. Liever heeft men gegokt op een vlug suc¬
cesje onder een titel waarvan op zijn minst kan wor¬
den gezegd dat de vlag de lading niet dekt. De VOC
verkoopt, dat is duidelijk.
Ab Hoving

P. Dekker, De Alkmaarse geschiedenis achter een
Texelse walvisbokaal (z.p., z.j., 152 p., ill., geen
ISBN-nummer)
Een glazen bokaal in 1754 aan de Texelse comman¬
deur Pieter Jacobsz. Dogger door een van zijn reders
aangeboden ter viering van een goede vangst van der¬
tien walvissen met het schip de Juffrouwen Anna en
Maria was voor P. Dekker uitgangspunt voor een
onderzoek naar de betrokkenheid van Alkmaar bij de
walvisvaart. De auteur is zeer vertrouwd met de acti¬
viteiten van Nederlandse walvisvaarders in de acht¬
tiende eeuw en heeft hierover geregeld gepubliceerd
in de vorm van artikelen en boeken.
Dekker stelt al direct vast dat de radgravure op de
bokaal weinig deskundigheid van de graveur J. van den
Toom uit Alkmaar verraadt. Het zijn niet veel Alk¬
maarse kooplieden en regenten die in de achttiende
eeuw geld in de walvisvaart geïnvesteerd hebben. De
voomaamsten waren Mr. Simon Schagen en Christiaan
Stuurman en ook voor hen was het niet meer dan een
kleine nevenbesteding. Hun verwanten waren er even¬
eens bij betrokken. Stuurman hield zich met vele zaken
bezig: hij was onder meer wijnkoper, olieslager, bier¬
brouwer, zoutzieder, vroedschap en burgemeester en
hij stak ook geld in Surinaamse plantages. In totaal ging
het per hoofdreder om één, hooguit twee uitredingen
per jaar. De schepen werden dikwijls bij Zaanse eige¬
naars gehuurd voor een huur van bijvoorbeeld 3500 of
4100 gulden plus een extra betaling per gevangen wal¬
vis. In 1774 vond de laatste uitreding vanuit Alkmaar
plaats. Parten werden vaak onderling verzekerd. Van
commandeurs uit de kaasstad is geen sprake.
Tot in wel heel grote details van genealogische aard
worden de betrokken reders, hun verwanten en naza¬
ten in deze uitgave behandeld, ook de inhoud van hun
testamenten. In een wat breder kader echter worden
deze gegevens niet geplaatst. Op de economische
betekenis van de (Alkmaarse) walvisvaart zelf wordt
niet ingegaan, wel is door deze publicatie het mozaïek
verder uitgebreid en verlevendigd. Daar dragen ook
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de vele illustraties toe bij, waaronder zelfs de afbeel¬
dingen van vele handtekeningen van de beschreven
personen. Het is overigens merkwaardig dat het boek
zonder vermelding van plaats en jaar van uitgave en
ISBN-nummer is verschenen. Het blijken Schoorl en
1995 te zijn.
J.R. Bruijn

H.C. Beyerman, Walvisvaart, wijnhandel & schilder¬
kunst. De Rotterdamse reders Beyerman (Amsterdam:
De Bataafsche Leeuw, 1995, 176 p., ill., ISBN 906707-363-6)
Een heel merkwaardige publicatie van de uitgeverij
De Bataafsche Leeuw. De auteur, een gepensioneerd
chemicus, geeft in dit fraai geïllustreerde - sommige
afbeeldingen zelfs in kleur - boek in een, voor een niet
ingewijde, ongeordend overkomende opzet informa¬
tie over zijn voorgeslacht. De remonstrantse familie
Beyerman zat in Rotterdam in zaken, voornamelijk als
makelaar, wijnhandelaar en reder; zij behoorde niet
tot het patriciaat.
Een penschilderij van een walvisvaarder uit 1719 van
de hand van Adriaen van Salm is de aanleiding
geweest tot deze publicatie. Jacob Beyerman de Oude
bleek de hoofdreder van het afgebeelde schip. Hier¬
mee wordt meteen met de deur in huis gevallen. Daar¬
na volgen in een bonte reeks hoofdstukjes over onder¬
meer andere penschilderijen, walvis- en Surinamevaarders, de walvisvaart zelf, Beyerman-genealogieën, Beyermannen als makelaars, reders, kooplie¬
den en wijnhandelaren in de Medoc. Het geheel wordt
afgesloten met allerlei bijlagen als een nota van de
ombudsman over de spelling van de y en ij en vooral
een enorme hoeveelheid uittreksels uit notariële
akten, voornamelijk betreffende handel en maritieme
(met name walvis) zaken. Best vaak interessant, maar
hier als een kaartenbak zonder veel ordening afge¬
drukt. De uitgever had kritischer bij dit produkt in zijn
overigens zo fraaie fonds moeten zijn.

en maakte snel carrière. In 1782 voerde hij - net 24
jaar oud - voor de eerste maal het commando over een
schip en tot het einde van de eeuw bleef hij als kapi¬
tein varen. Daarna vestigde hij zich als scheepsreder
en tabaksfabrikant in Altona, waar hij in 1842 over¬
leed.
De lezenswaardige levensherinneringen van Eschels
zijn niet alleen voor de Duitse, maar ook voor de
Nederlandse zeevaartgeschiedenis van belang. De
eerste zeven jaar van zijn zeemanscarrière voer hij op
vanuit Amsterdam uitgerede walvisvaarders. Over de
gang van zaken in de Amsterdamse haven geeft hij tal
van bijzonderheden. Van Föhr kwamen ieder voorjaar
omstreeks 1200 zeelieden op volgestouwde smakken
naar ons land. Geen wonder dat men op Föhr - aldus
Eschels - Holland voor het belangrijkste land ter
wereld hield. Tot 1782 bleef hij in Hollandse scheeps¬
dienst varen, daarna voerde hij afwisselend de Deen¬
se, Hamburgse en Altonaer vlag.
Delen van de autobiografie werden in 1928 en 1966
opnieuw uitgegeven en in 1983 verscheen een facsimile-uitgave van de oorspronkelijke editie op initia¬
tief van het Dr. Carl Haberlin-Friesen-Museum te
Wyk (Föhr). De nieuwste uitgave is uitstekend ver¬
zorgd, maar de toelichting van de uitgever - eigenlijk
niet veel meer dan een voor- en nawoord - is met ruim
zeven pagina’s wel erg mager uitgevallen. Datzelfde
kan worden gezegd van de lijst met aanbevolen litera¬
tuur die slechts zeven titels telt en waarop belangrijke
publikaties, als die van Harald Voigt over de deelna¬
me van zeelieden van de Noordfriese eilanden aan de
walvisvaart vanuit Hamburg en Altona, ontbreken. In
welk historisch perspectief we Eschels’ observaties
moeten bekijken, blijft onduidelijk, de observaties
zelf echter vergoeden veel.
Piet Boon

Michael Duffy e.a., The new maritime history of
Devon. Volume II: From the late eighteenth century to
the present day (Londen: Conway Maritime Press
1994, 272 p„ ill., ISBN 0- 85177-633-7)

J.R. Bruijn

Jens Jacob Eschels, Lebensbeschreibung eines alten
Seemannes, uitgeg. door Albrecht Sauer (Hamburg,
Ernst Kabel Verlag / Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum, 1995, 379 p„ ill., ISBN 3-8225-03371)
In 1835 verscheen te Altona de autobiografie van Jens
Jacob Eschels, één van de belangrijkste bronnen voor
de Duitse maritieme geschiedenis van de achttiende
eeuw. Eschels werd in 1757 op het Noordfriese eiland
Föhr geboren, ging als elfjarige voor het eerst naar zee

deel bestaat uit 26 hoofdstukken van 28 medewerkers,
het vorige uit 36 hoofdstukken met 32 auteurs. De
delen hebben het ‘coffee table book’ uiterlijk, maar
zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit. Het lettertype is
echter wel erg klein.
Devon heeft twee zeegrenzen met Exeter en Plymouth
als grote plaatsen aan de zuidkust en Barnstaple,
Appledore en Ilfracombe aan de noordzijde als wat
bekendere namen. Het maritieme belang van het
graafschap is wat betreft koopvaardij en commerciële
scheepsbouw heel sterk verminderd. Tot en met de
jaren 1860 werd veel met houten zeilschepen gevaren
en behoorden wollen produkten tot de voornaamste
export, later enigszins door klei vervangen. De sche¬
pen voeren ook op Newfoundland om gedroogde
kabeljauw naar Zuid-Europa te brengen en zuid¬
vruchten vandaar naar Engeland. Grote havens als
Liverpool, Glasgow, Hull en Londen trokken steeds
meer scheepvaart naar zich toe ten koste van de
havens in Devon. Daarbij kwam dat de industriële
revolutie grotendeels aan Devon voorbij ging. Veel
bewoners trokken weg. Auteurs als D. Starkey en R.
Craig gaan hierop in. De stalen scheepsbouw en de
triple expansie voortstuwing bijvoorbeeld kwamen
haast niet van de grond. De visserij kende vele ups and
downs, sedert 1970 weer een opgang.
Van essentiële maritieme betekenis voor Devon is de
alsmaar groeiende betrokkenheid van de Royal Navy
geweest. Eind zeventiende eeuw werd Plymouth een
basis, van 1824 af Devonport genoemd. Als basis en
ook als nieuwbouw- en reparatiewerf werd door de
Admiralty steeds meer in Devonport (Dockyard) geïn¬
vesteerd, tot de jaren 1990 toe. Onder meer A. Lam¬
bert en J. Coad gaan hier nader op in.
Het missen van de industriële revolutie en haar gevol¬
gen is weldra een bonus gebleken voor Devon als trek¬
pleister voor toeristen. Ook daaraan wordt aandacht
besteed, een thema voor maritieme historici nog vrij
nieuw. Het zeemansleven en de opleiding van jonge
zeevarenden bij koopvaardij en marine (Dartmouth)
komen eveneens aan de orde in deze veelzijdige
geschiedschrijving.
J.R. Bruijn

Devon is het enige graafschap in Engeland dat een
eigen maritieme geschiedschrijving heeft. Dat is een
traditie, want het begon al met M. Oppenheim die
rondom 1900 in manuscript een overzichtswerk
(lopende tot het begin van de negentiende eeuw)
schreef, dat ruim zestig jaar later in 1968 werd uitge¬
geven. Een team van auteurs, van wie de kern ver¬
bonden is of was aan de University of Exeter, heeft nu
in twee delen een nieuwe maritieme geschiedenis
bezorgd. Het eerste deel verscheen in 1992, het nu
voorliggende bestrijkt de periode van het einde van de
achttiende eeuw tot de jaren 1990. Het is alles echt
teamwerk, van wie vijf leden de redactie vormen. Dit

Robert D. Ballard en Spencer Dunmore, Op het spoor
van de Lusitania. Het raadsel van de scheepsramp die
geschiedenis maakte (Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1995, 227 p„ ill., ISBN 90-6707-277-6)
Robert Ballard en zijn team zetten hun reeks ontdek¬
kingen voort. Weer lokaliseerden zij een beroemd/
berucht scheepswrak. Nu het wrak van de Lusitania,
een passagiersschip van de Cunard Line, dat komen¬
de uit New York op 7 mei 1915 bij Old Head of Kinsale (Ierse Kust) tot zinken werd gebracht door de
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Duitse onderzeeboot U-20. Bij deze ramp kwamen
1195 (1198?) opvarenden om het leven en door deze
torpedering werd de publieke opinie in Amerika
omgevormd en werd het algemeen gevoelen dat Ame¬
rika als bondgenoot van Engeland moest gaan optre¬
den. Ballard gebruikt dezelfde succesformule als bij
zijn eerdere boeken over de Titanic, de Bismarck en de
schepen gezonken bij de gevechten om Guadalcanal.
Prachtig fotomateriaal en reconstructietekeningen
van het gebeuren en een, voor de bespreker, wel te
zeer populaire tekst. De vertalers maakten het geheel
soms wat houterig en de zinnen te ‘Engels’ (de Duit¬
se marine noemde torpedo’s ‘Aale’ en nooit ‘vissen’,
dat is te Engels!). Was de taal wat minder bloemrijk,
waren de schrijvers wat minder blij met zichzelf (en
ze deden een geweldig werk), het boek had eraan
gewonnen. ‘Schwieger kauwde op zijn lunch van
brood en worst’, ‘Schwiegers vingers omklemden de
handgrepen van de periscoop dat het pijn deed aan zijn
knokkels.’ Werkelijk, de auteurs weten wel heel erg
veel van de Duitse onderzeebootcommandant. Maar
het boek is een lust om in te kijken en stukjes in te
lezen. Het in één ruk uitlezen is mij niet gelukt, wel
werd ik gegrepen door de boeiende of aangrijpende
anekdotes. De verklaring voor de tweede explosie,
veroorzaakt door kolenstof in de voorste kolenruimtes
en niet door de opgeslagen granaten, is zeer plausibel.
Hiermee kan een fabel, die velen beroerd heeft, ten
grave worden gedragen. Dat scheepsschroeven bij
lang onderwater liggen extra bladen krijgen geloof ik
niet, maar zou dit moeten concluderen uit de gelever¬
de foto’s (p. 184/185).
S.J. de Groot

Frits R. Loomeijer, De driemastschoener Oosterschelde (Alkmaar: De Alk 1995, 160 p„ ISBN 906013-024-3)
In 1990 ontdekte Frits Loomeijer, bekend publicist
over de Nederlandse kust- en binnenvaart en directeur
van het Visserijmuseum in Vlaardingen, dat de voor¬
malige driemastschoener Oosterschelde nog steeds
onder Zweedse vlag in de vaart was. Weliswaar was
het schip bijna onherkenbaar verbouwd tot motorcoaster, maar het casco bood nog voldoende uit¬
gangspunten om tussen 1990 en 1992 gerestaureerd te
worden in opdracht van de Stichting ‘Het Rotterdam¬
se Zeilschip’. Het bestuur van de stichting stond voor
ogen, dat de restauratie afgesloten en dat het hiertoe
gepieegde onderzoek verantwoord moest worden met
een publikatie. Loomeijer werd hiertoe bereid gevon¬
den en vorig j aar verscheen het resultaat hiervan in de
boekhandel. De inhoud van het boek is hoofdzakelijk
gewijd aan de geschiedenis van de Oosterschelde als
zeilende en gemotoriseerde kustvaarder vanaf het jaar

van tewaterlating 1917 tot eindjaren ‘80. Het onder¬
zoek naar de geschiedenis werd aanzienlijk verge¬
makkelijkt door het betrekkelijk geringe aantal eige¬
naars dat het schip heeft gehad. Tot 1939 voer het
schip onder Nederlandse vlag, de langste tijd in eigen¬
dom van de kapiteinsfamilie Kramer uit Groningen.
Door interviews met oud-kapitein Jan Kramer, alsme¬
de talloze amateurkiekjes die de familie maakte, is
deze periode uitstekend gedocumenteerd. Zowel voor
deze periode, als de tijd waarin het schip onder bui¬
tenlandse vlag voer, is Loomeijer erin geslaagd om
een ongelooflijk gedetailleerd overzicht te geven van
de historie van de Oosterschelde waarbij regelmatig
de ontwikkeling van de Nederlandse kustvaart in het
algemeen wordt betrokken. Een betrekkelijk klein
deel van het boek is gewijd aan de restauratie zelf.
Alleen in hoofdlijnen wordt het verloop van de res¬
tauratie, alsmede de keuzes die ten grondslag lagen
aan het uiteindelijke resultaat, geschetst. Het boek is
dan ook meer een historische dan een technische
publikatie. Dat neemt niet weg dat het een prettig lees¬
baar, rijk geïllustreerd en waardevol boek geworden is
dat ik u van harte aanbeveel.
H.J.A. Dessens

J. van der Wal, Gebleven; Harlinger Zeelieden in WO
II (Franeker: Van Wijnen, 1995, 104 p„ ill., ISBN 905194-104-4)
De onthulling van een monument in Harlingen in sep¬
tember 1995 voor de uit die plaats afkomstige zeelie¬
den die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen,
leidde tot het samenstellen van dit boekje. Het bleek
toen dat van de ruim 70 Harlinger zeelieden 24 het
hoogste offer hadden gebracht. Van deze 24 voeren er
19 bij de koopvaardij en vijf bij de marine.
De auteur opent het boekje met het relaas over de
ondergang van het passagiersschip Simon Bolivar van
de K.N.S.M., dat op 18 november 1939 als eerste
Nederlandse koopvaardijschip ten offer viel aan mag¬
netische mijnen, een tot dan onbekend wapen. Na
deze vooroorlogse ramp beschrijft hij in het boekje het
verlies van de schepen Ootmarsum, Trito, Beemsterdijk, Boekelo, Winterswijk, Prins Frederik Hendrik, de
tanker Rotterdam, de tanker Hermes, de Rooseboom,
De Weert, Baarn, Blitar en Palembang. Van de coas¬
ters beschrijft hij de ondergang van de Madjoe, Pia,
Virgo, en de Marne van Wm H. Müller & Co.
Wat de marine betreft slaat hij de plank wel eens mis:
de torpedojager Hr.Ms. Van Ghent ging niet verloren
in Straat Bandoeng, doch liep op een rif bij de Lima
eilanden in de nacht van 14-15 februari 1942 en de
Kortenaer werd niet door een Japanse onderzeeboot
getorpedeerd, doch door de Japanse zware kruiser
Haguro, evenals de Java door de Nachi.

Ondanks enige onjuistheden is het een interessant
boekje, dat veel herinneringen oproept aan die onfor¬
tuinlijke maanden begin 1942.

Door voeten, wind en stoom bewogen. Cultuur Histo¬
risch Jaarboek voor Flevoland (Lelystad: Uitgeverij
De Twaalfde Provincie, 1995, 144 p., ill., ISBN 9072380-52-5)

L.L. von Munching

Rienk Wegener Sleeswijk, Eelke Lok, Gosse Blom.
SKS Skütsjesilen: schippers, kommissies, skutsjes en
wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skütsjesilen
(Leeuwarden: Hedeby Publishing, 1995,232 p„ ISBN
90-74541-08-9)
Het zeilen met vracht- en beurtschepen heeft in Fries¬
land een lange traditie. Al in de achttiende eeuw orga¬
niseerden kasteleins regelmatig zeilwedstrijden als
volksvermaak, waarbij schippers gelokt werden door
aantrekkelijke prijzen. Toen na de oorlog het doek viel
voor de zeilende binnenvaart werd in Friesland de
‘Sintrale Kommisje Skütsjesilen’ opgericht, die zich
ten doel stelde het behoud van een aantal Friese skütsjes te bevorderen door het jaarlijks uitschrijven van
een reeks zeilwedstrijden. De auteurs geven een gede¬
tailleerd overzicht van zowel de voorgeschiedenis die
aan het skütsjesilen ten grondslag lag, als van het
naoorlogse wedstrijdzeilen met deze schepen. In het
verleden verschenen weliswaar publikaties die ver¬
schillende aspekten rond dit onderwerp behandelden,
maar de verdienste van de auteurs is zonder meer dat
zij een doorwrocht overzichtswerk geschreven heb¬
ben, met ondermeer een uitgebreide literatuurlijst
waarin u eventueel oudere boeken, brochures en arti¬
kelen kunt opzoeken. Het boek verscheen onder aus¬
piciën van de Vereniging ‘Sintrale Kommisje Skütsje¬
silen’. Het mag dan ook zeer lofwaardig genoemd
worden, dat de auteurs desalniettemin in staat werden
gesteld om zich in het laatste hoofdstuk in zeer kriti¬
sche zin uit te laten over het beleid van de SKS ten
aanzien van de authenticiteit van de huidige SKSvloot en ten aanzien van andere elementen van het
beleid van de SKS om het evenement ‘skütsjesilen’
onder de vlag van ‘cultuurbehoud’ te laten varen.
Zoals gezegd geeft het boek een zeer gedetailleerd
overzicht, soms zo vergaand gedetailleerd dat sommi¬
ge hoofdstukken niet door iedereen met evenveel aan¬
dacht zullen worden gelezen. Zo fungeren naar mijn
mening het hoofdstuk met alle wedstrijduitslagen en analyses, alsmede dat over de schippers, meer als
naslagwerk dan als soepele leeskost. Dat hoeft overi¬
gens voor een boek zoals dit, dat pretendeert een vol¬
ledig overzicht te geven, niet bezwaarlijk te zijn. Het
boek beval niei alleen een giuic hoeveelheid luiu a van
de naoorlogse wedstrijden, maar ook belangwekken¬
de oudere foto’s betreffende de Friese binnenscheep¬
vaart en scheepsbouw.
H.J.A. Dessens

Voor de vijfde maal alweer verscheen het Cultuur His¬
torisch Jaarboek voor Flevoland. In het kader van dit
lustrum heeft de redactie gekozen voor bijdragen die
verband houden met het IJsselmeer/de Zuiderzee.
Dientengevolgde bevat de bundel voor het merendeel
artikelen met een maritiem-historisch karakter.
De eerste bijdrage in het jaarboek is van A.J. Geurts
en handelt over de scheepvaart in het IJsselmeergebied na 1945 (p. 8-24). Goederentransport, de IJsselmeervisserij, het personenvervoer en de recreatievaart
passeren de revue. Vóór de Tweede Wereldoorlog
domineerden de vissersschepen, nu neemt de Bruine
Vloot een steeds belangrijker plaats in. P. Dorleijn
bespreekt het gebruik van vissersschepen, anders dan
voor de visserij, met name vóór de oorlog (p. 36-46).
Ze werden ingezet bij het verschepen van vis en visprodukten, zoals bijvoorbeeld op de ‘koopschuiten’
die vis op zee inkochten en naar de haven brachten.
Maar ook andere goederen, waaronder land- en tuinbouwprodukten, werden vervoerd. Op basis van drie
verhalende bronnen beschrijft W.H.J. van der Most
het personenvervoer op en om de Zuiderzee in de
negentiende eeuw (p. 47-69). De observaties van
Jacob van Lennep, Hildebrand en Henry Havard wor¬
den geplaatst in het licht van de algemene vervoerssi¬
tuatie in het Zuiderzeegebied in die tijd. In de laatste
maritiem-historische bijdrage besteedt M. Leenstra
aandacht aan de problemen die het bevaren van de
(voormalige) Zuiderzee in het algemeen met zich
meebracht en spitst dit toe op de ervaringen met de
Batavia in 1995 (p. 70-82). Onderzoek naar de wijze
waarop de lading bij Oostindiëvaarders aan boord
kwam, daar werd gestuwd en weer werd gelost, blijkt
nog nauwelijks te hebben plaatsgevonden.
Tenslotte verdient het uitgebreide overzicht (p. 122137) van in 1994 verschenen boeken, rapporten en
artikelen betreffende de cultuur en historie van het
Zuiderzee-/IJsselmeergebied, samengesteld door
W.H.J. van der Most, nog de aandacht.
Piet Boon

Remmelt Daalder, Van havenstad tot havenregio. De
Amsterdamse havens 1945-1995 (Amsterdam:
Amsterdam Ports Association, 1995, 48 p„ ill.)
Ingeklemd tussen de wervende woorden van
mevrouw Jorritsma en de voorzitter van de Amster¬
dam Ports Association enerzijds en de glossy adver¬
tenties van Bevrachtingskantoor Spliethoff (”go
‘Gracht’” !) en de ‘Provincial Government of North
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Holland’ anderzijds is in dit boekwerkje een zeer lees¬
baar overzicht te vinden van de ontwikkeling van de
Amsterdamse haven tussen 1945 en 1995, geschreven
door Remmelt Daalder. Het verhaal begint in mineur,
met een relaas over de vernielingen aangericht door de
Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog,
maar eindigt in een optimistische toon, daar de voor¬
uitzichten voor de regio rond het Noordzeekanaal op
dit moment ongemeen gunstig zijn: zelfs de ‘vlakte
van Joop’, die in de jaren zestig onder het bewind van
wethouder J. den Uyl tussen Amsterdam en Haarlemmerliede met het oog op de verwachte havenuitbrei¬
ding werd aangelegd maar sindsdien kaal, treurig en
eenzaam bleef liggen, schijnt nu eindelijk voor
gebruik gereed te worden gemaakt. Tussen de
momentopnamen in ’45 en ’95 vertelt Daalder van
alles over de belangrijkste veranderingen in de haven
die in de afgelopen vijftig jaar plaatsvonden, zoals de
expansie naar het westen, de inkrimping in het oosten,
de verbetering van de verbindingen met de Rijn en
Waal, de verdwijning van de scheepsnieuwbouw en
de neergang van Amsterdam als vestigingsplaats van
lijnvaartrederijen. Over de relatie met Rotterdam
lezen we helaas veel minder, maar in een boekje dat
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van een ver¬
eniging verscheen die als hoofddoel het maken van
propaganda voor de Amsterdamse ‘havens’ (inclusief
Zaanstad, Beverwijk, Velsen, IJmuiden en Schiphol)
heeft, was dat ook niet echt te verwachten.
C.A. Davids
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Nieuwe boeken en artikelen
Piet Boon
In het vorige nummer, jaargang 15 (1996), nr 1, vindt u op p. 71-76 een verklaring van de hieronder gebruikte
afkortingen, terwijl daar tevens wordt vermeld waar de verschillende tijdschriften kunnen worden geraadpleegd.
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