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TEN GELEIDE 

Van de redactie 

Dit nummer is geen speciaal themanummer, 
maar heeft desondanks wel één overkoepe¬ 
lend thema: visserijgeschiedenis en het 
milieu. De artikelen zijn het resultaat van een 
studiedag die de Stichting ‘Net Werk voorde 
geschiedenis van hygiëne en milieu’ op 27 
oktober 1995 belegde over het onderwerp 
Visstand en visvangst in het verleden. Gast¬ 
redacteuren Henk van Zon en Petra van Dam 
zorgden ervoor dat deze lezingen werden 
omgewerkt tot volwaardige artikelen. In het 
volgende stukje lichten zij de artikelen nader 
toe. Op deze plek wil ik hen graag van harte 
bedanken voor hun inzet. 
Naast de vier artikelen vindt u de vertrouwde 
bibliografie, de recensies, mededelingen en 
de agenda terug. Al met al een rijk gevuld 
tijdschrift! 

Irene Jacobs 

Tijdens de voomoemde studiedag werden 
vier voordrachten gehouden, waarvan drie in 
dit tijdschrift opgenomen zijn. De lezing van 
P. van Dam over de sluisvisserij in de Spaam- 
damsedijk rond 1500 vindt u hier niet terug 
omdat zij er de voorkeur aan gaf het materi¬ 
aal in haar proefschrift te verwerken. Erbij 
gekomen is een bijdrage van B. Ibelings over 
de middeleeuwse visstapel van Naarden, 
geschreven in reactie op de studiedag waar 
hij als bezoeker aanwezig was. 
De ecologische benadering van de visserijge¬ 
schiedenis blijkt enerzijds verrassende nieu¬ 
we gezichtspunten te bieden. Anderzijds ont¬ 
staan vraagstukken ten aanzien van concep¬ 
tualisering, kennisoverdracht vanuit niet-his- 
torische disciplines en bronnenbewerking die 
alleen op de lange duur op te lossen zijn. Bei¬ 
de aspecten van dit nieuwe onderzoeksveld 
komen in de artikelen tot uiting. 
De ecologische visserijgeschiedenis kent in 

het buitenland al langer enige beoefenaren. 
De Amerikaanse visserijhistoricus Arthur 
McEvoy heeft voor zijn studie over de visse¬ 
rij in Califomië een ordeningsschema gehan¬ 
teerd dat hij in grote lijnen overnam van een 
andere Amerikaan, de grote milieuhistoricus 
Donald Worster. McEvoy kiest voor een inde¬ 
ling van historische factoren in drie niveau’s: 
ecologie, productie en cognitie1. Ecologische 
veranderingen kunnen alleen begrepen wor¬ 
den, aldus McEvoy, uit de onderlinge afhan¬ 
kelijkheid van deze factoren. Op de studiedag 
van Net Werk werd een eerste aanzet tot de 
discussie over zulke grote schema’s gegeven. 
De lezingen getuigen ook van de diversiteit 
van de benadering binnen het schijnbaar klei¬ 
ne veld, maar uit de voordrachten blijkt ook 
hoe moeilijk het is vanuit concrete archief¬ 
bronnen tot zulke grootse ordeningen te 
komen. 
Ibelings confronteert ons in zijn analyse van 
de bronnen van de visstapel van Naarden in 
de vijftiende eeuw meteen met een interes¬ 
sante vraag voor de Nederlandse visserijge¬ 
schiedenis. Graag zou hij uit het voorkomen 
van bepaalde vissoorten in de Naardense 
rekening, dus de biodiversiviteit, de ontwik¬ 
keling van de verzilting van de Zuiderzee 
aflezen. Nadere analyse van de bron en de 
voorgeschiedenis ervan, evenals de proble¬ 
men rondom de handhaving van de visstapel, 
maken echter duidelijk dat deze afleiding niet 
zonder meer mogelijk is. Voor het vraagstuk 
van de verzilting is aanvullend onderzoek 
nodig vanuit andere historische disciplines 
die zich met niet-schriftelijke bronnen bezig¬ 
houden, zoals de archeologie en de geowe- 
tenschappen2. Het artikel van Ibelings illus¬ 
treert daarmee het grote belang van interdis¬ 
ciplinair onderzoek en van kritisch onder¬ 
zoek van de schaarse schriftelijke bronnen. 
Dit eerste geldt vooral waar de ecologische 
geschiedenis pretendeert de zeer lange ter- 
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mijn geschiedenis te omvatten, waarvan de 
verzilting van een zee-inham een treffend 
voorbeeld is. Het artikel illustreert ook dat 
deze ogenschijnlijke bewerking van een bron 
vele ecologische onderstromen in zich her¬ 
bergt. 
Het artikel van F. Egmond beweegt zich voor¬ 
al op het niveau van de cognitie: welke voor¬ 
stellingen had men over haring en enkele 
andere vissen, en welke plaats nam de haring 
in de zestiende eeuw in? Interessant is dat zij 
daarbij meteen de vraag betrekt: hoe kunnen 
wij dat weten? Daarbij gaat Egmond in op het 
karakter van twee specifieke, tamelijk onbe¬ 
kende bronnen voor de visserijgeschiedenis, 
het rijk geïllustreerde tractaat van Adriaen 
Coenen van Schilperoort uit Scheveningen en 
de zeer gedetailleerde processtukken van de 
Grote Raad van Mechelen. 
J. Ubbens presenteert een onderdeel van haar 
promotieonderzoek naar de kabeljauwvisse- 
rij voor de Noorse kust. De hoofdvraag is hoe 
een nieuwe, meer productieve vistechniek 
haar weg vond naar de Noorse vissers in de 
zeventiende eeuw. Deze had toen nog geen 
negatieve invloed op de visstand, maar is toch 
wel als een hoofdstuk te beschouwen uit de 
voorgeschiedenis van de invoering van het 
trawlnet, dat in onze eeuw zo’n desastreuze 
uitwerking heeft gehad. Een these uit de lite¬ 
ratuur is dat de Nederlanders hierin een voor¬ 
trekkersrol hebben vervuld, maar Ubbens 
stelt de vraag naar het belang van locale 
machtstructuren en ‘rationeel ondernemer¬ 
schap’ van vishandelaren. 
Het artikel van J. Kerkhoven is haast een 
schoolvoorbeeld van een aanpak a la McEvoy 
en Worster. Hij hanteert een drielagige analy¬ 
se van de Zuiderzeevisserij in de negentiende 
eeuw om de veel voorkomende gedachte dat 
communaal beheerde goederen, zoals de Zui¬ 
derzee, altijd aan uitputting bloot zouden 
staan, te kritiseren. Deze these die uitgaat van 
allerlei vormen van liftersgedrag werd in de 
jaren zestig gentroduceerd als ‘the tragedy of 
the commons’3. Kerkhoven benadrukt dat op 
lokaal niveau diverse vormen van informele 

regelingen bestonden die het doodvissen 
tegengingen. Overigens hoefde dat niet per se 
het oogmerk van de regelingen te zijn. 
Opmerkelijk is het uitstapje naar het cogni¬ 
tieve niveau, de merkwaardige tegenstellin¬ 
gen tussen de ideeën van de verschillende 
groepen negentiende-eeuwse vissers over 
vis. Vervolgens vraagt Kerkhoven zich af in 
hoeverre het opbreken van de gemeenschap¬ 
pen onder invloed van externe, ‘grote’ histo¬ 
rische ontwikkelingen juist de oorzaak was 
van de ‘tragedy of the commons’ op de Zui¬ 
derzee. 
We kunnen concluderen dat de ecologische 
visserijgeschiedenis nog in haar kinder¬ 
schoenen staat maar dat er gelukkig in het 
waterrijke Nederland geen gebrek is aan 
veelzijdige bronnen. Een vrijwel onontgon¬ 
nen terrein ligt op onderzoekers te wachten. 
Er is dus nog veel te doen. 

Petra van Dam 
Henk van Zon 

Noten 

1. “Any explanation of environmental change should 
account for the mutually constitutive nature of 
ecology, production, an cognition, the latter at the 
level of individuals, which we call ideology, or at 
the societal level, which in the modem world we 
call law”. A. McEvoy, ‘Toward an interactive 
theory of nature and culture: ecology, production 
and cognition in the California fishing industry’ 
in: Environmental Review 11 (1987) 4, 289-305, 
300. Herdrukt in D. Worster (red.), The ends of the 
earth (Cambridge 1988), 211-230. In deze bundel 
ook Worsters concept in het afsluitende ‘Doing 
Environmental History’. 

2. Bijdrage van Loes van Wijngaarden (Ecologisch 
Laboratorium, Vakgroep Europese Archeologie, 
Universiteit van Amsterdam) over kiezelwieren 
als indicatoren van zoutgehalte op het symposium 
‘Planvorming op het kruispunt van verleden en 
toekomst; hoe bruikbaar is historisch-ecologisch 
onderzoek aan het natuurlijk archief’, Baam 8 
november 1996. Zie verslag in Net Werk 54 
(1997), 5-8. 

3. G. Hardin, ‘The tragedy of the Commons’ in: 
Science (1968), 1243-8. 
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BIJDRAGEN 

De visserijhistorie op zoek naar ecologische crises. 

Jaap Kerkhoven 

Inleiding 
Met de samenwerking tussen milieugeschie¬ 
denis en visserijgeschiedenis wil het niet erg 
vlotten. Aan een ontbreken van bruikbaar 
bronnenmateriaal kan dat niet liggen. Met 
ordonnanties en wetten is gedurende tenmin¬ 
ste vijf eeuwen getracht om schaarse vis 
“weer aan te kweken”, want zo lang bestaat 
reeds de zorg dat de visserij geheel “te gron¬ 
de gaat”.1 Dat doel trachtte de wetgever te 
bereiken door een verbod op nauwe mazen, 
beperking van vangstseizoenen, sluiting van 
paaigebieden, beperking van de vangst van 
bepaalde soorten of een minimummaat voor 
te vangen vis. 
Die instrumenten lijken op het eerste gezicht 
nogal gedifferentieerd, maar vormen toch een 
beperkt scala dat in zijn uniformiteit goede 
kansen biedt voor onderzoek. Een mooie 
seriële bron dus, die betrekking heeft op kust¬ 
visserij en binnenvisserij, een serie gedrukte 
stukken bovendien die in veel gevallen kun¬ 
nen worden gecombineerd met archivalia 
waarin voorbereiding en implementatie van 
het beleid zijn neergelegd. Er zijn bescheiden 
van regionale en centrale overheidsinstellin¬ 
gen, van domeinen in de binnenvisserij en 
van functionele organen: visserijcolleges 
sinds de zeventiende eeuw, visserijinspectie, 
onderzoeksinstellingen en belangenorganisa¬ 
ties van vissers uit de negentiende en twin¬ 
tigste eeuw. 

Dit artikel begint met een historiografische 
impressie over de verhouding tussen beide 
specialismen. Daarna volgt een herformule¬ 
ring van enkele resultaten van mijn onder¬ 

zoek als visserijhistoricus op basis van een 
globale oriëntatie in de milieuhistorie. Daar¬ 
bij grijp ik terug op mijn proefschrift, waarin 
de verhouding tussen de vissersgemeen¬ 
schappen rondom de Zuiderzee in de loop 
van de vorige eeuw werd bekeken,2 waarbij 
de conflicten over vis en visgronden, econo¬ 
mische conflicten derhalve over een schaars 
goed, centraal staan. De visstand speelt daar¬ 
in een rol, en daarmee biologische catego¬ 
rieën, met name een raadselachtige wijziging 
in het gedrag van trekvissen. Die aspecten 
zullen in dit artikel nader worden belicht. 
Daarbij komen ook de biologische noties van 
de vissers ter sprake. In de conclusie worden 
een aantal bevindingen bijeen gezet op basis 
waarvan een perspectief geformuleerd wordt 
voor een cultuurhistorische (inlevende) bena¬ 
dering bij het milieuhistorisch onderzoek van 
de visserij. 

Milieugeschiedenis en visserijgeschiedenis 
Dat milieuhistorici maar moeilijk de weg 
naar de visserijhistorie vinden, is niet verras¬ 
send. Visserij is onder beroepshistorici geen 
favoriet onderwerp en is dat ook nooit 
geweest. Daar komt bij dat de politieke 
belangstelling voor milieuaspecten van de 
visserij van recente datum is. De riviervisse- 
rij verloor al aan het begin van deze eeuw, 
lang voordat giflozingen en vervuiling van de 
binnenwateren publieke aandacht kregen, 
zijn economische betekenis. Het bleef daar¬ 
door bij mijmeringen over de tijd dat er een 
weelde aan vissoorten in de rivieren zwom en 
dat dienstbodes er bezwaar tegen maakten 
steeds maar weer zalm voorgeschoteld te 
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Twee Volendammer botters aan de wonderkuil, de lijn tussen de schepen vanaf de boeg. Circa 1905. Foto uit H.C. 
Redeke, Rapport over onderzoekingen betreffende de visscherij in de Zuiderzee, ingesteld in de jaren 1905 en 
1906 ('s-Gravenhage 1907). 

krijgen. De zeevisserij daarentegen heeft zijn 
economisch belang nooit verloren. De groei¬ 
ende aandacht voor milieuproblematiek 
kreeg hier politiek gewicht. 
Rond 1970 bestond een hechte samenwer¬ 
king tussen organisaties van zeevissers en de 
overheid. De overheid behartigde welwillend 
de belangen van de bedrijfstak, gaf daarbij 
terloops ook enige richting, maar liet de vis¬ 
sers verder hun gang gaan. Daaraan kwam 
een eind in 1977, toen het beheer van de zee¬ 
visserij overging op de Europese commissie. 
Brusselse quota werden massaal overtreden 
en strafvervolging liep op niets uit. In 1986 
stelde de Tweede Kamer een onderzoek in 
naar de falende beleidsuitvoering. Een jaar 
later zat de verantwoordelijke minister met 
gebogen hoofd en, naar hij verzekerde, met 
het schaamrood op de kaken in de regerings- 
bank.3 Sindsdien is het beleid van de over¬ 
heid verder uitgebouwd en is het permanente 
karakter van de bemoeienis met de visstand 
evident. 

Omgekeerd hadden visserijhistorici weinig 
aandacht voor milieuaspecten. De belang¬ 
stelling voor de zeevisserij richtte zich in de 
oudere, nationaal gerichte geschiedschrij¬ 
ving op de spectaculaire ontplooiing van de 
Republiek. De haringbuis had zijn plaats tus¬ 
sen de schepen van de Gouden Eeuw, dat wil 
zeggen in de maritieme historie. Ook binnen 
het economisch-historisch perspectief dat 
zich sindsdien ontwikkelde, kreeg de vis¬ 
stand geen bijzondere aandacht. H. Kranen¬ 
burg, auteur van een werk over de zeevisserij 
van de Republiek, merkte in 1961 de visse- 
rijgeschiedenis aan als onderdeel van de zee¬ 
geschiedenis.4 In overeenstemming daarmee 
vroeg hij wel aandacht voor de kustvisserij, 
maar niet voor de zeker zo interessante bin¬ 
nenvisserij. Sindsdien heeft deze stand van 
zaken geen wezenlijke verandering onder¬ 
gaan.5 
Voor de visserijhistorie heeft het maritieme 
kader niettemin een belangrijk voordeel. Het 
verschaft context en vormt daardoor een 
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tegenwicht tegen een eenzijdige gerichtheid 
op de techniek van het vissen.6 Dat de zeege¬ 
schiedenis uitgaat van schepen staat een 
benadering die de visvangst centraal stelt niet 
noodzakelijk in de weg. Schip en netwerk 
kunnen immers niet los van elkaar worden 
begrepen.7 Binnen de visserijgeschiedenis 
staan de constructie van schip en netten en de 
wijze van vissen centraal.8 Dit is een beperk¬ 
te invalshoek. Zo ontstaat immers wel een 
beeld van de relatie tussen visser (of groep 
van vissers) en natuur, maar blijft het sociale 
en mentale aspect buiten beeld.9 Om daarin 
te voorzien is de milieugeschiedenis van nut, 
omdat dit specialisme zich niet alleen bezig¬ 
houdt met de invloed van de mens op zijn 
levens- en reproductievoorwaarden (de na¬ 
tuur waarop hij voor zijn levensonderhoud is 
aangewezen), maar tevens met de manier 
waarop de mens reageert op storingen in die 
natuur.10 

Overbevissing en exploitatie van visgronden 
Bij het onderzoek naar beheer en uitputting 
van viswateren is weinig samengewerkt tus¬ 
sen historici en biologen.11 Er bestaan geen 
duidelijke criteria om op grond van archief¬ 
materiaal een verband tussen overbevissing 
en verval van een specifieke tak van visserij 
vast te stellen. Op grond van die gegevens 
blijkt het mogelijk tot uiteenlopende conclu¬ 
sies te komen. Een voorbeeld daarvan vormt 
de geschiedenis van de binnenvisserij in 
Vlaanderen.12 In de veertiende en vijftiende 
eeuw werden beperkende maatregelen geno¬ 
men, waaronder een seizoenstop voor de vis¬ 
serij in de tijd van de voortplanting, uitmon¬ 
dend in een strakke regulering in 1627. Vol¬ 
gens de specialist op dit gebied is het ontdui¬ 
ken daarvan oorzaak geweest van het verval 
van de binnenvisserij. Nu is het ontegenzeg¬ 
gelijk waar dat het bronnenmateriaal blijk 
geeft van intensieve aandacht voor overbe¬ 
vissing. Dit bewijst evenwel niets ten aanzien 
van de werkelijke invloed van overbevissing 
op de bedrijfstak. Waarom zouden we de 
teruggang niet voldoende verklaard achten 

door andere factoren die de auteur zelf aan¬ 
draagt: een combinatie van waterverontreini¬ 
ging, normalisatie van rivieren en andere 
waterwerken en concurrentie van een herle¬ 
vende diepzeevisserij, waartegen de binnen- 
vissers niet waren opgewassen? Hoe belang¬ 
rijk alleen al die laatste factor kan zijn, toont 
de ontwikkeling in Nederland. Hier was de 
bouw van een vissershaven in IJmuiden met 
de daarbij behorende schaalvergroting en 
rationalisering de nekslag voor de kleine 
kustvisserij.13 
Een rechtstreeks verband tussen menselijk 
handelen en uitputting van visbestanden is op 
theoretische gronden weinig plausibel. Bio¬ 
logen gaan uit van een absolute ondergrens in 
vispopulaties die nimmer overschreden mag 
worden, maar er is heel wat nodig om die 
grens te bereiken. De vruchtbaarheid van vis¬ 
sen is zeer groot. Zo legt een haring wijfje 
40.000 eieren per keer. Tegen de tijd dat er 
een aanmerkelijke vermindering in een soort 
optreedt, stappen de vissers in toenemende 
mate over op andere soorten. In historisch 
onderzoek gaat het bovendien meestal om 
pre-industriële vangsttechnieken. Al moet vis¬ 
tuig uit het verleden niet worden onderschat, 
de vangstmethoden bereikten bij verre niet de 
hedendaagse graad van perfectie. 
Vrije toegang tot collectieve hulpbronnen 
kan leiden tot storingen in de natuur door een 
‘run’ op het beschikbare goed. Deze constel¬ 
latie is nadelig voor alle betrokkenen en kan 
uitlopen op een ‘tragedy of the commons’.14 
Die term verwijst naar een fatale constellatie 
waaraan de betrokkenen zich niet kunnen 
onttrekken, hoewel die constellatie als zoda¬ 
nig gemakkelijk valt te doorzien. Wandelen 
er in een bos veel mensen, dan laat niemand 
de bramen met rust tot ze op hun best zijn. 
Hetzelfde kan optreden bij natuurlijke voort¬ 
brengselen waarvan het levensonderhoud 
afhangt. Het kan gaan om een bos, een drink¬ 
plaats voor het vee, een olieveld binnen 
bereik van twee exploitanten, of om een vis¬ 
water. 
Op dergelijke situaties kan verschillend wor- 
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den gereageerd. Soms, en daar lijkt de term 
‘tragedie’ het meest van toepassing, leiden ze 
tot een onomkeerbare vernietiging van de 
hulpbron. Soms ook leiden ze tot verkwisting 
van natuurlijke hulpbronnen zonder fatale 
gevolgen. Behalve aan het zojuist genoemde 
bramen plukken valt hier te denken aan het 
wegvangen van een jaarklasse vissen alvo¬ 
rens deze volgroeid is. Dit kan voor de 
betrokkenen zeer nadelig zijn, maar is als 
economisch probleem niettemin van andere 
aard dan een ecologische crisis. 
Een oplossing voor dergelijke problemen kan 
worden gezocht in de introductie van specia¬ 
le rechten, een vorm van eigendomsverhou¬ 
dingen derhalve, bij de exploitatie van deze 
collectieve hulpbronnen. Soms komen de 
belanghebbenden tot een regeling die de toe¬ 
gang tot het omstreden gebied beperkt. Een 
voorbeeld is de visserij op de meren rond Pur- 
merend. Een meningsverschil tussen de eige¬ 
naar en vissers uit deze stad over de grenzen 
van de visserij werd, naar oude vissers in 
1597 voor de rechtbank verklaarden, opge¬ 
lost door “een mande te laten drijven van ‘t 
Godshuijs lant aff [...] Ende alwaer die selve 
mande eerst aen ‘t lant soude comen, dat de 
limiten [...] hem so verre soude uutstrecken 
ende verder niet”.15 
Al te idyllisch moeten we ons dergelijke 
afspraken niet voorstellen. Aan de hand van 
een nader te noemen negentiende-eeuws 
voorbeeld uit het Hoomse Hop valt te zien dat 
dergelijke informele regelingen de machts¬ 
verhoudingen tussen de betrokken groepen 
scherp laten uitkomen.16 Uiteraard gaat aan 
dergelijke afspraken een onderhandeling 
vooraf, of een geleidelijk bijstellen van het 
feitelijk gedrag van de betrokkenen. 
Mogelijk is het vaker wèl dan niet gegaan om 
informele regelingen. Zij ontsnappen dan aan 
de aandacht van de historicus, tenzij er later 
vanuit de herinnering melding van wordt 
gemaakt bij een volgend geschil, zoals in het 
gegeven voorbeeld uit Purmerend. Soms 
evenwel beschikken we over afspraken die op 
schrift zijn gesteld door een notaris. Dan vin¬ 

den we in een achttiende-eeuws stuk opeens 
de zure tussenvoeging “na veele heevige 
debatten”. Er is wellicht nog het nodige te 
vinden, al kost speurwerk in een notarieel 
archief meer tijd dan het bij wonen en opte¬ 
kenen van discussies tussen groepen vissers. 

Economen menen veelal dat vrije exploitatie 
van een hulpbron desastreus uitpakt. Antro¬ 
pologen daarentegen attenderen op het ver¬ 
schil tussen formeel vrije toegang en feitelijk 
beheer door betrokkenen. Dat laatste sluit aan 
bij de vaststelling van zojuist. In dit debat 
passen de waarschuwingen van milieuhisto- 
rici tegen een klakkeloos vertrouwen in alar¬ 
merende berichten uit het verleden over ver¬ 
woesting van natuurlijke hulpbronnen. Een 
mooi voorbeeld is de steeds weer opduiken¬ 
de klacht over het ongelimiteerd kappen van 
bomen. Tegenover de beweerde vernietiging 
van wouden stellen boshistorici: “trees grow 
again”. Bij nadere beschouwing blijkt in veel 
gevallen het motief om alarm te slaan te lig¬ 
gen in conflicten over rechten op het gebruik 
van het woud en verscherpte concurrentie om 
het hout.17 De beweerde ecologische crises 
passen in een belangenstrijd waarin belang¬ 
hebbenden met verbluffende snelheid om¬ 
schakelen van klaagzangen tot het wegwim¬ 
pelen van iedere bedenking tegen de wijze 
van exploitatie. We moeten in het archiefma¬ 
teriaal dus niet slechts de verontruste bood¬ 
schap bezien, maar er tevens de gewone bron¬ 
nenkritiek op loslaten; wie slaat alarm en 
waarom doet die dat? 

Een voorbeeld: het doodvissen van de Zui¬ 
derzee 
Afgaand op alarmkreten van vissers over de 
visstand zouden we een goede verhouding 
tussen hen en de visserijbiologen verwach¬ 
ten. Toch zijn de huidige Nederlandse zee¬ 
vissers lang niet altijd te spreken over de bio¬ 
logen. Zo nodig demonstreren zij in Brussel 
tegen de statistieken. Ook in het verleden was 
dat het geval. Vissers waren niet gewend om 
een scherp onderscheid te maken tussen de 
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bescherming van vispopulaties en het veilig 
stellen voor eigen vangst van een zo groot 
mogelijk deel daarvan. In 1906 stelden bio¬ 
logen vast: “Er is altijd nog visch in de Zui¬ 
derzee”, een bevinding waartegen groepen 
vissers een demonstratieve bijeenkomst orga¬ 
niseerden in Krasnapolsky te Amsterdam.18 
Volgens hen werd de zee geleidelijk aan 
doodgevist. 
De beroering rond de Zuiderzee was geen 
incident. Een conflict uit de jaren 1875-1890 
was opnieuw opgelaaid, met als inzet het als 
incorrect beschouwde gebruik van de won- 
derkuil (een kuil is een sleepnet in een aantal 
varianten) door de Volendamse vissers. In de 
ogen van andere Zuiderzeevissers was dit 
gebruik destructief en vormde het een direc¬ 
te bedreiging voor de visstand. Zij betitelden 
de Volendamse kuil als ‘moordkuil’. Afgaand 
op deze informanten speelde hier een biolo¬ 
gische problematiek. Achter een vloed van 
rekesten met een schrille toonzetting blijkt 
echter een complexe wereld van belangen en 
oordelen schuil te gaan. 
Op het eerste gezicht lijkt het dat de Zuider¬ 
zeevissers zich bij de vangst rekenschap 

gaven van mogelijke consequenties voor de 
visstand. Het gros van de vissers had in het 
schip een bun, een voorziening om de gevan¬ 
gen vis in leven te houden. In 1905 meldde 
een onderzoekscommissie: “Vroeger waren 
de gaten in de bunnen zoo groot, dat de jon¬ 
ge visch er door heen kon en zoodoende weer 
in zee kwam”.19 
Een andere techniek blijkt bekend te zijn 
geweest bij de Volendammers. Om hun goe¬ 
de wil aan de politici te tonen, kwamen zij in 
1882 met de suggestie hun kuilnet te voorzien 
van hoepels. Doordat het net zich dan minder 
in de lengte rekte konden jonge visjes beter 
door de mazen ontsnappen.20 Dit was niet 
alleen maar een trucje om zich de politiek van 
het lijf te houden; deze adaptatie is later in de 
riviervisserij toegepast.21 Uiteindelijk pasten 
de Volendammers een ander middel toe waar¬ 
van de overheid vaststelde dat het inderdaad 
de vis spaarde.22 
De vissers komen met deze technieken als 
‘milieubewust’ naar voren. Evenwel doet 
juist het geval van de Volendamse vissers de 
wenkbrauwen fronsen. Zij waren immers 
berucht wegens het massaal vangen van klei- 
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ne visjes; haring met een lengte van minder 
dan tien centimeter, die diende als mest voor 
het land of als voer voor kippen- en eenden- 
fokkerijen. In hun oordeel (afwijkend van dat 
van de overige Zuiderzeevissers) waren de 
kleine visjes geen haring, maar een nutteloos 
broedsel dat nooit groter werd en het binnen¬ 
trekken van waardevoller soorten belette. 
Door met het kuilnet die kleine visjes te van¬ 
gen, werd de zee ‘schoongeveegd’. Dit geeft 
een andere kijk op hun adaptatie van het kuil¬ 
net. Ook de gaten in de bun van Zuiderzee¬ 
vissers hoeven niet gezien te worden als een 
zaak van milieubeheer. Zij waren dat ‘kleine 
spul’ uiteraard liever kwijt dan rijk bij het sor¬ 
teren van de vangst. 
Onder de Zuiderzeevissers varieerde de in¬ 
schatting van overvloed of gebrek aan vis al 
naar de betrokken belangen. De Volendam- 
mers waren de sterksten op de Zuiderzee. Zij 
beweerden dat er vis in overvloed was. Maar 
zij visten ook buitengaats, en eenmaal op de 
Noordzee (waar ze het onderspit moesten 
delven tegen buitenlandse concurrenten) 
klaagden zij over het leegvissen van het water 
door de Engelsen. Iets dergelijks valt te sig¬ 
naleren over vissers die het op de Zuiderzee 
moesten afleggen tegen de Volendammers en 
altijd geklaagd hadden over de destructieve 
werking van hun wonderkuil. Zij verander¬ 
den van de ene dag op de andere van mening 
toen zij zelf op deze netten overstapten. Zij 
meldden in 1907 in een petitie aan de Twee¬ 
de Kamer: “U zult [...] namen aantreffen, die 
voorkomen op adressen van tegengestelde 
strekking, doch die bij nadere overweging 
zich, welbewust, tegen de actie voor ver¬ 
bodsbepalingen verklaren”.23 
Het verzet tegen de vangstmethoden van de 
Volendammers valt ten dele te begrijpen van¬ 
uit een scherper wordende strijd om de vis. 
Deze verhevigde concurrentie kwam voort 
uit de verbeterde transportmiddelen. Voor de 
afzet van een bederfelijk massagoed als vis, 
leidde het wegvallen van geografische barriè¬ 
res direct tot afzet naar gebieden die nooit 
eerder van verse zeevis waren voorzien. In 

1838 kwam tussen Amsterdam, Kampen en 
Keulen een stoombootverbinding tot stand. 
In Vollenhove werd in 1852 een begin 
gemaakt met de export van vis naar Osna- 
brück en Bremen. Ook in Engeland, België 
en Frankrijk werden nieuwe afzetmogelijk¬ 
heden gevonden. Vanaf 1856 werd vervoer 
van Zuiderzeevis per spoor mogelijk naar het 
Rijnland en verder oostwaarts. Binnen 
Nederland volgde in de jaren zestig de uit¬ 
bouw van het spoornet, waardoor voor plaat¬ 
sen als Harderwijk, Zwolle en Kampen een 
enorm achterland werd ontsloten. Vanaf de 
jaren 1880 kwamen daar nog stoomtramver- 
bindingen bij. 
De afkeer van de Volendammers kwam mede 
voort uit een, soms tot fysiek geweld aanlei¬ 
ding gevende, strijd om visgronden tussen 
groepen vissers met onverenigbare vangst¬ 
methoden. Een sleepnet nam nogal eens de 
staande netten van anderen mee. Dat bete¬ 
kende het verlies van vangsten, maar ook van 
kostbaar vistuig. De conflicten tussen vissers 
met staand want en vissers met gaand want 
waren eeuwenoud maar spitsten zich toe, 
doordat in de loop van de negentiende eeuw 
overal rond de Zuiderzee de vloot groeide. 
De Volendamse vloot nam het snelste toe en 
verscheen in gebieden die tot dan toe aan 
anderen waren gelaten.24 De Huizer vissers 
beweerden in 1883 dat vreemde vissers die 
vroeger met de kuil in de nabijheid van 
Amsterdam visten, dat nu over de hele Zui¬ 
derzee deden.25 
Zoals al eerder gezegd bestond er soms een 
regeling van conflicten over het gebruik van 
collectieve hulpbronnen. Dit valt ook ten aan¬ 
zien van de Zuiderzee vast te stellen. Staand- 
wantvissers uit Hoorn konden in de omge¬ 
ving van hun woonplaats met staande netten 
hun gang gaan zolang de Volendammers geen 
belangstelling hadden: op zaterdag en zon¬ 
dag. ‘s Maandags bij het krieken van de dag 
moesten ze maken dat ze wegkwamen voor 
de vloot van de Volendammers. De twee vis¬ 
sersgemeenschappen maakten dus in vaste 
volgorde gebruik van dit viswater. Maar de 
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vissers uit Hoorn bleven afhankelijk van de 
medewerking van de Volendammers, want zij 
waren het die schade ondervonden wanneer 
de gemaakte afspraken niet werden nage¬ 
leefd. Eenzelfde soort conflict - maar dan 
zonder onderlinge regelingen - bestond over¬ 
al rondom de Zuiderzee. De palingvisserij 
met fuiken in Elburg en Harderwijk; die met 
fabrieksmatig vervaardigde netjes in Fries¬ 
land en met zijdenetten door de Spakenbur¬ 
gers - alles legde het af tegen de Volendamse 
kuilnetten. 
Het geschil werd soms verwoord in de termen 
van ‘moral economy’. In de afkeer van en 
verbittering tegen de Volendammers is het 
normatieve element onmiskenbaar. Zo merk¬ 
te de gemeenteraad van Elburg in 1885 op: 
“het is niet uit gemakzucht of winstbejag, dat 
onze visschers hun tegenwoordig tuigaadje 

behouden”. Volgens de raad verkozen de 
Elburger vissers grotere uitgaven voor net¬ 
werk en intensiever onderhoud “boven het 
gemakkelijk visschen met een werktuig, dat 
hun op het oogenblik iets ruimer verdienste 
geeft, maar op den duur tot den bedelstaf 
brengt”.26 Volgens deze zienswijze waren de 
Volendammers onwillig zich te schikken naar 
de manier van vissen die “tot instandhouding 
der visscherij noodig is”.27 
In deze context van mentale noties past ook 
die van het ‘eigen’ viswater. Hier stuiten we 
opnieuw op een specifieke beperking van het 
bronnenmateriaal. Niet elk gegeven uit de 
maatschappelijke werkelijkheid kwam door 
het filter van het bestuurlijke en ambtelijke 
apparaat van de negentiende eeuw om zijn 
neerslag in de overheidsarchieven te krijgen. 
Niet alles werd zelfs maar voorgedragen ter 
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plaatsing op de politieke agenda, in een tijd 
waarin de huidige versmelting van staat en 
samenleving nog niet bestond. In de Neder¬ 
landse eenheidsstaat had de overheid geen 
boodschap aan visrechten van lokale ge¬ 
meenschappen. 
Toch is het moeilijk zich voor te stellen dat de 
vissers van de Veluwe, die onderling het 
gebruik van het viswater precies geregeld 
hadden, de groeiende activiteiten van de 
Volendammers pal voor hun kust ruimhartig 
opvatten als ‘het goed recht van elke Neder¬ 
landse staatsburger’. In 1881 visten de Volen¬ 
dammers in gesloten tijd naar hartelust bij 
Harderwijk, en de Harderwijkers telegrafeer¬ 
den verbeten naar controlerende instanties 
buiten de provincie dat een hele vloot de wet 
overtrad zonder dat er naar werd omgezien. 
In vroeger tijd waren zij tegen indringers 
beschermd door het eigen gewest.28 
Uitgerekend de Volendammers blijken in de 
jaren tachtig wel degelijk te redeneren vanuit 
vanouds bestaande rechten. Zij deden dat niet 
tegenover een anoniem ambtelijk apparaat, 
maar tegenover een individuele ambtenaar, 
Nederlands eerste bioloog belast met advie¬ 
zen inzake de visserijpolitiek, die zich gere¬ 
geld buiten de burelen liet zien. In die jaren 
tachtig maakten machinaal vervaardigde 
staande netjes snel opgang op de Zuiderzee, 
en door dit nieuwe want werden sommige 
gebieden ontoegankelijk voor de kuilvissers: 
“Dan klaagt de wonderkuiler over den nieu¬ 
wen indringer, spreekt van zijn goed recht op 
de binnentrekkende ansjovis enz.”.29 

Vissersbiologie 
Naast directe economische belangen en nor¬ 
matieve oordelen van de betrokkenen zijn ter 
completering van het beeld nog hun opvat¬ 
tingen over de biologie van de vis van belang. 
Als inleiding daarop volgen nu eerst enkele 
inzichten van de moderne biologie. Daarna 
wordt ingegaan op de terugloop in de haring¬ 
vangsten in de loop van de negentiende eeuw 
en op de opvattingen die daarover leefden 
onder de vissers. 

Haring bestaat uit ‘rassen’ met elk een eigen 
paaigrond. Anders gezegd; groepsverschillen 
tussen de haringen zijn aanpassingen aan het 
gebied waar de vis zich voortplant. Het gaat 
daarbij om de gemiddelde temperatuur en om 
het zoutgehalte. Voor de Noordzee is het 
onderscheid tussen twee hoofdgroepen van 
belang. De eerste wordt gevormd door een ras 
dat zich voortplant in open zee tussen augus¬ 
tus en januari. De tweede soort paait in de late 
winter en het voorjaar in ondiep water, dus in 
kustwateren zoals het Kattegat en de Sont. 
Dit is een ras van brakwaterharingen ofwel 
kustharingen. Deze blijft als hij volgroeid is 
wat kleiner en is ook herkenbaar aan een 
geringer aantal wervels. Tot deze kustwate¬ 
ren behoorde voorheen ook de Zuiderzee 
(met de na 1932 uitgestorven Zuiderzeeha- 
ring).30 
In de negentiende eeuw werd in de Zuiderzee 
op haring gevist van oktober tot halverwege 
april. Najaarsharing was de eerste haring die 
vanuit de Noordzee binnen kwam, om in de 
loop van het voorjaar te paaien. De grote mas¬ 
sa volgde in het vroege voorjaar. Na de voort¬ 
planting trok de haring weer weg. De najaars- 
haring bracht hoge prijzen op. In maart en 
april daarentegen was de vis soms onver¬ 
koopbaar door de ontzaglijke aanvoer. Ver¬ 
minderde vangsten in het najaar betekenden 
dus een zware tegenslag voor de vissers. Die 
terugloop zette in tijdens de jaren zestig. Na 
1900 stelde de haringaanvoer in het najaar 
niets meer voor. 
Die terugloop is een onbetwistbaar feit. 
Onder de vissers werd het verschijnsel door 
niemand ontkend. Bovendien kunnen we hier 
aansluiting vinden bij een bewerking door 
een bioloog van aanvoercijfers ten behoeve 
van onderzoek naar overbevissing. P.P.C. 
Hoek onderzocht in 1889 aanvoercijfers van 
haring tussen 1840 en 1889 in het gemeente¬ 
archief van Monnickendam, de belangrijkste 
aanvoerhaven van haring aan de Zuiderzee, 
en constateerde een gestage terugloop van de 
najaarsvangsten.31 
Een commissie van onderzoek, afkomstig uit 
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het College voor de Zeevisscherijen (een 
adviesorgaan van de regering) heeft in 1878 
aan een Huizer visser gevraagd waarom deze 
najaarsharing zo schaars geworden was. De 
gedachtenwisseling verliep vervolgens al¬ 
dus: 
“Antw.: Als men zooveel jongen visch ver¬ 
nielt als tegenwoordig het geval is, dan moet 
ook de volwassen haring wel schaarsch wor¬ 
den. 
Vraag: Maar hoe verklaart het zich dan, dat 
de haring in het voorjaar [maart, april] dik¬ 
wijls zeer overvloedig is? 
Antw.: Dit is zoo, het is vooral de najaarsha¬ 
ring, welke tegenwoordig ontbreekt. Aan 
welke omstandigheden dit nu moet worden 
toegeschreven, zou ik niet durven zeggen”. 

Deze visser legde de schuld voor de terug¬ 
loop van de najaarsharing bij de Volendam¬ 
mers maar wist die mening niet goed te ver¬ 
dedigen. Een Harderwijker visser die gekant 
was tegen de wonderkuil kreeg dezelfde 
vraag. Hij legde de schuld niet bij de Volen¬ 
dammers. Het verslag luidt aldus: 
“Vraag: Hoe komt het, dat de najaarsharing 
zich tegenwoordig zoo laat vertoont? 
Antw.: De schuld ligt niet aan de wonderkuil; 
de hoofdreden zal wel zijn, dat door de uit¬ 
breiding van de visscherij in Schotland en 
Noorwegen en de verbeterde wijze van vis- 
schen er veel minder haring ontsnapt dan 
vroeger, en er dus ook minder voor de Zui¬ 
derzee overblijft. 
Vraag: Is dan de haring hier dezelfde als die, 
welke de Schotten visschen? 
Antw.: Zeker. 
Vraag: Hoe komt het dan dat de Zuiderzee- 
haring zooveel kleiner is? 
Antw.: De groote soorten worden opgehou¬ 
den, maar de kleinere ontsnappen en komen 
hier. Trouwens in het najaar heeft men hier 
ook wel enkele groote haringen.” 

In dit laatste antwoord wordt geraakt aan het 
onderscheid tussen Noordzeeharing en Zui- 
derzeeharing. De laatste was wat kleiner van 

stuk. De visser blijkt dit onderscheid tussen 
twee haringrassen niet te maken. Er was op 
dat moment ook nog maar weinig biologisch 
onderzoek gedaan naar de vissen in de Zui¬ 
derzee, en de vissers waren de enigen niet die 
voor raadselen stonden. De hoofdzaak is 
evenwel te vinden in het eerste gedeelte van 
dit gesprekje. Net als de visser uit Huizen was 
de Harderwijker gekant tegen de Volendam¬ 
mers. Geen van beide paste zijn biologische 
inzichten aan bij de gewenste uitkomst van de 
kuilstrijd. 
Dat deze vissers opvattingen naar voren brach¬ 
ten die niet strookten met hun directe belang, 
bleek geen uitzondering te zijn. De bioloog 
Paulus Hoek, die de vissersbevolking grondig 
kende, noemde hun opvattingen over najaars- 
en vooijaarsharing “zeer verdeeld”.32 Dat was 
in 1889, na tien jaar heftige strijd over de won¬ 
derkuil. Dit rechtvaardigt het vermoeden dat 
deze inzichten al bestonden voordat de na¬ 
jaarsharing verstek liet gaan en de strijd over 
de kuilvisserij in volle hevigheid losbarstte. 
Bij het bestuderen van archiefmateriaal dat is 
voortgekomen uit de conflicten over de kuil¬ 
visserij, dreigt het simpele gegeven uit zicht te 
raken dat de vissers altijd al hadden nagedacht 
over de natuur, ook toen de kuilstrijd voor hen 
geen enkele actualiteit had. 
Reconstructie van het beeld dat de Zuider- 
zeevissers hadden van vissoorten, levert spo¬ 
radische maar saillante details op die aanto¬ 
nen dat onze kennis van bedreiging van de 
visstand hooguit indirect kan steunen op het¬ 
geen de belanghebbenden zelf aanvoeren.33 
Hierbij is het van belang hoe de vissers de 
natuur classificeerden, maar het archiefmate¬ 
riaal laat op dit punt maar weinig los.34 Dat 
weinige danken we aan de oprechte belang¬ 
stelling voor de vissersbevolking van bioloog 
Hoek. Deze heeft geruime tijd over de Zui¬ 
derzee gezworven en daarvan een dagboek 
bijgehouden. 
In december 1888 ving hij een ‘echte’ Noord¬ 
zeeharing, dus een van die grote haringen 
waarvan de Harderwijker visser al melding 
maakte; een vertegenwoordiger van het 
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haringras dat, zoals wij thans weten, zich in 
diep water in het najaar en de winter voort¬ 
plant, en die kennelijk verdwaald was geraakt 
in de Zuiderzee. Na deze ongewone vangst 
raakte Hoek aan de praat met een Marker vis¬ 
ser en vroeg hem of de haring die in het najaar 
de Zuiderzee binnenkwam een andere was 
dan de haring die daar in het voorjaar ver¬ 
bleef. Het antwoord was: “dat deze haring die 
nu gevangen werd bleef binnenzwemmen tot 
in Maart of zoo, dat de haring dan een tijd¬ 
lang geheel verdween en dat eerst daarna de 
groote massa haring naar binnen kwam, die 
kwam rijen. Hij meende, dat de haringen, die 
nu gevangen werden, weer naar buiten gin¬ 
gen - natuurlijk, als zij niet gevangen wer¬ 
den. Ik vroeg hem, of die haring dan zelf niet 
rijp zou worden als zij in de Zuiderzee bleef 
- dat kon ook wel, meende hij enz. enz. Van 
haring, die in ‘t najaar rijp zou zijn en dan zou 
paaien had hij nooit gehoord. Een der harin¬ 
gen, die ik in handen kreeg, liet de kuit loop- 
en en toen ik dit den visscher liet zien, zeide 
hij, ja, dat komt meer voor, dat ze zoo’n beet¬ 
je slap worden in de buik - maar rijen doen 
ze nu toch niet - wel in ‘t voorjaar”.35 

Conclusie 
Studie van het bronnenmateriaal over des¬ 
tructieve vangstmethoden van Zuiderzeevis- 
sers levert weinig ‘harde’ gegevens op over 
visstand en milieu. In verband met het pre¬ 
cieze moment van de haringtrek naar de paai¬ 
gronden bleek hetgeen voor vissers finan¬ 
cieel van groot gewicht was, uit biologisch 
oogpunt bijzaak te zijn. Aansluitend bij an¬ 
tropologisch en economisch onderzoek naar 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
kwam als terrein van onderzoek de toegang 
tot de visgronden naar voren. Lokale vissers¬ 
gemeenschappen rond de Zuiderzee regelden 
eeuwenlang tot in details de visserij: wie vist 
waar, wanneer, tot hoe ver in zee en met hoe¬ 
veel viswant. Niet de rationaliteit bij de ex¬ 
ploitatie, maar ‘eerlijk delen’ stond daarbij 
voorop. 
Conflicten over het ‘uitmoorden’ van de Zui¬ 

derzee kwamen sterk naar voren wanneer 
oude geografische kaders wegvielen. Aller¬ 
eerst spelen hier staatkundige factoren een 
rol; de conflicten in de kuilvisserij hadden 
gedurende de Habsburgse tijd en onder de 
Nederlandse eenheidsstaat een andere setting 
dan tijdens de Republiek, toen Friesland, 
Overijssel en Gelderland als zelfstandige 
politieke entiteiten de belangen van hun vis¬ 
sers behartigden tegen binnendringende con¬ 
currenten uit het gewest Holland. Daarnaast 
is economische schaalvergroting van belang: 
de toegang tot de nieuwe internationale vis¬ 
markten. De discussie in de negentiende 
eeuw over bedreiging van de visstand door 
kuilvissers was een uiting van schaalvergro- 
tingsconflicten, niet van een ecologische cri¬ 
sis. 

Het onderscheid tussen economische en biolo¬ 
gische aspecten doet de aandacht verschuiven 
van alarmerende berichten in de bronnen naar 
degenen die alarm slaan. In de reacties van vis¬ 
sers op storingen in de natuur gaat het niet 
alleen om de geloofwaardigheid van hun 
mededelingen over ecologische crisis maar 
ook om belangenstrijd, normatieve oordelen 
en opvattingen over de biologie van de vis. 
Onjuistheden, eenzijdigheden en tegenstrij¬ 
digheden zijn een welkom onderdeel van die 
bronnen. Aldus benaderd zijn normatieve 
uitingen geen bewijs van zorg voor de instand¬ 
houding van de natuur als ‘objectief’ systeem, 
maar van zorg voor ‘instandhouding van de 
visscherij’ voor de eigen groep. 
De stuwende factoren in conflicten tussen 
groepen vissers (zoals het gebruik van vis¬ 
gronden en afzetmarkten) hebben een andere 
tijdsdimensie dan natuurlijke omstandighe¬ 
den (zoals wijzigingen in gedrag en spreiding 
van vissoorten). Zij dienen daarom als twee 
afzonderlijke onderwerpen te worden be¬ 
licht. Qua tijdsdimensie neemt de soms eeu¬ 
wendurende tegenstelling tussen groepen 
vissers met traditionele vangsttechnieken als 
basisgegeven achter visserijconflicten een 
tussenpositie in. Van hier uit kunnen biologi- 
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sche ontwikkelingen en visserijconflicten in 
één beeld worden verenigd. 
Bij deze driedeling vallen de gelaagde con¬ 
cepties over historische tijd van F. Braudel te 
binnen. Dit artikel is niet de plek om die 
parallel uit te werken. Wel geeft Braudels 
nadruk op de eigen dimensie van de niet- 
menselijke factor in historisch onderzoek 
zicht op een centraal probleem voor een vis- 
serijgeschiedenis die het milieuaspect wil 
integreren. Dit is de onmacht van de vissers 
tegenover omstandigheden die zij niet kon¬ 
den beheersen en zeer lang ook niet konden 
doorzien. 
Bij de uitwerking daarvan kunnen we een 
constructie van N. Elias benutten. Geringe 
beheersing van de natuur, aldus Elias, maakt 
het moeilijk om natuurlijke verschijnselen 
waarvan het levensonderhoud afhangt met 
distantie te benaderen. Dit staat weer een ver¬ 
groting van de controle over de natuur door 
samenwerking tussen belanghebbenden in de 
weg. Aldus wordt de kwetsbaarheid voor 
natuurlijke factoren bestendigd.36 Conflicten 
tussen groepen vissers kunnen worden ge¬ 
plaatst binnen deze constellatie. 

Een milieuhistorische benadering van de vis¬ 
serij die naast de feitelijke invloed van de 
mens op de natuur ook de reacties van de 
mens op storingen in die natuur onderzoekt, 
kan zich richten op deze constellatie en op 
ontwikkelingen in wetenschap, structuur van 
de samenleving en bestuurlijk apparaat die 
een uitweg daaruit tot een reële optie hebben 
gemaakt. De binnenvisserij krijgt daarbij de 
kans om uit zijn vergeten hoekje te komen. 
Sinds de middeleeuwen heeft professioneel 
management zich juist daar ontwikkeld.37 
Deze tak van visserij is derhalve bij het ont¬ 
staan van rationeel beheer van viswateren een 
niet weg te denken schakel. 
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Noorse kabeljauwvissers en Nederlandse kooplieden. 
Vistechnieken, vangstresultaten en de afzetmarkt voor stokvis in de zeventiende eeuw. 

Joke Ubbens 

Inleiding 
In de middeleeuwen had de Duitse Hanze de 
stokvishandel in Bergen voor een groot deel 
in handen. Stokvis werd geruild tegen graan 
dat de oosthanzeaten aanvoerden. Rond 1550 
verloor Lübeck zijn dominerende positie op 
het kantoor van de Hanze in Bergen aan de 
westelijke hanzesteden Bremen en Hamburg. 
In de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw zagen deze steden op hun beurt hun lei¬ 
dende positie in de stokvishandel overgaan in 
handen van de Hollanders en de burgers van 
Bergen, onder wie velen van Hollandse ori¬ 
gine. 
Stokvis wordt gemaakt van kabeljauw. In de 
Noordzee en later tevens bij Ijsland visten 
ook de Nederlanders op deze vis. Hoewel de 
visserij in de zeventiende eeuw geen aan¬ 
toonbare invloed op de kabeljauwstand had 
(pas in de twintigste eeuw zouden de ver¬ 
schillende populaties onder meer door de vis¬ 
serij met het trawlnet achteruitgaan), was de 
vistechniek van de Nederlanders geavanceer¬ 
der en veel productiever dan die van de 
Noren.1 In dit artikel zal worden ingegaan op 
de vraag of de contacten tussen de Hollandse 
kooplieden in Bergen en de kabeljauwvissers 
in Noorwegen hebben geleid tot het invoeren 
en in zwang raken van de Westeuropese vis¬ 
techniek in Noord-Noorwegen. 

Hollanders in Bergen 
Vanaf het laatste decennium van de zestiende 
eeuw overspoelde een schare buitenlandse 
handelaars Bergen. Onder hen waren Engel- 
sen, Schotten, Duitsers die niet tot de Hanze 
behoorden en Friezen, maar vooral Hollan¬ 

ders en dan met name Amsterdammers. De 
Amsterdammers beriepen zich erop dat ze op 
grond van hun oude privileges dezelfde rech¬ 
ten hadden als de Noorse burgers om handel 
te drijven in Bergen. Deze nykommere, zoals 
ze genoemd werden, vormden een bedreiging 
voor de handelsactiviteiten van de burgers 
van Bergen, die zich juist in deze tijd aan 
Strandsiden, gelegen aan de haven tegenover 
das Kontor\an de hanzeaten op Bryggen, een 
eigen positie begonnen te verwerven. De bur¬ 
gers wisten zich in hun streven de handel 
voor zichzelf te houden gesteund door de 
overheid, die door middel van allerlei wetge¬ 
ving de handelsactiviteiten van de vreemde¬ 
lingen trachtte in te perken. Zo mochten ze 
alleen tijdens de zomermaanden in Bergen 
handel drijven en niet direct met de vissers, 
de zogenaamde Jïskerb0nder, in Nordland 
zaken doen. 
Een manier om onder deze beperkingen uit te 
komen was zich als burger te laten inschrij¬ 
ven in Bergen. Maar om te voorkomen dat 
een handelaar zich slechts voor een korte tijd 
(tot de zaken gedaan waren) liet inschrijven - 
iets waar naar het schijnt vooral de Hollan¬ 
ders een handje van hadden - had de koning 
al in 1572 bepaald dat de burger in spe een 
eed moest afleggen de rest van zijn leven in 
Bergen te blijven wonen. De burgerregisters 
van Bergen laten zien dat in de decennia rond 
1600 vele Hollanders deze stap inderdaad 
zetten. Behalve handwerkslieden en kleine 
handelaars waren onder hen ook nogal wat 
kooplieden met kapitaal en internationale 
handelscontacten.2 Velen van Bergens meest 
vooraanstaande burgers waren dan ook van 
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Hollandse geboorte. 
Hollenderstredet en omgeving behoorden in 
deze tijd tot de rijkste buurten van Bergen; aan 
Strandsiden behoorden de meeste grote kan¬ 
toren toe aan kooplieden die afkomstig waren 
uit Holland. De handelstaal in Bergen was, 
afgezien van officiële documenten die in het 
Deens/Noors gesteld waren, een mengeling 
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van Nederlands en plat-Duits. Deze kapitaal¬ 
krachtige kooplieden vestigden zich onder 
meer in Bergen omdat ze, in een tijd waarin 
de Republiek in oorlog was met Spanje, op 
deze wijze onder neutrale vlag hun handel 
met Zuid-Europa (Spanje!) en het Oostzeege- 
bied en Archangelsk konden voortzetten. De 
samenwerking met de handelshuizen in 

Nederland, vaak in handen van familieleden, 
bleef hecht, maar stond een soepele integratie 
van deze burgers van Hollandse afkomst in de 
Bergense maatschappij niet in de weg.3 
Al snel hadden zij en de van afkomst Noorse 
burgers gezamenlijke belangen in Bergens 
scheepvaart. Het overgrote deel van de vloot 
werd gefinancierd door middel van partenre- 
derij en beide partijen hadden vaak parten in 
hetzelfde schip, waarbij soms ook nog kapi¬ 
taal van partenreders uit Holland kwam. Gro¬ 
te schepen werden vaak in Holland gebouwd. 
Soms is het dan ook moeilijk uit te maken of 
een schip in Bergen of in de Nederlanden 
thuishoorde. Hoewel het bronnenmateriaal 
voor deze tijd ontoereikend is om de grootte 
van de vloot in aantallen schepen en totale 
aantal lasten te kunnen bepalen, blijkt er wel 
uit dat er in de jaren negentig van de zestien¬ 
de eeuw een sterke expansie van Bergens 
scheepvaart plaatsvond. De drijvende kracht 
achter deze expansie waren de burgers van 
Hollandse afkomst. Zij brachten het kapitaal 
en de handelscontacten mee. Voor de jaren 
1577 en 1640-1641 zijn er, respectievelijk uit 
een tollijst en een havenbelasting (ringpen- 
ger), wel gegevens over het totale aantal las¬ 
ten van de vloot. In 1577 was Bergens vloot 
1.300 lasten groot, in 1640-1641 3.500 las¬ 
ten. Een toename van circa 170 %.4 
Het voornaamste uitvoerartikel van Bergen 
was stokvis.5 Gegevens over uitvoerhoeveel- 
heden van dit artikel zijn er tot het midden van 
de zeventiende eeuw vrijwel niet. De tollijst 
uit 1577 laat zien dat er in dat jaar ruim 
100.000 wagen werden uitgevoerd.6 Fossen 
schat de totale uitvoer per jaar in de hele zes¬ 
tiende eeuw op ongeveer dezelfde hoeveel¬ 
heid, echter met ruim een verdubbeling in de 
jaren negentig. Belastinginkomsten uit Noord- 
Noorwegen wijzen op een sterk toenemende 
stokvisproductie vanaf de jaren veertig van de 
zeventiende eeuw tot ongeveer 1660. Deze 
groei komt ook tot uiting in de uitvoergege- 
vens die voor de jaren 1650-1654 beschikbaar 
zijn. Het jaarlijkse gemiddelde lag in deze 
jaren op bijna 364.000 wagen; drieëneenhalf 

keer de hoeveelheid van 1577 dus.7 
Wie voerden nu deze toenemende hoeveelhe¬ 
den stokvis uit? Niet de oosthanzeaten, want 
zij waren hun leidende positie in Bergens 
stokvishandel al in de tweede helft van de 
zestiende eeuw kwijtgeraakt aan de westelij¬ 
ke hanzesteden. Uit de Sonttoltabellen blijkt 
dat de oostelijke hanzesteden, vooral Lübeck 
en Rostock, na nog een paar topjaren in het 
eerste decennium van de zeventiende eeuw 
waarin ze circa 80.000 wagen per jaar uit¬ 
voerden, hun export geleidelijk tot vrijwel 
niets zagen teruglopen in de jaren vijftig van 
de zeventiende eeuw. Het Oostzeegebied viel 
toen als afzetmarkt voor stokvis weg. Af¬ 
gaande op de aanloop van schepen in Bergen 
waren het ook niet de hanzesteden in het 
Westen. Na een hoogtepunt in het jaar 1598 
met bijna 90 schepen liep het aantal schepen 
uit Bremen en Hamburg terug naar 10 a 15 in 
de jaren dertig van de zeventiende eeuw. 
Het aandeel van de Hollandse schepen was in 
1599 met 16 schepen 8% van het totale aan¬ 
tal buitenlandse vaartuigen. In 1634 was de 
vrachtcapaciteit van de 23 - in verhouding 
grote - Hollandse schepen die Bergen aande¬ 
den 2.060 lasten, bijna 26% van het totaal van 
8.016 lasten van alle schepen uit de gebieden 
en steden die betrokken waren bij de stokvis- 
uitvoer.8 Van het totale aantal van 8.016 las¬ 
ten in 1634 neemt Bergens eigen handels¬ 
vloot er 4.627, dat is bijna 58%, voor haar 
rekening. Gezien de nauwe samenwerking 
tussen de burgers in Bergen en de Hollanders 
ging waarschijnlijk een groot deel van de 
stokvisuitvoer in Bergense schepen naar Hol¬ 
landse havens, in de eerste plaats naar Am¬ 
sterdam.9 
We kunnen dan ook stellen dat op z’n laatst 
in de jaren dertig van de zeventiende eeuw de 
Bergenaren en de Hollanders de stokvismarkt 
overnamen van de hanzesteden, met Holland 
als de belangrijkste exportbestemming.10 De 
uitvoer en dus ook de productie vertoonden 
een zeer sterke groei in de periode 1590- 
1660. Op de vraag op welke wijze deze pro¬ 
ductiegroei tot stand kwam zal aan het eind 
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Stokvis haunt te drogen op houten rekken, de zogenaamde fiskehjeller. Foto Knud Knudsen, circa 1900. Collectie 
Universitetshihlioteket Bergen. 

van dit artikel worden ingegaan. 

De productie van stokvis 
Stokvis werd langs een groot deel van de 
westkust van Noorwegen geproduceerd, het 
grootste deel echter in Nordland en vooral in 
Lofoten, waar het klimaat het meest geschikt 
is voor het drogen van de vis. Stokvis is zon¬ 
der zout gedroogde kabeljauw (Gadus mor- 
hua), die over houten rekken (hjeller) te 
drogen wordt gehangen; ofwel met twee 
tegelijk, bij de staart aan elkaar gebonden 
(rundfisk), ofwel per stuk. na in de lengte tot 
aan de staart doormidden gesneden en van de 
ruggegraat ontdaan te zijn (raskjcer). Dit laat¬ 
ste wordt vooral bij de grotere exemplaren 
gedaan, dan wel naarmate men later in het 
jaar of zuidelijker komt en de kans op worm¬ 
stekige en zure vis groter wordt. De raskjcer 
werd in de zomer ook wel in de zon op de rot¬ 

sen te drogen gelegd omdat het drogen zo 
sneller ging en heette dan plattfisk. Maar in 
de zomer gemaakte stokvis was weinig 
waard. 
Hoewel in Finnmark in de zomer en de herfst 
op loddetorsk (lodde is spiering, torsk kabel¬ 
jauw) i.e. de foeragerende kabeljauw alsme¬ 
de op kysttorsk (een ondersoort) werd gevist 
en van deze kabeljauw ook wel stokvis werd 
gemaakt, werd toch het overgrote deel van de 
stokvis vervaardigd van skrei. Dit is dezelfde 
kabeljauw als de loddetorsk die aan de kus¬ 
ten van Finnmark foerageert, maar nu is het 
de paaiende vis. Deze Noordoost Arctische 
kabeljauw, ook wel de Arctisch Noorse ka¬ 
beljauw genoemd, komt in de maanden 
februari en maart (in een goed vangstjaar tot 
half april) vanuit de Barentszzee langs de 
kust van Noorwegen om te paaien, van West- 
Finnmark tot aan Mpre (71° tot 62,5° NB), 
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maar vooral bij Lofoten (68° NB). Het is -in 
potentie althans - de grootste kabeljauwpop- 
ulatie ter wereld.11 
Van een gedeelte van deze overvloed aan vis 
werd al vanaf de twaalfde eeuw stokvis ge¬ 
maakt voor de buitenlandse markt. De afzet¬ 
markt werd gevormd door Engeland en de 
Rijnstreek en in de volgende eeuwen kwa¬ 
men daar het Oostzeegebied, Vlaanderen en 
Holland bij.12 In een tijd waarin de moge¬ 
lijkheden tot conservering van eiwitrijk 
voedsel geringer waren dan tegenwoordig, 
leende gedroogde vis zich uitstekend voor de 
handel vanwege zijn lange houdbaarheid; ten 
noorden van de Alpen wel tot drie jaar. 
Bovendien was de vis licht in gewicht in ver¬ 
houding tot zijn handelswaarde. 
In de maanden februari en maart, als de skrei 
zich aan de kust van Lofoten vertoonde, kwa¬ 
men niet alleen de nordlendinger die direct 
aan de kust woonden de vis vangen, maar ook 
vissers uit het binnenland en van het zuid¬ 
oostelijk van Lofoten gelegen Salten en Hel- 
geland. Dit waren de reeds genoemde fis- 
kerbpnder (fisker is visser, bonde boer). 
Zoals uit de benaming al blijkt leefden deze 
mensen niet alleen van de commerciële vis¬ 
serij en de stokvisproductie.13 De producten 
van andere activiteiten waren echter voorna¬ 
melijk bestemd voor eigen gebruik. Veeteelt 
was een belangrijke voedingsbron, verder 
graanverbouw (voornamelijk van rogge) die 
naar het noorden toe ten gevolge van het kou¬ 
dere klimaat marginaal werd, en visserij voor 
eigen comsumptie, die tussen de andere 
bedrijven door het hele jaar plaatsvond. De 
seizoenvisserij op skrei viel in de voor de 
landbouw stille maanden, zodat zij niet ten 
koste van deze behoefde te geschieden. 
Waarom produceerden de fiskerbpnder voor 
de markt? In de eerste plaats om een ruilmid¬ 
del te hebben voor graan, meel en bier. Graan 
en graanproducten uit Bergen dekten in Lofo- 
ten/Vesteralen en Troms 25 tot 40% van de 
caloriebehoefte. De eigen graanverbouw stel¬ 
de hier niets voor. Ten tweede kregen de vis¬ 
sers op deze manier wat geld in handen om 

visgereedschap zoals vislijn en haken en 
luxegoederen als buitenlands textiel, tabak en 
brandewijn te kopen.14 
De visserij op skrei ging op primitieve wijze. 
De vissers gingen overdag de zee op in klei¬ 
ne bootjes met drie of vier man. ‘s Avonds 
moesten ze weer aan land zijn om de gevan¬ 
gen vis te drogen te hangen. Er werd gevist 
met het juksasnpre, een handsnoer van hen¬ 
nep waaraan één enkele haak van ijzer zit. 
Snoer en vishaken werden in Bergen gekocht. 
Het snoer had een bereik van 80 a 250 meter, 
de gangbare lengte lag tussen de 120 en de 
160 meter.15 Als zinker werd een steen, van¬ 
af waarschijnlijk de zestiende eeuw een stuk 
lood of ijzer gebruikt. Het aas bestond meest¬ 
al uit wormen of stukjes vis. Op deze manier 
ving een visser in Lofoten in een normaal sei¬ 
zoen zo’n 900 a 1000 vissen, wat circa 25 tot 
30 wagen stokvis opleverde.16 

De nieuwe vistechniek 
Ook de Hollanders visten op kabeljauw. Deze 
zogenaamde ‘kleine visserij’ werd van bete¬ 
kenis rond 1600. Zij vond plaats op de 
Noordzee, vooral bij de Doggersbank en van¬ 
af ongeveer 1650 ook bij Ijsland. Net als bij 
de Noren was het grootste gedeelte van de 
door de Nederlanders gevangen kabeljauw 
voor de export bestemd; het afzetgebied lag 
tussen de Rijn en de Seine. De kabeljauwvis- 
serij van de Nederlanders kende wat de 
Noordzee betreft een zomer- en een winter- 
visserij. Voor Ijsland vertrokken de schepen 
ongeveer half april waarna ze tien tot twintig 
weken op zee bleven. 
De bemanning bestond niet uit boeren maar 
uit full-time zeelieden, die in de dorpen en 
steden in de Maasmond woonden. In tegen¬ 
stelling tot de kustvisserij van de Noren was 
de kabeljauwvisserij van de Hollanders een 
visserij op volle zee, die om grote investerin¬ 
gen vroeg. Zij werd georganiseerd door kapi¬ 
taalkrachtige kooplieden die de schepen van¬ 
uit onder meer Maassluis, Vlaardingen en 
Zierikzee uitreedden. 
De kabeljauw werd aan boord gezouten en 
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heette aldus verwerkt labberdaan of zoutevis. 
Voor de verwerking van de vis waren zout en 
tonnen nodig. De schepen - doggers en van¬ 
af circa 1650 de grotere hoekerschepen - 
moesten groot zijn, vooral voor de visserij bij 
Ijsland, om de vangst van maanden te kunnen 
bergen. Het visgereedschap vereiste een veel 
grotere investering dan het handsnoer van de 
Noren. Er werd met hoekwant gevist, een lan¬ 
ge lijn met korte zijlijnen waaraan haken 
zaten. 150 van deze lijnen aaneengevoegd 
heetten een beug. De beug bevatte circa 4.000 
haken, angels of hoeken genoemd. De lijnen 
werden ook wel apart overboord gegooid en 
elk door een man vastgehouden (kolvisserij). 
De opbrengst per man kon met dit gereed¬ 
schap een veelvoud zijn van die met het juk- 
sa. 
Over productiehoeveelheden van deze visse¬ 
rij is in de zeventiende eeuw echter weinig 
bekend.17 De Noren hoefden voor hun kabel- 
jauwvisserij niet te investeren in grote sche¬ 
pen. De vis kwam hier immers vlak onder de 
kust voor. Het ovememen van de vistechniek 
van de Hollanders en de Engelsen bij de 
kabeljauwvisserij lag echter wèl voor de 
hand. Weliswaar vereiste het hoekwant een 
grotere investering dan het juksasn0re, maar 
dat het de opbrengst per man verhoogde was 
zonneklaar. Het hoekwant was bovendien 
ook bij de kustvisserij uitstekend te gebrui¬ 
ken. De periode 1577-1654 liet zoals gezegd 
een meer dan verdrievoudiging van de pro¬ 
ductie zien, net in een tijd dat de Hollanders 
samen met de Bergenaren de export van stok¬ 
vis overnamen van de hanzeaten. Noorse 
wetgeving en jurisprudentie uit de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw maken 
ook melding van het gebruik van het hoek¬ 
want in Nordland.18 
Voerden de Bergense kooplieden, van wie 
velen van Hollandse afkomst waren, het 
hoekwant als een gebruikelijk visgereed¬ 
schap in Nordland in? Schreiner, een Noorse 
historicus die zich al voor de Tweede Wereld¬ 
oorlog met de handelsbetrekkingen tussen 
Noorwegen en Nederland in de zeventiende 

eeuw heeft beziggehouden, meent van wel. 
Hij trekt op grond van het in de tijd samen¬ 
vallen van ten eerste de komst van kapitaal¬ 
krachtige Hollanders in Bergen, ten tweede 
de forse stijging van de productie van stokvis 
en ten derde de vermeldingen van het nieuwe 
visgereedschap in de bronnen, de conclusie 
dat vanaf de jaren negentig van de zestiende 
eeuw de Nederlanders niet alleen de scheep¬ 
vaart in Bergen, maar ook de Noorse kabel¬ 
jauwvisserij een krachtige kapitaalinjectie 
hebben gegeven. Zo kon het duurdere visge¬ 
reedschap algemeen in zwang raken en zorgen 
voor een verhoogde productie - in Schreiners 
woorden: “een hoogconjunctuur van werkelijk 
wonderbaarlijke omvang” - in de zeventiende 
eeuw.19 
Nieuwe technieken en productieverhoging 
passen ook goed in het beeld dat we hebben 
van de Hollandse entrepreneurs uit de jonge 
Republiek en hun grote ondernemingslust. 
Het idee dat door de Nederlandse bemoeienis 
met de Noorse kabeljauwvisserij in Lofoten 
het hoekwant het algemene visgereedschap 
werd, dat voor de verhoogde productie in de 
zeventiende eeuw zorgde, is ook bij een aan¬ 
tal andere schrijvers terug te vinden. Colde- 
vin merkte echter in 1938 al op dat het hoek¬ 
want weliswaar rond 1600 in Lofoten bekend 
was, maar al in 1627 naar aanleiding van 
bezwaren van de kant van de meerderheid der 
vissers door de lensherre op de gewone vis- 
plaatsen niet meer werd toegestaan. Een aan¬ 
tal jaren later werd het helemaal verboden.20 
Dat het verbod op de hoekwantvisserij geen 
dode letter was waar velen de hand mee licht¬ 
ten, maar dat het hoekwant inderdaad nog 
heel weinig voorkwam, blijkt uit Nordlandse 
boedelbeschrijvingen die vanaf het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw voorhanden 
zijn. Stein Tveite stelde al voor deze als bron 
te gebruiken voor het bestuderen van de ver¬ 
spreiding van nieuwe types visgereedschap. 
Alf Kiil meldt dat het hoekwant in de boe¬ 
delbeschrijvingen slechts sporadisch voor¬ 
komt, zelfs in het begin van de achttiende 
eeuw. Nedkvitne komt met een tabel met 
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Bredsg&rden op Bryggen 
in Bergen, rond 1900. 
Deze gebouwen zijn van 
na 1702, daar in dat jaar 
een grote stadsbrand alle 
pakhuizen vernietigde. De 
sfeer zal echter niet veel 
verschillen van die in de 
zeventiende eeuw. Collec¬ 
tie Norsk Folkemuseum. 

gegevens uit boedelbeschrijvingen uit het 
eerste bewaarde boedelscheidingsprotocol in 
elk district. Hij heeft hierin alleen die boe¬ 
delbeschrijvingen opgenomen waarin zeege- 
reedschap (boten, visgereedschap) voor¬ 
komt. In Lofoten en Vesteralen komt het 
hoekwant slechts in een paar procent van de 
beschrijvingen voor.21 

Economisch conservatisme? 
Historici hebben zich over dit ‘economisch 
conservatisme’ van defiskerbbnder in Nord¬ 
land verbaasd en hebben geprobeerd het te 
verklaren. Kiil noemt als een belangrijke oor¬ 

zaak bijgeloof en de angst dat het nieuwe 
gereedschap de vis misschien zou afschrik¬ 
ken zodat hij de gewone paaiplaatsen voort¬ 
aan zou mijden. Om dezelfde reden mochten 
in de vorige eeuw stoomschepen tijdens het 
visseizoen niet in de buurt van de grote vis- 
sersnederzettingen voor de kust komen. Uit 
de argumentatie bij de visserijwetgeving, die 
gebaseerd was op wat er onder de bevolking 
leefde, blijkt dat veel vissers ook bang waren 
dat de hoekwantvisserij het gewone volk het 
brood uit de mond zou stoten. Een oneerlijke 
concurrentie, waartegen de meerderheid van 
de bevolking zich letterlijk met hand en tand 
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verzette. Er vonden vechtpartijen plaats tus¬ 
sen vissers die met het juksa en zij die met het 
hoekwant visten.22 
In de wetgeving werd er steeds de nadruk op 
gelegd dat de wetten de belangen van de 
onbemiddelde tegenover die van de kapitaal¬ 
krachtige verdedigden. Hpgsaet merkt op dat 
de verklaring misschien mede hierin ligt dat 
de meerderheid van de bevolking zich van 
een inkomen voor zoveel mogelijk individu¬ 
en wilde verzekeren en dat de fiskerb0nder 
daarom vasthielden aan een productiemetho¬ 
de die voor henzelf als groep de voordeligste 
was. Misschien had de bevolking ook het idee 
dat een verhoogde productie de prijs van de 
stokvis zou kunnen drukken. Het hoekwant 
veroorzaakte bovendien plaatsgebrek in zee, 
speciaal in Lofoten, waar de belangrijkste 
paaiplaatsen in de Vestfjord lagen (en daar de 
meeste jaren voor de kust van Austvagpy). 
Eén stel lijnen dat op een vaste plaats in zee 
werd gezet nam al gauw langs de kust een 
halve tot een kilometer ruimte in beslag. De 
wet van 1627 verbood daarom ook de hoek- 
wantvisserij op de gewone visstekken. Toch 
kwam er een tijd dat de hoekwantvisserij 
gemeengoed werd in Lofoten. Deze omme¬ 
zwaai vond plaats halverwege de achttiende 
eeuw, een tijd van bloei voor de handel in 
stokvis en het voor Noorwegen nieuwe han¬ 
delsproduct: klipvis. Toen werd er een oplos¬ 
sing gevonden voor het plaatsgebrek in zee; 
door de zee op te delen in aparte percelen 
voor de juksa- en voor de hoekwantvissers.23 
Was het hoekwant nu zo duur dat de prijs 
voor de meeste vissers/boeren onoverkome¬ 
lijk was? Een juksasn0re kostte ongeveer een 
waag stokvis. Uit de boedelbeschrijvingen in 
Finnmark, waarin het hoekwant in 76% van 
de gevallen voorkomt, blijkt dat één nieuwe 
lijn - waaraan in Noorwegen in deze tijd 
gewoonlijk zo’n 200 haken zaten - circa 3 
wagen kostte.24 Een dag- en een nachtlijn 
kostten dus samen zo'n 6 wagen. Ter verge¬ 
lijking: één koe kostte ongeveer 8 a 10 wagen 
in Finnmark en 5 wagen (2,5 rijksdaalder) in 
Helgeland, waar de gemiddelde boer in het 

begin van de achttiende eeuw zo’n 6 koeien 
had. Al met al moet het hoekwant voor de 
meeste fiskerb0nder op te brengen zijn 
geweest. Het waren bovendien niet de arm- 
sten die tegen het hoekwant protesteerden. 
Na een verzoek van 24 vissers/boeren uit 
Lofoten, Vesteralen, Salten en Senja, werd 
met een kongebrev van 15 januari 1644 het 
hoekwant volledig verboden. Onder deze 24 
mannen waren in ieder geval 19 jekteskippe- 
re. Zij waren de meest welgestelden en meest 
aanzienlijken onder de vissers/boeren, die 
een zeilschip met één mast (een jekt) bezaten, 
waarop de seizoenproductie aan stokvis van 
zo’n 30 tot 40 vissers naar Bergen kon wor¬ 
den gebracht.25 
Nedkvitne komt dan ook met een verdere ver¬ 
klaring voor het ‘conservatisme’ van de vis¬ 
sers/boeren; het hoekwant bracht z’n geld 
niet op, althans niet in Lofoten. De visserij op 
kabeljauw was hier immers, anders dan in 
Finnmark, een seizoensaangelegenheid. De 
fiskerbpnder visten in februari en maart op 
kabeljauw, de rest van het jaar werd het 
hoekwant niet benut. Het juksa wel, dat werd 
het hele jaar door gebruikt voor de visserij ten 
behoeve van de eigen consumptie. Tussen 
1500 en 1700 waren de visprijzen laag, zeker 
voor stokvis. Deze periode liet een halvering 
zien van de stokvisprijzen in verhouding tot 
die van roggemeel. 
Ondanks de lage visprijzen bleven de vis¬ 
sers/boeren wel vissen voor de markt; ze had¬ 
den het geïmporteerde graan immers hard 
nodig ter aanvulling van hun eigen graanver- 
bouw. Bovendien vond deze visserij zoals 
gezegd plaats in een tijd dat er in de landbouw 
toch niets te doen was. De keuze lag tussen 
stokvis produceren of niets verdienen. Ge¬ 
produceerd werd er dus, maar wel met zo min 
mogelijk kosten; de hogere opbrengst die het 
hoekwant gaf woog door de bijzonder lage 
ruilwaarde van de stokvis niet op tegen de 
grotere investering.26 Daarmee komen we 
aan de vraag op welke wijze en door wie de 
seizoenvisserij op kabeljauw uiteindelijk 
werd gefinancierd. 

24 

De financiering 
Al in de tijd van de hanzeaten berustte de 
financiering op een kredietstelsel. In de 
zomer brachten de jekteskippere met hun 
schepen de gedroogde vis van Lofoten en 
omstreken naar Bergen. Bij de haven van 
Bergen (Vagan) kwamen de pramen en 
schuiten van de kooplieden langszij om de vis 
naar de pakhuizen op Bryggen en later ook 
aan Stranden te brengen. De stokvis werd 
gewogen en op kwaliteit beoordeeld. Elke 
visser had zijn eigen koopman of utreder die 
hem in ruil voor de vis graan, graanproduc¬ 
ten, tabak en andere importwaren en boven¬ 
dien de uitreding voor het volgend jaar ver¬ 
schafte. Was de geleverde vis niet voldoende 
om dit alles te betalen - de vangsten wissel¬ 
den sterk van jaar tot jaar - dan verleende de 
koopman de visser een klein, maar zeker kre¬ 
diet. Op deze wijze bond de koopman in Ber¬ 
gen de producent in Nordland aan zich en 
verzekerde hij zich van de leverantie voor het 
volgend jaar. Zo kreeg hij greep op de pro¬ 
ductie die zo ver van Bergen plaatsvond. 
De wet steunde de koopman door het de vis¬ 
ser te verbieden aan een ander te leveren 
zolang hij bij een bepaalde koopman in het 
krijt stond (hiermee werd overigens nogal 
eens de hand gelicht). De meeste vissers had¬ 
den een schuld, uitgedrukt in wagen stokvis, 
bij hun utreder. De hoogte van deze schuld 
groeide in de zestiende en de zeventiende 
eeuw door de prijsdaling van de stokvis ten 
opzichte van graan, en in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw gingen de vangsten ook 
nog eens achteruit. Het kredietstelsel bete¬ 
kende voor de visser een buffer tussen hem en 
de markt. Viel de vangst een jaar tegen dan 
kreeg hij toch zijn graan en de uitrusting voor 
het volgend jaar. Was de productie daarente¬ 
gen hoog, dan zorgde de koopman er wel 
voor dat de visser niet gauw genoeg graan 
kreeg in ruil voor zijn stokvis. Bijvoorbeeld 
door de visser te verplichten een hoger per¬ 
centage van de opbrengst van de vis bij hem 
aan luxegoederen te besteden. 
De koopman bepaalde bovendien zelf de prijs 

die de visser voor zijn producten kreeg. Voor 
de koopman betekende het kredietstelsel dat 
het grootste gedeelte van de winst aan hem 
toeviel. Aan de andere kant droeg hij ook het 
grootste deel van het risico van een slechte 
vangst. De mogelijkheid om de vangsten te 
vergroten door de vissers uit te reden met het 
hoekwant hebben de kooplieden in Bergen 
niet benut. Ook voor hen was in deze tijd het 
risico dat de investering er niet uit kwam te 
groot. Dit had alles te maken met de prijs die 
de stokvis op de markt in Noord-Europa 
opbracht.27 

De visprijzen 
In de late middeleeuwen waren de prijzen 
voor vis in Noord-Europa in verhouding tot 
de prijzen van landbouwproducten (graan) 
hoog geweest. Maar vanaf de laatste decen¬ 
nia van de vijftiende eeuw trad een langduri¬ 
ge daling van de visprijzen in ten opzichte 
van de graanprijzen, tot de verhouding zich in 
de zeventiende eeuw op een laag niveau voor 
de visprijzen stabiliseerde. 
In Bergen werd in de late middeleeuwen, tot 
ongeveer het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw, 6 a 7 kilo roggemeel gegeven voor 1 
kilo stokvis. In de zestiende eeuw liep de ruil¬ 
waarde van stokvis terug van gemiddeld 3 
kilo meel voor 1 kilo stokvis in de eerste helft 
van de eeuw naar gemiddeld 2 kilo meel voor 
een kilo stokvis in de tweede helft van de zes¬ 
tiende eeuw. In de zeventiende eeuw daalde 
de ruilwaarde van stokvis verder, tot deze 
zich vanaf de tweede helft van de eeuw hand¬ 
haafde op minder dan 1,5 kilo meel voor 1 
kilo stokvis. De ontwikkeling van de prijs¬ 
verhouding in de importhavens van de stok¬ 
vis vertoonde een parallelle ontwikkeling. 
Voor de fiskerbpnder was de ruilverhouding 
van vis voor graan nog slechter, onder meer 
doordat ze op krediet kochten bij de uitreders 
in Bergen. Ook de belastingtienden in Nord¬ 
land en Finnmark lieten een voor stokvis ten 
opzichte van rogge nog sterker dalende ruil¬ 
waarde zien.28 
Er zijn verschillende antwoorden gegeven op 
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de vraag waarom de periode 1475-1650 er 
een was van dalende (stok)visprijzen. Ned- 
kvitne ziet een parallel tussen de demografi¬ 
sche ontwikkelingen in Europa en de prijzen 
van graan en vis. In perioden van pre-indus- 
triële bevolkingstoename - zoals in deze pe¬ 
riode - en de hieruit voortvloeiende gemid¬ 
delde koopkrachtafname, stegen de graan¬ 
prijzen sterker dan die van bijvoorbeeld vlees 
en vis. De oorzaak hiervan was dat de gewo¬ 
ne consument in tijden van verminderde 
koopkracht de voorkeur gaf aan goedkope 
voedingsmiddelen (graanproducten) boven 
dure (vlees en vis), met als gevolg dat de 
goedkope voedingsmiddelen sterker in prijs 
stegen dan de dure. Er is ook wel gewezen op 
de langzaam veranderende eetgewoonten na 
de Reformatie, waardoor het gebruik van vis 
door het wegvallen van de vastendagen zou 
zijn verminderd en de prijs gedaald. Vollan en 
in de vorige eeuw Wallem, spreken dit tegen 
omdat (stok- en klip)vis te duidelijke voorde¬ 
len boven vlees had om alleen om godsdien¬ 
stige redenen veel meer of minder te worden 
gegeten. Het product was goedkoper, beter 
houdbaar en lichter in transport dan vlees. 
Schreiner wijst op de enorme hoeveelheden 
vis die langzamerhand vanaf de laatste de¬ 
cennia van de zestiende eeuw door de Engel- 
sen en de Fransen werden aangevoerd vanuit 
de nieuwe vangstgebieden bij Newfoundland 
en New England. Maar de prijsdaling van de 
stokvis kan hierdoor niet veroorzaakt zijn; 
deze zette al eerder in. De vis uit Newfound¬ 
land ging bovendien vooral naar Engeland, 
Frankrijk, Spanje en het Middellandse Zee¬ 
gebied. Het afzetgebied van de Noorse stok¬ 
vis had als zuidgrens Vlaanderen.29 

Concurrentie van andere vissoorten en -pro¬ 
ducten 
Toch kreeg stokvis te maken met een toene¬ 
mende concurrentie op zijn aloude afzet¬ 
markten. De Engelse visserij bij de Noord- 
zeebanken die rond 1370 begon en de visse¬ 
rij (en wat later ook de handel) bij Ijsland 
vanaf 1412 waren waarschijnlijk de oorzaken 

van het verdwijnen van de Noorse stokvis van 
de Engelse markt in het midden van de vijf¬ 
tiende eeuw. In de veertiende eeuw begon 
ook de volle zeevisserij van de Hollanders bij 
de Doggersbank en de productie van zoute 
haring, die in de zestiende eeuw een grote 
omvang kreeg. De door de Nederlanders 
geproduceerde zoute haring en kabeljauw 
gingen dezelfde markten bedienen als de 
stokvis uit Noorwegen. De Nederlandse 
haring had, net als de Noorse stokvis, zijn 
afzet tussen de Rijn en de Seine en in het 
Oostzeegebied. In de jaren negentig van de 
zestiende eeuw werden de landen rond de 
Oostzee en Noordwest-Duitsland plotseling 
het belangrijkste afzetgebied voor de Neder¬ 
landse haring. Van de gemiddelde vangst van 
20.000 last per j aar in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw ging ongeveer 40% naar 
het Oostzeegebied en 20% naar Noordwest- 
Duitsland. Een verklaring hiervoor ligt in het 
feit dat vanaf 1589 de haringscholen voor de 
Zweedse kust wegbleven.30 Het belang van 
de Oostzeelanden als afnemers van de Noor¬ 
se stokvis begon in deze tijd af te nemen. 
Toen het Oostzeegebied als afzetmarkt rond 
het midden van de zeventiende eeuw volledig 
wegviel ging voortaan vrijwel alle Noorse 
stokvis naar het gebied tussen de Rijn en de 
Seine. Ook de labberdaan vond hier zijn 
afzet. 
De toenemende concurrentie van andere vis¬ 
producten leidde in het algemeen niet tot een 
afnemende vraag naar Noorse stokvis. De 
periode 1590-1650 liet immers een meer dan 
verdrievoudiging van de productie zien, die 
grif aftrek vond. Maar de waarde van stokvis 
daalde wel, waarschijnlijk mede ten gevolge 
van de concurrentie van zoute haring en 
kabeljauw. En hij daalde niet alleen in ver¬ 
houding tot graan, maar ook in verhouding 
tot de andere houdbare visproducten. Gere¬ 
kend per kilocalorie (de voedingswaarde van 
stokvis ligt 1,75 keer hoger dan die van zou¬ 
te haring) ligt de prijsverhouding in Holland 
tussen zoute haring en stokvis in de periode 
1501-1550 gemiddeld op 1:1,2; in de periode 
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1551-1600 op 1:0,8 en in de hele zeventien¬ 
de eeuw (de periodes 1601-1650 en 1651- 
1700) op 1:0,7. De waarde van stokvis ten 
opzichte van gezouten kabeljauw werd in 
Holland tussen de eerste helft van de zestien¬ 
de eeuw en de eerste helft van de zeventien¬ 
de eeuw gehalveerd. Ook elders trad een ver¬ 
gelijkbare verandering in de prijsverhoudin¬ 
gen op. Van een duur product in de vijftiende 
eeuw werd stokvis in de tweede helft van de 
zestiende eeuw goedkoper dan zoute haring 
en labberdaan. De verandering in de prijsver¬ 
houdingen komt waarschijnlijk ook voort uit 
een gestage kwaliteitsverbetering van de zou¬ 
tevis en vooral van de Hollandse haring.31 
Ook in verhouding tot het nieuwe product 
klipvis was de prijs van stokvis laag. Klipvis 
is kabeljauw die al aan boord licht gezouten 
werd en daarna aan land, op de rotsen, 
gedroogd. De voordelen boven stokvis zijn 
een kortere droogtijd en het minder afhanke¬ 
lijk zijn van lage temperaturen tijdens het 
drogen. Het was voor de kabeljauwvissers bij 
Newfoundland niet mogelijk daar goede 
stokvis te vervaardigen, omdat ze in de zomer 
visten en de temperatuur dan te hoog was. De 
Fransen zoutten de vissen ter plekke zwaar en 
verpakten ze in tonnen, om ze vervolgens 
thuis te drogen. Dit leverde een nogal inferi¬ 
eur product op dat niet lang houdbaar was en 
voornamelijk bestemd voor de thuismarkt. 
Het waren de Engelsen die in Newfoundland 
klipvis produceerden, om die vervolgens te 
verhandelen naar Spanje en het Middelland¬ 
se Zeegebied. De Nederlanders kochten deze 
vis op, niet alleen in Engeland maar vaak al 
in Newfoundland, eveneens voor de afzet in 
de landen rond de Middellandse Zee. De 
Engelsen klaagden er zelfs over dat Neder¬ 
landse handelaars de vis in Newfoundland 
opkochten “in great abundance to the hurt of 
English merchants, taking the prime of the 
market”.32 In een ander verband merkten De 
Vries en Van der Woude al op dat de handel 
in vis kennelijk rendabeler was dan de pro¬ 
ductie ervan.33 
Aan het einde van de zeventiende eeuw 

bracht een waag verse vis verwerkt tot klip¬ 
vis in Finnmark twee keer zoveel op als een 
waag vis die verwerkt werd tot stokvis. De 
productie van klipvis was toen overigens nog 
onbeduidend. Voor 1740 werd klipvis in 
Noorwegen amper geproduceerd, hoewel dit 
gezien de gunstige prijs en het grote afzetge¬ 
bied toch voor de hand leek te liggen.34 De 
productie begon in Noorwegen, net als de 
hoekwantvisserij in Lofoten, pas enige 
omvang te krijgen halverwege de achttiende 
eeuw, toen de markt voor visproducten ver¬ 
beterde. Klipvis vroeg om grotere investerin¬ 
gen, zowel in zout als in de vaartuigen om de 
verse vis van de vissers mee op te kopen. 
Want het waren de kooplieden die de verwer¬ 
king tot klipvis organiseerden. Doordat de 
verwerking meer tijd kostte dan bij stokvis 
konden de vissers in Lofoten deze niet com¬ 
bineren met hun visserij, zoals bij de stokvis 
het geval was. Ze kwamen immers vaak van 
ver en hadden hier geen familie om bij de vis¬ 
verwerking te helpen. Stokvis werd door de 
vissers zelf gemaakt, behoefde geen conser¬ 
veringsmiddel en werd vaak door henzelf 
naar Bergen gebracht. Voor de kooplieden was 
het de goedkoopste manier om aan geconser¬ 
veerde kabeljauw te komen en ze voelden dan 
ook lange tijd geen behoefte om aan om de 
productie ervan iets te veranderen.35 

Hoe de productieverhoging tot stand kwam 
Productieverhoging per individu door middel 
van technische vernieuwingen, zoals het 
hoekwant, zat er dus in de zeventiende eeuw 
voor de skre/visserij bij Lofoten en Vesteralen 
niet in. Toch steeg de productie van stokvis; 
eerst in de jaren negentig van de zestiende 
eeuw tot een verdubbeling van wat er gemid¬ 
deld per jaar in de zestiende eeuw werd gepro¬ 
duceerd (100.000 wagen). Daarna volgde een 
sterke toename vanaf het midden van de jaren 
veertig van de zeventiende eeuw, met een 
voorlopig hoogtepunt in de jaren 1650-1654 
met gemiddeld meer dan 360.000 wagen per 
jaar. Blijkbaar nam de vraag toe en konden de 
fiskerbpnder er ook aan voldoen. Niet door 
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productieverhogende technieken, maar door 
de inzet van meer mensen. De vangstresulta- 
ten waren in deze jaren bovendien goed. 
De periode 1500-1700 laat een groei van de 
bevolking in heel Noorwegen zien, ook in 
Nordland.36 Tot ongeveer 1550 was de groei 
in Nordland waarschijnlijk vooral te danken 
aan een toename in de visserijdistricten Lofo¬ 
ten en Vesteralen. Uit gegevens uit personele 
belastingen blijkt dat in de periode 1567- 
1701 het aantal mensen in Nordland groeide 
van circa 15.500 tot circa 33.000, meer dan 
een verdubbeling.37 Maar in deze tijd was de 
groei het sterkst buiten de typische visserij¬ 
districten, in Salten en vooral in Helgeland. 
Binnen de visserijdistricten trokken de men¬ 
sen in deze tijd wèg van de kust naar de 
(potentiële) landbouwgebieden in het bin¬ 
nenland. De vissersdorpen liepen leeg. 
Het verloop van de visprijzen vond dus zijn 
weerslag in de geografische verschuivingen 
van de bevolkingsconcentraties. Voor het pri¬ 
maire levensonderhoud in Nordland werd de 
landbouw - vooral de veeteelt, waarvan de 
opbrengst per individu waarschijnlijk toenam 
- belangrijker, omdat met de commerciële 
seizoenvisserij op kabeljauw minder te ver¬ 
dienen viel. Maar ook al bracht de visserij 
steeds minder op, de inzet van de in Nordland 
wonende mannen in de seizoenvisserij bij 
Lofoten en Vesteralen veranderde niet. Bijna 
alle mannen vanaf 15 jaar in heel Nordland 
en Troms bleven eraan deelnemen. Ook in de 
periode 1660-1730, toen de vangstresultaten 
waarschijnlijk ten gevolge van een kouder, 
natter en stormachtiger klimaat (de Kleine 
Ijstijd) veel minder werden èn de prijzen 
voor stokvis op het dieptepunt waren. Want 
voor haar graanvoorziening bleef de bevol¬ 
king van Nordland voor een groot deel afhan¬ 
kelijk van de aanvoer uit het buitenland, 
waarvan ze zich hoopte te verzekeren door 
haar ruilhandel met stokvis.38 

Besluit 
In Nordland, waar de hoofdmoot van de 
kabeljauwvisserij ten behoeve van de stok¬ 

visproductie plaatsvond, werd het hoekwant 
pas een gangbaar visgereedschap rond het 
midden van de achttiende eeuw. Dat was 
zeker twee eeuwen nadat de Engelsen en de 
Hollanders al op deze manier visten bij de 
banken in de Noordzee, en ruim een eeuw 
nadat de Hollanders en de Bergenaren de 
belangrijkste exporteurs van stokvis werden. 
Daar de stokvishandelaren in Bergen in de 
meeste gevallen ook de uitreders van de vis¬ 
sers waren, zouden dus de kooplieden en niet 
de vissers van economisch conservatisme 
moeten worden beticht. Maar de reden die 
Nedkvitne geeft, namelijk dat het hoekwant 
in een tijd van lage visprijzen in Nordland 
zijn geld niet opbracht en daarom niet het 
gangbare visgereedschap werd, is aanneme¬ 
lijk. De kooplieden voelden geen enkele 
behoefte te investeren in een hogere produc¬ 
tie of in duurdere verwerkingsmethoden 
zolang de visprijzen laag waren. Dat zou de 
Noorse vis duurder maken en zijn concurren¬ 
tiepositie verzwakken. Hierachter zat geen 
economisch conservatisme, maar calcule¬ 
rend ondernemerschap. 
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Noorse kabeljauw rond de 10.000 ton per jaar. In 
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VAN KINTSBEEN AAN TEN STAATKUNDE 

OPGEWASSEN 
Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw 

De achttiende-eeuwse regenten zijn in het verleden vaak afgeschilderd als bepruikte nietsnutten die zich 
slechts inspanden voor hun eigen belang, waardoor de Republiek, na de glorieuze Gouden Eeuw, afgleed 
naar een tweederangs mogendheid. Recent historisch onderzoek heeft reeds aangetoond dat dit beeld 
onjuist is. Het huidige beeld van de achttiende-eeuwse regent is met name door een drietal proefschrif¬ 
ten van Utrechtse onderzoekers over de Hollandse steden Leiden, Gouda en Hoorn ontstaan. Bossaers 
heeft onderzocht in hoeverre dit algemene beeld opgaat voor de andere stemhebbende steden van het 
Noorderkwartier, die veel kleiner in omvang waren dan de drie genoemde middelgrote steden. Boven¬ 
dien was het Noorderkwartier in de achttiende eeuw in economisch opzicht in verval, hetgeen ook van 
invloed kan zijn geweest op de samenstelling van de stadsbesturen. Welke personen maakten deel uit 
van het stedelijke regentenpatriciaat? Hoe leefden en werkten zij? Dit zijn enkele vragen die in dit boek 
aan de orde komen. Frappante details komen soms aan de oppervlakte. Zo was de Alkmaarse regent jan 
Anthonij van Vladeracken een dermate onhandelbaar heerschap dat zijn familie besloot hem in het ver¬ 
beterhuis te laten opnemen. En het roemrechte lijn uit doordat de laatste afstammeling tijdens zijn stu¬ 
dententijd in Leiden bezweek aan de gevolgen van een nachtelijk avontuur. 

Uit het onderzoek van Bossaers blijkt dat er grote verschillen tussen de steden bestonden. De drie grote¬ 
re steden van het Noorderkwartier passen vrij goed in het reeds uit de literatuur bekende beeld. Maar in 
de kleinere steden leefden slechts een handvol regentenfamilies het deftige bestaan dat van hen werd 
verwacht. Het merendeel van de regenten in de kleine steden onderscheidde zich nauwelijks van de ove¬ 
rige burgers. Enige voorzichtigheid om te spreken van 'de regenten', waarbij al te eenzijdig wordt gedacht 
aan het patriciaat van de grootste steden, is dus noodzakelijk. 

De abonnementsprijs van de Hollandse Historische Reeks bedraagt thans ƒ 80,- per jaar. Voor dit jaar¬ 
abonnement 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 giroreke¬ 
ning 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 verkrijgbaar via Postbus 
95904, 2509 CX Den Haag. 

De boeken in de reeks zijn ook verkrijgbaar via de boekhandel en rechtstreeks bij de Stichting Holland¬ 
se Historische Reeks. 
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BOUWERS VAN DE ZEE 
zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 

Aan de betekenis van West-Friesland voor de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart is 
tot nu toe weinig aandacht besteed. Dat geldt in nog sterkere mate voor de rol die het Westfrie¬ 
se platteland daarbij heeft gespeeld. De studie 'Bouwers van de zee: zeevarenden van het West¬ 
friese platteland, c. 1680-1720' behandelt laatstgenoemd onderwerp. Uitgebreid onderzoek in 
een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis 
van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de West¬ 
friese dorpen en van de belangrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam. 
Er was geen dorp in West-Friesland, waar geen zeelieden woonden. In sommige plaatsen maak¬ 
ten zij zelfs een groot deel van de beroepsbevolking uit. Van groot belang is voorts het feit dat 
in deze studie wordt aangetoond hoe zeer handel en scheepvaart in de drie Westfriese haven¬ 
steden afhankelijk waren van het aanbod van de schippers en ander scheepsvolk van het West¬ 
friese platteland. Vele Westfriese zeelieden hadden Hoorn, Enkhuizen of Medemblik als hun 
thuishaven. Aan de rol van deze havensteden wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed. 
Niet alleen voor West-Friesland is het onderzoek van belang. Een aantal aspecten van het zee¬ 
mansleven die vanuit een Westfriese invalshoek worden beschreven, zijn ook van toepassing op 
andere plattelandsgebieden. Onze kennis van leven en werken van de zeeman is met dit boek 
op een aantal terreinen belangrijk uitgebreid. Het idee dat de zeeman tot de laagste groepen van 
de samenleving behoorde, blijkt voor de op het platteland woonachtige varensgezel bijvoor¬ 
beeld onjuist te zijn. In vele opzichten kon hij zich heel goed met zijn collega-dorpsbewoners 
meten. De slechte naam van de zeeman slaat dan ook vooral op de uit het stedelijk proletariaat 
afkomstige bootsgezel die voor de Compagnieën of de Admiraliteiten voer. 

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 verkrijgbaar 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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De ‘Gulden Berg’ van Holland: haring in de zestiende eeuw. 

Florike Egmond 

Haring en Holland 
‘Haring’ en ‘Hollands’ waren ook in de vijf¬ 
tiende en zestiende eeuw al zeer nauw ver¬ 
bonden begrippen. Hollanders waren natuur¬ 
lijk bepaald niet de enigen die zich met de 
haringvangst bezighielden, maar het barbaar¬ 
se gebruik om rauwe haring te eten - ook toen 
vaak mét een ui - was toch wel voorbehou¬ 
den aan de Hollanders. Dat meenden zijzelf 
tenminste en die opinie bestond kennelijk 
ook in andere delen van Europa.1 
Dat de haringvisserij naast textielnijverheid 
en bierbrouwerij een van de grootste bronnen 
van welvaart vormde in de Nederlanden van 
de vijftiende en zestiende eeuw is inmiddels 
wel genoegzaam bekend. Over opbrengsten 
en inkomsten van de haringvisserij op de 
Noordzee weten we het een en ander, evenals 
over de konvooiering van de haringvloot, de 
scheepstypen en de belangrijkste vissersha- 
vens. Verder beschikken we over meer frag¬ 
mentarische informatie rond de rederij, de 
vangsttechnieken, de lokale handel in verse 
vis en de lange afstandshandel in gezouten en 
gedroogde vis.2 Maar over de praktijk van 
haringvangst en -handel en over de betekenis 
van haring in het dagelijks leven zijn we min¬ 
der goed geïnformeerd. In deze bijdrage zul¬ 
len een paar van zulke onderbelichte aspec¬ 
ten van de zestiende-eeuwse Hollandse 
haringvangst aan de orde komen: vangsttech¬ 
nieken en -seizoenen, de verschillende ha- 
ringsoorten, groothandel, tussenhandelaars 
en export naar het achterland en - zo nu en 
dan - smaak en eetgewoonten van de consu¬ 
menten. Daarbij komen overigens ook een 
aantal andere vissoorten ter sprake. 

Hier is bepaald niet gestreefd naar een uit¬ 
puttend overzicht over die aspecten. Het is de 
bedoeling te laten zien wat voor informatie er 
over de dagelijkse praktijk te vinden is in 
twee zeer verschillende bronnen, waarvan de 
eerste tot nog toe voor dit doel slechts vrij 
oppervlakkig is geraadpleegd en de tweede 
vrijwel geheel is verwaarloosd. Deze bijdra¬ 
ge vormt dan ook tevens een pleidooi voor 
een intensiever gebruik van niet direct voor 
de hand liggende bronnen voor de geschiede¬ 
nis van visserij en vishandel. Het beroemde 
Visboock (1577-1578) van de Scheveningse 
visserszoon, groothandelaar in vis en afslager 
van de Scheveningse visveiling Adriaen Coe- 
nensz van Schilperoort bevat zeer gedetail¬ 
leerde informatie over de zeevisserij vanuit 
de dorpen aan de Zijde, de kust van het vas¬ 
teland van Holland waar men in de meeste 
gevallen geen eigen haven had, maar de plat¬ 
bodems op het strand trok. Het Visboock 
biedt verder talrijke illustraties en kaarten en 
valt bovendien te beschouwen als een egodo¬ 
cument geschreven door een visexpert.3 
De processtukken van de Grote Raad van 
Mechelen uit de periode tussen circa 1480 en 
1580 hebben een totaal ander karakter. Naast 
een groepje rechtszaken rond de visserij op 
de Zuidhollandse en Zeeuwse binnenwate¬ 
ren, die hier verder buiten beschouwing zul¬ 
len blijven4, biedt verder een klein aantal van 
de duizenden rechtszaken die door de Raad 
behandeld werden onverwacht gedetailleerde 
informatie over de haringvisserij op de 
Noordzee vanuit dorpen en steden aan de 
Zuidhollandse rivieren. Deze bronnen wer¬ 
pen licht op heel andere kanten van het vis- 

33 



Visvangst op de Noordzee. Uit: Adriaen 
Coenen, Een visboock. Manuscript 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, nr. 
78E54 (1577-1578),/. 28v-29r. Bron en 
collectie: KB Den Haag. 

serijbedrijf dan de geschriften van Adriaen 
Coenen: aanvoer van op zee gevangen vis, 
verladen en de groothandel in haring. 
Coenens Visboock is overigens zeker niet 
onbekend als bron op dit terrein. Onder ande¬ 
re Boel mans Kranenburg en Van de Voort 
hebben in hun overzichtsartikelen ruim¬ 
schoots gebruik gemaakt van zowel zijn kaar¬ 
ten als zijn beschrijvingen.5 Dat gebruik 
heeft zich echter beperkt tot de meer ‘techni¬ 
sche' informatie die Coenen te bieden heeft 
over de visvangst op de Noordzee en gaat 
voorbij aan al zijn verdere mededelingen, 
waaronder die over de Hollandse gewoonte 
om haring met een uitje te eten. Een van die 
interessante mededelingen is een raadselge- 
dichtje dat een plaats heeft gevonden in het 
begin van Coenens uitvoerige verhandeling 
over de haring6: 

Het is een koning van grote macht 
die altijd reist bij dage en bij nacht 
Nochtans en heeft hij burcht noch kasteel 
Hij heeft in hemel, in aarde, in de helle 
geen deel 
Het is heiden noch kersten u wel verzint 
Nochtans is hij aller wereld vrind 
Elk wenst hem dood of gevangen 
Naar hem hebben veel mensen verlangen 
Wij Christenen laten voor hem so menig 
man 
Soe dat wijf ende kinderen beschreien dan. 

De oplossing van het raadsel moet voor de 
meeste Scheveningers destijds eenvoudig 
zijn geweest; de haringkoning was, zoals 
Coenen verderop uitlegt, een kleine rode vis 
die zich temidden van een school haring kon 
ophouden. Zelden werd er meer dan één 
haringkoning aangetroffen op de duizenden 
of tienduizenden haringen. Scheveningse 
haringvissers geloofden volgens Coenen dat 
als ze een haringkoning in hun netten kregen 
de vangst overvloedig zou zijn.7 

Tot nog toe is de haringvangst in de geschied¬ 
schrijving voornamelijk als een bedrijfstak 
en een economische bezigheid besproken. 
Voor een zestiende-eeuws auteur was de 
afbakening tussen enerzijds economie, be¬ 
drijf, scheepstonnages en handelscontracten 
en anderzijds levenswijze, raadselgedichten, 
anecdotes en lofprijzingen van God echter 
niet zo scherp.8 Bovendien is met enige 
moeite uit Coenens aantekeningen ook het 
een en ander af te leiden over veranderingen 
in de visstand, waardoor zijn werk ook rele¬ 
vant is voor het terrein dat tegenwoordig 
wordt aangeduid als ecologische of milieu¬ 
geschiedenis. Dat laatste geldt in mindere 
mate voor de rechtszaken voor de Grote Raad 
van Mechelen, die echter weer een bijzonde¬ 
re kijk bieden op de samenhang tussen loka¬ 
le en internationale politiek en de haringvis- 
serij. In het vervolg van mijn bijdrage zal ik 
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dan ook uit deze twee bronnen niet alleen dat¬ 
gene selecteren wat relevant is voor de ‘eco¬ 
nomische’ kant van de haringvangst, maar 
trachten ze meer op hun eigen wijze aan het 
woord te laten en zo de verschillende contex¬ 
ten te tonen waarin haring in de zestiende 
eeuw een plaats had. Daarmee hoop ik tevens 
duidelijk te maken dat het belangrijk is 
onderwerpen die wij geneigd zijn te beschou¬ 
wen als ‘economisch’ niet slechts binnen een 
strikt ‘economisch’ kader te bestuderen. Ik 
heb stukken tekst uit de bronnen samengevat 
en de interpunctie en spelling in citaten aan¬ 
gepast, zonder daar echter iets aan de woor¬ 
den of zinsbouw te veranderen. 

Adriaen Coenen 
Voordat we verder ingaan op Coenens werk is 
het goed om heel kort aan te geven wie hij was 
en in welke visserijhistorische context we zijn 
opmerkingen over haring en haringvangst 
moeten begrijpen. Adriaen Coenensz van 
Schilperoort (1514-1587) werd in Schevenin- 
gen geboren als zoon van een Scheveningse 
visser en een vissersdochter uit het naburige 
Ter Heide. Hij ging naar de dorpsschool, leer¬ 
de er lezen, schrijven en rekenen en trad ver¬ 
volgens in dienst als leerjongen bij de schrij¬ 
ver van de Scheveningse visafslag. Deze 
stuurde hem er op uit om bijzondere vangsten 
te inspecteren en onderrichtte hem verder in 
het vak. In de loop van zijn leven bracht Coe¬ 
nen het tot schrijver van deze visafslag - waar¬ 
bij vaak ook het verschaffen van leningen aan 
de haringreders behoorde -, groothandelaar in 
vis, strandvonder van een deel van de Zuid- 
hollandse kust en lokaal notabele.9 
In al deze functies was Coenen (zoals hij zelf 
vermeldt) het grootste deel van zijn leven en 
dus gedurende vrijwel de gehele zestiende 
eeuw nauw betrokken bij de visvangst op de 
Noordzee. Hij moet een goed geheugen 
gehad hebben en kon zich toen hij zijn Vis¬ 
boock schreef in de late jaren 1570 heel goed 
herinneren wanneer zich belangrijke veran¬ 
deringen in de visstand en de visprijzen had¬ 
den voorgedaan. 

Een van de allerbelangrijkste ‘technologi¬ 
sche’ ontwikkelingen in de haringvisserij had 
zich al vóór het begin van de zestiende eeuw 
afgespeeld; in de vijftiende eeuw waren de 
buisschepen ontwikkeld die vangsten ver op 
zee mogelijk maakten, omdat ze ruimte 
boden de vis aan boord te kaken, te zouten en 
in tonnen te leggen. Voorts begon in de loop 
van de vijftiende eeuw de haring te verdwij¬ 
nen voor de Zuidzweedse kust en zich te 
begeven in de richting van de zuidelijker 
delen van de Noordzee. Tijdens de zestiende 
eeuw was er dus om twee redenen sprake van 
uitstekende condities voor goede haring¬ 
vangsten: de vangsttechnieken maakten toch¬ 
ten tot ver op de Noordzee mogelijk en de vis 
was daar in overvloed te vinden. Daartegen¬ 
over stond dat juist in de loop van deze eeuw 
de dorpen aan de Zijde frequent geteisterd 
werden door zware stormen, die niet alleen 
vernielingen van schepen en huizen door 
stormvloeden met zich meebrachten, maar 
ook schade aan en verstuiving van de duinen. 
Na ongeveer het midden van de zeventiende 
eeuw was er mede onder invloed van kaap¬ 
vaart en oorlogvoering ter zee sprake van een 
duidelijke achteruitgang van de Hollandse 
haringvisserij.10 
Hoe belangrijk de haring was voor Holland 
wordt door Coenen alsvolgt onder woorden 
gebracht: “Daarom heb ik de haring (...) de 
naam gegeven Gratia Dei (...) en dit bij rede, 
want daar zo menig mens bij gespijsd wordt, 
ja ongelijk meer dan van ander spijse ofte vis 
in overvloedigheid, omdat men ze gezouten 
ende gedroogd in verre vreemde landen mag 
voeren. (...) Ende zo grote nering in ons 
Nederland brengt, daar zo menig schamel [= 
arm] mens zijn brood om wint. Aldus ook 
mag wel genaamd worden onsen gulden berg 
in Nederland. Onze triomf van Holland.”11 
Het eerste aspect van de haring dat Coenen 
noemt is dus het feit dat ze goed en goedkoop 
voedsel vormde voor arm en rijk; pas daarna 
komen opbrengst en werkgelegenheid aan de 
orde. Coenen zegt nog meer over de haring 
als voedsel: “Van de gezouten haring. Dat een 
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goede hartige spijs is voor de kloeke arbeids¬ 
man. Aldus rauw gegeten of met een ajuintje 
is een goede spijs ende een gerede spijs daar 
men niet veel kokens anenleit [= aan heeft]. 
En desen gezouten haring aldus rauw gegeten 
wordt bij ons hier in Holland al veel meer 
gegeten dan ik hebbe verstaan van in verder 
landen, daar zij hem al meest gekookt en 
bereid eten”.12 Overigens voegt Coenen 
daaraan toe dat verse haring nog veel lekker¬ 
der is, maar dat weten alleen de kustbewo¬ 
ners! 
Coenen legt vervolgens uit hoe, waar en 
waarmee Hollanders, Zeeuwen en Vlamin¬ 
gen in zijn tijd op haring visten. Hij noemt 
drie scheepstypen: de haringbuizen of kar- 
veelbuizen, die van 20 tot 30 of zelfs 36 last 
haring konden binnenbrengen (in een last 
gingen 14 tonnen of 12 gepakte tonnen 
haring); de veel kleinere boeten van 12 tot 16 
last en verder de pinken (6 tot maximaal 9 
last) waarmee men aanvankelijk voorname¬ 
lijk in de herfst dichtbij de Hollandse kust op 
zogenaamde slabharing viste. Deze pinken 
werden in de loop van Coenens leven in toe¬ 
nemende mate ingezet, net als de eerder 
genoemde buizen en boeten, bij de visserij 
ten noorden van Schotland in de buurt van de 
Shetland en Orkney eilanden. 
De ‘herfst'haring die door de pinken of slab- 
beschepen uit Scheveningen, Katwijk, 
Noordwijk, Wijk aan Zee, Zandvoort, Eg- 
mond en Petten gevangen werd droogde men 
meestal tot bokking. In de loop van de zes¬ 
tiende eeuw veranderde echter het een en 
ander. De vangst dicht onder de Hollandse 
kust nam geleidelijk af en de vaart met grote 
buizen naar verder weg gelegen haringgron- 
den breidde zich uit. In hoeverre hieraan eco¬ 
logische veranderingen - in het bijzonder 
verschuivingen in de gebieden waar zich gro¬ 
te scholen haring ophielden - ten grondslag 
lagen valt uit Coenens geschriften niet op te 
maken.13 
In ieder geval had deze ontwikkeling belang¬ 
rijke gevolgen voor de dorpen aan de Zijde. 
Zij hadden geen havens waar de grotere bui¬ 

zen veilig konden liggen - een punt van 
belang in de stormachtige zestiende eeuw - 
en waar het uitladen van de tonnen haring 
snel en gemakkelijk plaats kon vinden. De 
Zijdenaars begonnen dan ook steeds vaker 
andere thuishavens voor hun schepen te kie¬ 
zen dan hun woonplaats en met hun buis- 
schepen uit te varen uit de Maas, met name 
uit Rotterdam, Delfshaven en Schiedam.14 
Dat had uiteraard gevolgen voor de bedrijven 
die zich met scheepsherstel en vervaardiging 
en reparatie van tonnen, netten etc. bezig¬ 
hielden, maar ook voor degenen die bij de 
verwerking, controle, doorvoer en handel 
betrokken waren. Nog een tweede belangrij¬ 
ke verschuiving deed zich volgens Coenen 
voor in de zestiende eeuw. Veel Noordhol- 
landers uit Waterland hadden aanvankelijk 
hun haringbuizen in de steden aan de Maas 
liggen; zij verplaatsten echter hun thuishaven 
naar Enkhuizen en gingen uitvaren via het 
Marsdiep.15 
Over de periodes waarin men op haring¬ 
vangst ging en de soorten haring die gevan¬ 
gen werden meldt Coenen het volgende. De 
Hollanders en sommige Zeeuwen voeren 
meestal rond Pinksteren uit en bleven dan 
zo’n vijf tot acht weken vissen; de Vlamingen 
voeren wat later uit en maakten meestal drie 
tot vier reizen. Het einde van het Hollandse 
seizoen lag omstreeks Allerheiligen; voor de 
Vlamingen iets later. De eerste reis ging naar 
de Noordzee ten noorden van Schotland waar 
twee soorten haring gevangen werden: de 
maatjesharing - nog niet kuitrijp, maar vet en 
zeer geschikt voor pekelharing - en de volle, 
kuitrijpe haring die zich meer leende om 
gekookt of gebakken te worden. Op de twee¬ 
de reis werd opnieuw volle haring gevangen 
en daarnaast ijdele en kuitzieke haring. De 
ijdele haring had net kuit geschoten en werd 
net als de kuitzieke haring (die nog kuit moest 
schieten) beschouwd als te mager of dor. De 
nog niet kuitrijpe maatjesharing was eigen¬ 
lijk te vet. In elke havenstad zagen keur¬ 
meesters er op toe dat de soorten niet dooreen 
raakten en dat alleen de volle haring als 

36 

De Tarbot. Uit: Adriaen Coenen, Een visboock. Manu¬ 
script Koninklijke Bibliotheek Den Haag, nr. 78E54 
(1577-1578), f. 135r. Bron en collectie: KB Den Haag. 

haring van topkwaliteit verkocht werd. Voor¬ 
zover men ongezouten haring mee terug¬ 
bracht, werd deze tot bokking gedroogd.16 

Het is geen toeval dat Coenen het eerste lan¬ 
ge ‘hoofdstuk’ van zijn Visboock wijdde aan 
de haring, noch dat hij de vis in de eerste 
plaats bespreekt als voedsel en zijn verhaal 
begint met het belangrijkste kenmerk: hoe het 
beest smaakt. Hij vervolgt zijn boek echter 
niet met de op één na belangrijkste vis, zij het 
als voedsel of als bron van inkomsten. De bot 
en schol - die daarvoor in aanmerking zou¬ 
den komen - worden pas later besproken. 
Direct na de haring volgen in het Visboock de 
vissen die als verwant werden gezien aan de 
haring: de pelser (een soort grote sardine), de 
makreel, en de kleine visjes die samen met de 
haring werden gevangen of in smaak op de 
haring leken, zoals de esseling (alvertje). 
Daarna komen enkele uitzonderlijke vissen 
met bijzondere smaken aan de orde: de steur, 

de bruinvis, en de zeehond.17 Dan volgen de 
gewone ‘ronde’ zeevis, zoals kabeljauw, wij¬ 
ting, schelvis en dergelijke, en de ronde vis 
die in zee en binnenwateren gevangen wordt: 
zalm, zeebaars, elft en brasem. 
Een groepje rode vissen, waaronder poon en 
zeehaan, vormt de overgang naar een uitvoe¬ 
rige bespreking van de platvissen. Typerend 
genoeg komen eerst de lekker smakende plat¬ 
vissen aan bod: bot, schol, schar, tarbot, tong 
en heilbot, dan pas de minder lekkere zoals de 
rog. Een groepje eetbare alen en palingen 
wordt gevolgd door de categorie van de niet- 
eetbare vissen zoals de haaien, de kruikvis en 
de snotolf. Coenen betitelt de krab en kreeft 
als voedsel voor ‘de hoge heren’. Daarna 
bespreekt hij de restcategorie van “ontijdige 
gedrochten ende gewormten ende onnutte 
vissen die onder die goede vissen in de zee 
zijn groeiende, te weeten vijfvoeten [- zee¬ 
sterren], zeemuizen, zeeluizen, ondochten [?] 
ende veelderlei fatsoenen [= soorten] van 
kwallen die men zeenetelen heet [= noemt] 
en zeer vreemde gedrochten etc. Veel zee¬ 
schelpen”.18 Maar daarna komen weer aller¬ 
lei kleine, wel eetbare ‘visjes’, zoals spierin¬ 
gen, blieken, molenaars en garnalen die vlak 
voor de kust in de netten belandden, en ver¬ 
der volgen nog weer uitvoerige hoofdstukken 
over de zalmvangst in Noorwegen en de 
Zuidhollandse rivieren. 
Van een strikt aangehouden systematiek kun¬ 
nen we niet spreken als nu eens de eetbaar¬ 
heid, dan weer de kleur en een andere maal 
het ‘onnutte’ karakter van de vis voorop 
wordt gesteld. Wel probeert Coenen - hoewel 
zijn mededelingen uiteenlopen van een paar 
regels tot een aantal bladzijden - per vissoort 
steeds een aantal vaste vragen te bespreken: 
zijn ze eetbaar, hoe worden ze genoemd, 
waar en hoe worden ze gevangen, verkoopt 
men ze, en heeft hij er nog persoonlijke anec¬ 
dotes over te melden? 
Twee korte voorbeelden illustreren die the¬ 
matiek goed. Over de garnaal meldt Coenen: 
“Nog worden aan onze kust van Holland 
gevonden veel kleine eetbare viskens daar 
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onze vissers niet om en varen om te vissen. 
(...) En zo is ‘t dat onze vissers hebben netten 
die zij zainen noemen, daar zij gamoten [= 
garnalen] in vangen (...) En ook mede netkens 
aan stokken daar zij mede gaan aan den oever 
[= de kust, het strand] om gamoten; dat wordt 
bij ons genoemd gamoten kruien. En zo 
onder dit kruien (...) worden veelal kleine eet¬ 
bare viskens gevangen ende ook oneetbare 
viskens (...) die onze vissers, als zij die gar- 
noten daar uit gelezen hebben, laten leggen 
voor die vogelen ende kraaien, meeuwen die 
daarop wachten ende op gewend zijn (...) 
ende wat blijft leggen als ‘t vloed weder in de 
zee komt”.19 
Over de schol vertelt hij dat verse schol aan de 
Hollandse kust en in de Hollandse steden heel 
goed bekend was, maar dat men in de verder 
landinwaarts gelegen steden en in de buurlan¬ 
den meer vertrouwd was met gedroogde schol. 
Keulen had de stapel van alle in Holland 
gedroogde schol die naar het Duitse achter¬ 
land geëxporteerd werd. De Scheveningse vis¬ 
sers die uitvoeren op scholvangst vertrokken 
gewoonlijk begin februari: “Ik heb geweten 
dat op onzen dorpe van Scheveningen zo veel 
schollen gevangen worden dat in de Vasten 
alle dagen wel honderd tonnen verkoft worden 
die vers ter male gingen, behalve die gezouten 
worden ende gedroogd”.20 
De gedroogde schol werd vervoerd naar “ver¬ 
re vremde landen”; naar Deventer en Ham¬ 
burg en verder het binnenland in, en naar 
Keulen en vandaar heel Duitsland in, tot in 
Frankfurt, Metz en Straatsburg: “Alzo dat 
dese gedroogde schollen een ontelbaar geld 
brengt in onze lande van Holland”.21 
In zijn hoofdstuk over de schol vertelt Coe- 
nen ook iets meer over de veranderingen die 
in de loop van zijn leven hebben plaatsge¬ 
vonden: “In mijnen jongen tijd [d.w.z. gedu¬ 
rende de periode ca. 1520-1545] placht [men] 
van onzen dorpen van der Zijde, te weten zo 
die van Scheveningen, Katwijk, Noordwijk 
ende Zandvoort ende van de Wijk ende 
Egmond, al meestal met haar gedroogde 
schollen te varen op Antwerpen Pinkster 

Markt. En daar kwamen dan die van Keulen, 
Metz, Straatsburg ende meer ander Duitse 
koopluiden en koften daar haar gerief van den 
gedroogde schollen”.22 
Later begonnen de kooplieden van Den 
Bosch regelrecht naar de Zijde, naar Scheve¬ 
ningen, te komen en daar de gedroogde schol 
op te kopen. Daarmee vermeden ze uiteraard 
de tussenschakel van de Antwerpse markt. 
Sommige kooplieden kochten zelfs verse 
schol, lieten die dan drogen door drogers en 
verhandelden de schol vervolgens naar Keu¬ 
len en elders. Ook hierin was echter weer ver¬ 
andering gekomen, vertelt Coenen: “Ende dit 
heb ik nog gezien anders verkeren. Dat hier¬ 
na grote, machtige, treffelijke koopluiden van 
Immagen uit kwamen om deze gedroogde 
schol, die den handel dreven die ik zelf 
gediend heb”.23 
Aan deze ontwikkelingen in de scholhandel 
lagen, zo mogen we aannemen, voornamelijk 
handelstechnische factoren ten grondslag. 
Enkele van Coenens opmerkingen over lange 
termijn veranderingen in de vangst van zalm 
en zeehaan lijken daarentegen te duiden op 
ecologische wijzigingen in de visstand, die 
uiteraard ook gevolgen hadden voor de 
marktprijzen. Over de zeehaan zegt hij: 
"Deze zeehanen pleegden bij mijnen tijden, 
als ik veel vis zond op Antwerpen ende 
Mechelen ende Brussel, daar goede waar te 
wezen (...) men bakte ze wel in korsten in 
grote heren maaltijden. Ze worden nu als ik 
dit schreef anno 1578 meer gevangen dan als 
ik vis in Brabant zond in den tijd 1540 ende 
daarna. Ende als ic jonc was (...) werden deze 
zeehanen bij onze vissers zo overvloedig 
gevangen (...).24 
In een veel langere verhandeling over de 
zalm, die zowel dicht onder de Noordzeekust 
als in de binnenwateren werd gevangen, 
meldt Coenen: “Die zalm geldt nu ter tijt ook 
veel gelds, (...) Nota, Ik hebbe de dag 
gehoegd [= geheugd] dat men de zalm uit¬ 
woog dat pond om een grote, dat is een halve 
stuiver. (...) Ik hebbe eens gezien (...) als ik 
nog jong was, dat op de Delftse nakermis te 
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koop was meer dan 200 zalmen die uit Maas¬ 
land tot Delft ter afslag was gekomen. Ende 
het pond en ging niet meer dan een oort stui¬ 
vers in de afslag (...) Aldus verandert alle 
ding. Ik hebbe dit beleefd van aldusdanige 
goeden koop de zalm.” 
Maar in zijn vaders tijd werd zalm door de 
vissers van Zijde zo zelden gevangen dat één 
zalm al een fortuin waard was: “als een vis¬ 
ser eens een zalm ving, die hadde zo goed als 
een vet varken, was toen zulk een bijspraak. 
Ende hij was toe zo[veel] waard als een steur, 
als onze ouders zeiden.”25 
Coenens opmerkingen over de scholvangst 
geven daarentegen eerder een indruk van de 
jaarlijkse variaties dan van lange termijn ont¬ 
wikkelingen in de visstand. Gewoonlijk be¬ 
gonnen de Hollandse vissers op schol uit te 
varen vroeg in februari, wanneer de vangst 
van schelvis afnam. Ze maakten hun netten 
klaar en hoopten dat de zogeheten lek, de 
jaarlijkse opeenhoping van de schol, zich zou 
voordoen voor de kust van hun eigen dorp: 
“Op sommige jaren hebben wij ze wel gehad, 
bij mijnen tijden voor Scheveninge na Ter 
Heijde toe, somtijds na Katwijk toe”.26 
In die jaren kwamen ook de vissers van Wijk 
aan Zee, Zandvoort en Egmond vissen voor 
de kust van Scheveningen en brachten ze daar 
hun vis aan land, “maar die van Katwijk ende 
Noordwijk zeilden thuis [zo]als zij gewoon 
waren, maar bij onweer moesten mede met 
haar schollen tot Scheveningen aankomen. 
(...) Aldus geeft God Almachtig die vissers 
deze gratie zodat de schollen komende uit de 
zee, van verre uit dat diepe bijna vast bij ‘t 
land ende neemt daar zijn plaats, dat een 
wonderlijk ding is. Ende ligt daar dan zo dik 
op malkanderen dat ik vissers heb horen zeg¬ 
gen, dat als die lek gedaan is ende afgevan¬ 
gen (dat gemeenlijk twee of drie maanden 
duurt), dat er daar dan twee vademen dieper 
is dan als de lek eerst begon. O wonderlijke 
goede God die ons zo genadig is. (...) Als ik 
dit schreef anno 1578 was de lek voor Zee¬ 
land. Dit was onze vissers kwalijk gelegen, 
maar de ventjagers haalden ze daar nat ende 

brachten ze bij ons om te drogen. (...) Op de 
dorpe daaromtrent de lek van de schollen 
God verleent daar is grote neringe van scha¬ 
mele luiden die daarin werken. En ook voor 
de rijken die haar profijt doen in ‘t kopen met 
haren gelden. Dit is nu genoeg geschreven 
van den schol dat ik daarvan weet van onzen 
handel en vissen”.27 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn hoe 
belangrijk Coenens geschriften zijn voor de 
geschiedenis van de zestiende-eeuwse zee¬ 
visserij: als bron van zakelijke informatie en 
misschien nog wel meer als bron die ons een 
zienswijze presenteert waarin de natuur door 
God bestierd wordt en de aanwezigheid van 
haring of de lek van de schol gezien wordt als 
een teken van Goddelijke welwillendheid ten 
aanzien van de mens. Die zienswijze hield 
overigens bepaald niet in dat de Schevening¬ 
se vissers en Coenen maar gingen zitten 
afwachten tot er eens een vis bij hun netten 
verscheen. Ze waren experts in het interpre¬ 
teren van dierengedrag wanneer dat iets kon 
vertellen over goede lokaties en momenten 
om ter visvangst te gaan. Zo vertelt Coenen 
dat wanneer er veel zeekoeten op zee gezien 
werden door de vissers, “zo hebben onze vis¬ 
sers een goede hoop dat het een goed schol- 
jaar wezen zal. Ende dit gebeurt gemeenlijk 
alzo. Want deze vogels weten dat die schol¬ 
len als ‘t een goed scholjaar wezen zal komen 
met groter menigte zwemmen uit dat diepe 
naar ‘t land toe. Zo komen deze vogels mede 
ende volgen alzo haren meet, [zo]als men 
alzo bij ons spreekt. Ende alzo zeggen onze 
haringvissers mede als zij veel gevogelte zien 
ginder onder die eilanden ende Schotland 
daar zij om de haring vissen van die Jan van 
Genten ende hannegen [?], zo blijven zij daar 
om te vissen.”28 
Succes bij de visvangst was volgens Coenen 
dan ook te danken aan zowel de vaardighe¬ 
den, kennis en vakbekwaamheid van de vis¬ 
sers als aan de goedertierendheid van God, 
die de Hollanders rijkelijk voorzag van vis en 
ze zo bewaarde voor honger en armoede. 
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De Grote Raad 
In de archiefstukken van de Grote Raad van 
Mechelen - het hoogste rechtscollege in de 
nog ongedeelde Nederlanden gedurende de 
late vijftiende en het grootste deel van de zes¬ 
tiende eeuw29 - wordt met geen woord 
gesproken over de smaak van haring. Slechts 
een verhoudingsgewijs klein aantal van de 
duizenden bewaard gebleven vonnissen en 
dossiers van de Grote Raad heeft betrekking 
op de zeevisserij. In die zaken zijn talrijke 
stukken te vinden die slechts op procedurele 
aspecten betrekking hebben, maar met enig 
speurwerk bieden deze vonnissen en dossiers 
toch de nodige informatie over kanten van de 
zestiende-eeuwse zeevisserij en vishandel 
die juist weer niet zo goed belicht worden in 
het werk van Coenen. 
In dit opzicht sluiten de bronnen van de Gro¬ 
te Raad van Mechelen veeleer aan bij materi¬ 
aal dat in de gemeentearchieven te vinden is 
(waarin de nadruk meestal ligt op lokale 
overheidsbemoeienis met de visvangst en - 
handel) en zijn ze vooral nuttig ter aanvulling 
van het beeld dat we kennen uit het onder¬ 
zoek van Boelmans Kranenburg en de recen¬ 
te studies van bijvoorbeeld Van Vliet over 
vissers en kapers in het Maasmondgebied en 
Tracy over konvooiering van de haring¬ 
vloot.30 
De belangrijkste categorie geschillen in ver¬ 
band met de zeevisvangst waarover de Grote 
Raad zich boog, kwam voort uit de gevaarlij¬ 
ke toestand op zee gedurende de late vijftien¬ 
de eeuw en een groot deel van de zestiende 
eeuw. Legale kapers en illegale piraten maak¬ 
ten veelvuldig haringbuizen buit, hielden 
leden van de bemanning gevangen, lieten ze 
soms pas vrij na betaling van een losgeld, ver¬ 
kochten de lading en soms het schip zelf in 
een buitenlandse haven, en veroorzaakten 
verder ongemak. Sommige reders trachtten 
zich tegen dit soort risico’s te verzekeren. Dat 
bracht echter niet alleen extra kosten met zich 
mee, maar leidde ook weer tot rechtszaken 
rond de aansprakelijkheid voor de schade aan 
schip en lading en soms voor de gederfde 

lonen. De gevaren van kaapvaart en piraterij 
brachten met zich mee dat vissers gedurende 
bepaalde perioden alleen nog onder de 
bescherming van een konvooi uitvoeren. Wie 
echter de kosten van de konvooiering moest 
dragen, was niet altijd en niet voor iedereen 
even duidelijk. Veel conflicten kwamen voort 
uit pogingen de kosten van de konvooiering 
te verhalen via een belasting op haring: hét 
volks voedsel.31 
Dat was de kern van een geschil uit de jaren 
negentig van de vijftiende eeuw. Volgens een 
besluit van de Hollandse steden zouden de 
kosten van de konvooiering omgeslagen wor¬ 
den over de gevangen vis. De stad Haarlem 
was niet betrokken geweest bij het overleg en 
achtte zich de dupe van deze regeling, waar¬ 
op men naar de rechter stapte.32 Ruim een 
decennium later, omstreeks 1507, spanden de 
bestuurders van Duinkerken, Nieuwpoort en 
Oostende tesamen met de Staten van Vlaan¬ 
deren bij de Grote Raad een proces aan tegen 
de Admiraal van de Zee, diens vertegen¬ 
woordigers en de procureur-generaal omdat 
ze het onterecht vonden dat er bovenop de 
gewone belasting op haring een extra heffing 
werd gelegd - te betalen door Hollandse, 
Zeeuwse en Vlaamse vissers - om de kosten 
te dragen van acties tegen een piratenkapitein 
uit La Rochelle.33 
In een tweede categorie geschillen ging het 
om de gecompliceerde regelingen in de ver¬ 
schillende Hollandse steden rond rechten en 
privileges in verband met de visafslag, vis¬ 
handel en alles wat daarmee in verband 
stond. Zulke geschillen liepen uiteen van ver¬ 
houdingsgewijs kleinschalige problemen tus¬ 
sen personen die meenden het monopolie te 
hebben op bepaalde werkzaamheden verbon¬ 
den met het vervoer en de handel in vis, tot 
ruzies over rechten en plichten van visko- 
persambachten en de veel verder reikende 
interstedelijke conflicten rond de stapelrech¬ 
ten op partijen gekaakte vis. Daarin speelde 
op de achtergrond het thema van de al dan 
niet vrije handel mee.34 
Verder procedeerden voor de Grote Raad 
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allerlei belanghebbenden over visafslagrech- 
ten en -gelden, tolheffingen op vis, de infra¬ 
structuur van aanlegkades en pakhuizen 
(waarbij, zoals we nog zullen zien, de haring- 
handel en vissers zich soms in regelrecht con¬ 
flict bevonden met de eveneens zeer belang¬ 
rijke bierbrouwerijen en -handelaars), en 
over privileges op het verpakken van gekaak¬ 
te haring. Bij dat laatste stonden vaak grote 
belangen op het spel voor tussenhandelsper- 
sonen en steden. 
Ondanks alle reglementering kon het hele 
‘systeem’ van de internationale haringhandel 
zich binnen een betrekkelijk korte periode 
wijzigen. In Coenens verslag bleek dat al; in 
plaats van nog langer op de Antwerpse markt 
gedroogde vis in te kopen, besloten de groot¬ 
handelaars in gedroogde haring uit Den 
Bosch zich direct tot de vissers en vishande¬ 
laars aan de Zijde te wenden. In een klap zag 
een deel van de tussenhandel zich daarmee 

uitgeschakeld, en het is begrijpelijk dat men 
in zulke gevallen trachtte via de rechtbank de 
oude toestand te herstellen. 
Een derde groep zaken die behandeld werd 
door de Grote Raad betrof meestal nogal pro¬ 
zaïsche geldkwesties. Het ging vooral om 
betalingsgeschillen rond geleverde partijen 
haring, om conflicten tussen schippers en 
scheepsvolk rond loon en vangstopbrengsten, 
en om betalingskwesties tussen haringreders 
en schippers na schipbreuk, averij of het ver¬ 
lies van een deel van de vangst. 
Een van de interessantere zaken uit deze cate¬ 
gorie betreft het geschil omstreeks 1510 tus¬ 
sen de proviandeurs en de bemanning van een 
haringbuis uit Brouwershaven. De ingewik¬ 
kelde kwestie die eerst door de plaatselijke 
rechtbank, vervolgens door het provinciale 
Hof van Holland en uiteindelijk in hoger 
beroep door de Grote Raad behandeld werd, 
draaide erom dat de opbrengst van de vis¬ 
vangst gebruikt was om de proviandeurs af te 
betalen voor hun levering van netten, boter, 
kaas, graan en dergelijke, en niet om de lonen 
van de scheepsbemanning uit te betalen. De 
bemanning, die overigens met de interessan¬ 
te termen “huurlingen” en “schipskinderen” 
wordt aangeduid, had daarop beslag laten 
leggen op enkele vaten zout en op het 
scheepswant.35 
In een laatste zeer bijzonder conflict, dat ove¬ 
rigens door Huussen en Deelder uitvoerig 
besproken is en verder niet in deze bespre¬ 
king van de Noordzeevisserij thuishoort, ging 
het om de problematiek van de overbevissing 
van de Zuiderzee. De Staten van Overijssel 
wilden zich teweer stellen tegen overbevis¬ 
sing voor hun kust door vissers uit de Hol¬ 
landse Zuiderzeesteden. Net als in veel 
moderne geschillen rond overbevissing werd 
ook in deze zaak, die speelde in de jaren 
1557-1559, de nodige discussie gewijd aan 
soorten netten, maaswijdte en vangsttechnie- 
ken.36 

Het is onmogelijk in dit korte bestek in te 
gaan op voorbeelden van al deze typen 
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rechtszaken en te laten zien welke detail¬ 
informatie over de haringvisserij ze te bieden 
hebben. Eén iets langer voorbeeld moet vol¬ 
staan. Het gaat om een van de belangrijkste 
en langdurigste geschillen over zeevisserij in 
de archieven van de Grote Raad: een conflict 
tussen een aantal inwoners van Delfshaven en 
het stadsbestuur van Delft dat uitbarstte in de 
jaren 1545-1548, een gerechtelijke nasleep 
kende tot in 1553, en in de loop van de eerste 
helft van de zeventiende eeuw telkens in 
nieuwe gedaanten bleef opduiken. In 1638 
leidde het nog tot het vertrek van een aantal 
Delfshavense haringreders naar Rotter¬ 
dam.37 
We hebben eerder in verband met Adriaen 
Coenens opmerkingen over de haringvisserij 
van de Zijdenaars al gezien dat zij in de loop 
van de zestiende eeuw steeds vaker met hun 
grote buizen uitvoeren uit de Maas. Delfsha¬ 
ven was een van hun nieuwe thuishavens. 
Allerlei inwoners en bedrijven profiteerden 
van deze toegenomen bedrijvigheid. Die 
leverde echter ook regelmatig problemen op. 
Haringbuizen die in Delfshaven wilden af¬ 
meren en lossen versperden nogal eens de 
haven voor bierschepen, die daardoor niet 
meer door de sluis de Schie in konden varen 
naar Delft. De stad Delft, waar de bierbrou¬ 
werij en -handel een van de belangrijkste eco¬ 
nomische pijlers vormden, achtte zijn belan¬ 
gen bedreigd en verbood daarom de haring- 
schippers aan een bepaalde kade te meren en 
te lossen. Dat leidde, uiteraard, tot protesten 
van Delfshaven in verband met ernstige scha¬ 
de voor de haringhandel (en vooral het inpak- 
bedrijf), die - zo dacht men - wel eens naar 
Rotterdam zou kunnen verhuizen. 
Zoals wel vaker in dit type conflicten ging het 
niet alleen om de haring: Delfshaven vreesde 
economisch doodgedrukt te worden door 
Delft en maakte dat herhaaldelijk kenbaar. 
Over deze kwestie werd in de loop der jaren 
een enorme hoeveelheid stukken geprodu¬ 
ceerd, waarin steeds de bewuste Delftse ver¬ 
ordening centraal stond. De haringschippers 
die zich niet aan de nieuwe regeling hielden 

en toch bleven aanmeren kregen onmiddel¬ 
lijk boetes opgelegd, maar reageerden al even 
snel en stapten naar de rechtbank. Daarbij 
was een van hun (en Delfshavens) grootste 
klachten dat de stadsrechtbank van Delft als 
rechter optrad in een zaak waarin de stad zelf 
partij was. Dat leidde uiteraard tot doorpro¬ 
cederen voor het provinciale Hof van Hol¬ 
land en uiteindelijk zelfs voor de Grote Raad 
van Mechelen. 

Een groot deel van de geproduceerde papier¬ 
berg is alleen interessant voor degenen die 
zich met procesrecht of met interstedelijke 
verhoudingen bezighouden, en zegt weinig 
over visserijgeschiedenis. Belangrijk daar¬ 
voor is echter wel dat in de loop van dit con¬ 
flict door de hogere rechtbanken een aantal 
getuigen-deskundigen gehoord werd om na 
te gaan of de haringreders gelijk hadden met 
hun bewering dat zij al vanouds rechten kon¬ 
den doen gelden op het aanmeren en lossen 
bij bepaalde kades. Hun uitspraken (gedaan 
in oktober 1545), hieronder geciteerd en 
samengevat, sluiten heel goed aan op Coe¬ 
nens meer globale mededelingen.38 
Willem Heyndricks, 60 jaar oud, burger en 
ingezetene van Den Bosch39, vertelde dat hij 
al 38 jaar haringkoopman was en altijd zijn 
haring had laten inpakken in Delfshaven, 
nooit in Delft. Het was immers veel te 
omslachtig om met zijn schip en koopwaar 
door de sluizen naar binnen te varen, twee of 
drie mijl landinwaarts naar Delft te gaan en 
pas daar uit te laden. De stad Delft had vol¬ 
gens hem in 1545 voor het eerst moeilijkhe¬ 
den gemaakt rond het aanmeren en inpakken 
in Delfshaven, met het gevolg dat hij voor die 
activiteiten was uitgeweken naar Rotterdam 
en Schiedam. Dat was niet alleen veel goed¬ 
koper, maar bespoedigde ook zijn thuisreis, 
omdat de Delftse sluizen telkens geblokkeerd 
raakten wanneer het stormde en hoge vloed 
was, met als gevolg dat niemand kon vertrek¬ 
ken. 
De getuigenis van ene Jacob Jansz, een 55 
jaar oude stuurman woonachtig te Noord- 
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wijk, is eveneens interessant. Hij verklaarde 
dat “hij als stuurman gestuurd heeft ten 
haring den tijd van vijftien jaren, met een buis 
ter zee, ende daar te voren als jongeling ende 
bootsgezel met Jan Gheritsz van Schevenin- 
gen ende meer anderen tezamen de tijd van 
45 jaar. Ende gedurende die tijd dat hij 
geweest is stuurman komende uit de zee met 
den haring ende arriverende tot Delfshaven 
heeft denzelven haring die God Almachtig 
hem verleend hadde altijd gelost binnen 
Delfshaven, zout ende tonnen geladen aan 
die westzijde of aan die oostzijde daar ‘t hem 
best gelegen was ende hem goed dochte, en 
daar zijnen koopman geliefde gelost ende 
geladen te hebben.” Sindsdien waren de nieu¬ 
we regels van kracht geworden, die ertoe 
geleid hadden dat hij niet meer kon lossen en 
laden zoals hem goed leek. De gevolgen 
waren financieel rampzalig, en niet alleen 
voor hem - zoals hij duidelijk maakt: “Zeide 
voorts dat die schamele luiden als kuipers, 
pakkers, dragers (zo menig last als daar op 
die haven opgeslagen wordt) van elke last wel 
winnen een philippus gulden, dewelke die- 
zelve arme luiden zouden moeten laten ende 
ontberen tot heurlieder grondelinge bederfe- 
nisse...”. 
Tot slot de getuigenis van Willem Dirksz van 
Scherpenhuizen, een 27-jarige viskoopman 
uit Nijmegen. Hij verklaarde dat hij in dienst 
van zijn vader de afgelopen acht jaar altijd als 
haringkoopman de haring had doen pakken 
en laden in Delfshaven waar het hem belief¬ 
de. Recent had hij door de nieuwe verorde¬ 
ningen een partij haring niet mogen doen 
pakken in Delfshaven, waardoor hij “geoor- 
zaakt was geweest den haring ongepakt te 
moeten laden in een schuit (...) omme die te 
brengen tot Schiedam ende aldaar gepakt te 
worden, als hem ongelijk nader gelegen dan 
te Delft, dewelk twee grote mijlen verder in 
‘t land leit dan Schiedam. Ende hem te zeer 
lastig ende ongeriefelijk gevallen zouden zijn 
omme van Delft wederomme te voeren ende 
die zelve gepakt wesende te voeren op die 
haven omme van daar ‘t schepe weg te voe¬ 

ren. Want die schuit zozeer geladen was ende 
die wind begon op te rijzen ende zeer kwalij- 
ken ende niet commodeuselijk met die schui- 
te te Schiedam en konde geraken omme den 
haring aldaar te doen pakken in tonnen. Zo 
stonde hij in grote pericule om grote schade 
te lijden ende was die schuite gedrongen 
wederomme te komen tot Delfshaven, laten¬ 
de denzelven haring aldaar ongepakt totdat 
een ander goed stil weer was, wachtende niet 
alleen tot zijn zelfs maar mede tot des 
gemeen koopmans groot ongerief (...)”. Aan 
dat laatste voegde hij ook nog toe: “Ook 
mede genoeg tot bederfenisse van de scha¬ 
mele ingezetenen van de haven”. 

Hollands welvaart 
Met die uitspraak zijn we teruggekeerd bij de 
belangrijkste betekenis van de haring in de 
zestiende-eeuwse Nederlanden. Zoals ook 
telkens weer uit het werk van Adriaen Coe- 
nen bleek, werd de haring in de eerste plaats 
gezien als een voedingsbron voor alle lagen 
van de bevolking. Verder verschafte ze direct 
en indirect werkgelegenheid aan tallozen, 
bracht ze als exportprodukt enorme inkom¬ 
sten het land binnen, en droeg de belasting op 
haring bij aan zowel het onderhoud van de 
openbare werken als aan de veiligheid op zee. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 
veranderingen in de visstand nauwlettend 
gevolg werden en allerlei praktische gevol¬ 
gen voor de vangsttechnieken en organisatie 
van de haringvangst met zich meebrachten. 
De haring werd, zoals Coenen het uitdrukte, 
beschouwd als Gulden Berg van Holland, als 
Gratia Dei, als teken van Gods genade. 

Het onderzoek voor dit artikel is verricht in 
het kader van het door NWO gefinancierde 
Pionierproject Rechtspraakgeschiedenis. 
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Noten 

1. Zie Adriaen Coenen, Een visboock. Manuscript, 
412 folios. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag nr. 
78E54 (1577-1578), f. I6v en 17, waar hij onder 
meer melding maakt van afgrijzen bij inwoners 
van Rome die een Hollander een rauwe haring 
zien eten. Deze bron wordt in het vervolg aange¬ 
duid als MSHaag. 

2. Twee belangrijke maar verouderde werken zijn: 
A. Beaujon, Overzicht der geschiedenis van de 
Nederlandsche zeevisserijen (Leiden 1885) en N. 
Gottschalk, Fischereigewerbe und Fischhandel 
der niederlandische Gebiete im Mittelalter (Keu¬ 
len 1927). Enkele recentere publikaties zijn: R. 
Degryse, ‘De gemeenschappelijke grote visserij 
van de Nederlanden in de XVIe eeuw’ in: Bijdra¬ 
gen voor de Geschiedenis der Nederlanden 7 
(1952) 32-54; G. Doorman, ‘De haringvisserij in 
de Middeleeuwen’ in: Bijdragen voorde Geschie¬ 
denis der Nederlanden 19 (1964) 162-172; L. 
Danhieux, ‘Visserij van de Zuidnederlanders’ in: 
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden I (Bus- 
sum 1976) 277-284; H.A.H. Boelmans Kranen¬ 
burg, ‘Visserij van de Noordnederlanders’ in: 
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden I (Bus- 
sum 1976) 285-294; J.P. van de Voort, ‘Noord- 
zeevisserij’ in: Maritieme Geschiedenis der 
Nederlanden II (Bussum 1977) 289-308; H.A.H. 
Boelmans Kranenburg, ‘Visserij in de Noordelij¬ 
ke Nederlanden’, Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden VI (Haarlem 1979) 129-137; R. van 
Uytven, ‘Visserij in de Zuidelijke Nederlanden’ 
in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI 
(Haarlem 1979) 138-144. 

3. Zie het in noot 1 genoemde manuscript. Adriaen 
Coenen is verder de auteur van twee eveneens 
ongepubliceerd gebleven geschriften: (Wal)vis- 
boock, Koninklijke Maatschappij voor Dierkun¬ 
de, Antwerpen nr. 30.021 (1584-85), en het onvol¬ 
tooide Haringkoningboek, Gemeente Archief van 
Keulen, W. f° 296. Samen met Peter Mason 
bereidt F. Egmond een facsimile-uitgave van het 
Antwerpse manuscript voor. 

4. Zie over de Zuidhollandse riviervisserij onder 
andere: DJ. Jong e.a., Hardinxveld en de rivier¬ 
visserij (Hardinxveld-Giessendam 1988); P.J.M. 
Martens, De zalmvissers van de Biesbosch - Een 
onderzoek naar de visserij op het Bergse Veld, 
1421-1869 (Tilburg 1992). 

5. Van de Voort, ‘Noordzeevisserij’; Boelmans Kra¬ 
nenburg, ‘Visserij in de Noordelijke Nederlan¬ 
den’. Zie ook H.E. van Gelder, ‘Gegevens 
betreffende de haringvisserij op het einde der 16e 
eeuw’ in: Bijdragen en Mededelingen van het His¬ 
torisch Genootschap 32 (1911) 1-62; J.C. Ver¬ 
maas, Geschiedenis van Scheveningen (Den Haag 

1926) 2 din.; J.C. Vermaas, ‘Het visserijbedrijf te 
Scheveningen in de tweede helft van de zestiende 
eeuw’ in: Die Haghe (1910) 114-132. 

6. MSHaag f. 15v, gedateerd 3 mei 1578. 
7. MSHaag f. 15. Coenens verhaal berust enigszins 

op biologische waarheden. De riemvis (Regalecus 
glesne), die in de Atlantische Oceaan op grotere 
dieptes voorkomt, is een langgerekt dier met een 
maximale lengte van zeven meter. Op de rug 
bevindt zich een lange, continue vin die van op de 
kop tot aan de staart doorloopt. De voorste vin- 
stralen op de kop zijn verlengd zodat het lijkt of 
het dier een kroontje op de kop heeft. Vandaar de 
volksnaam haringkoning. Deze vis wordt zeer 
zelden levend gevangen en komt vrijwel nooit in 
het Kanaal of in de Noordzee voor. Men geloofde 
inderdaad in een goede haringvangst als er een 
riemvis (of koning) aanspoelde. 
Met hartelijke dank aan de Belgische visexpert en 
archeoloog Anton Ervynck voor deze informatie. 

8. Het is overigens maar de vraag of dat zoveel 
anders ligt voor een moderne Nederlander. 

9. Voor verdere biografische informatie over Adri¬ 
aen Coenen en zijn zoon, de landschapsschilder 
Coenraet van Schilperoort, zie: Florike Egmond 
en Peter Mason, ‘De walvis en de poelomp. De 
kosmologie van een 16e-eeuwse strandvonder’ in: 
Volkskundig Bulletin 18 (1992) 170-223; Florike 
Egmond en Peter Mason, ‘Een portret van Coen¬ 
raet van Schilperoort (1577-1636)’ in: Bulletin 
van het Rijksmuseum 43 (1995) 36-58. 

10. Zie Boelmans Kranenburg, ‘Visserij in de Noor¬ 
delijke Nederlanden’. 

11. MSHaag f.20v. 
12. MSHaag f. 16v. 
13. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn geweest; 

misschien waren economische overwegingen 
doorslaggevend in deze concentratie op verre 
tochten met grotere schepen. Coenens nogal vage 
tijdsaanduidingen laten niet toe deze verschuiving 
in verband te brengen met veranderingen in de 
veiligheid op zee (kaapvaart en piraterij). 

14. Vergelijk H.A.H. Boelmans Kranenburg, ‘Het 
visscherijbedrijf van de Zijdenaars in de 15e en 
16e eeuw’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 62 
(1949) 321-333. 

15. MSHaag f. 19-20. 
16. MSHaag f. 21. 
17. De zeehond werd, net als walvissen, krokodillen 

en zeemeerminnen door Coenen (en niet alleen 
door hem) betiteld als een vis omdat het dier in het 
water leefde. Dat hield bepaald niet in dat Coenen 
en de Hollandse vissers onkundig waren van de 
verschillen tussen koudbloedige vissen en warm¬ 
bloedige, levendbarende zeezoogdieren. Ze 
noemden ze echter wel allemaal vissen. Zeehon- 
denvlees en spek werd destijds verhandeld, maar 
niet op grote schaal. MSHaag f. 117v-l 18. 
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18. MSHaag f. 31. 
19. MSHaag f. 31v. 
20. MSHaag f. 129v-130. 33. 
21. MSHaag f. 130v. 
22. MSHaag f. 130. 
23. MSHaag f. 130-130v. 
24. MSHaag f. 139v-140. 
25. Beide citaten uit MSHaag f. 34v-35. 
26. MSHaag f. 131. 
27. MSHaag f. 131-131v. 
28. MSHaag f. 105. 
29. In 1582 volgde de Hoge Raad de Grote Raad op 34. 

in de opstandige Noordelijke Nederlanden. 
30. A.P. van Vliet, Vissers en kapers: de zeevisserij 

vanuit het Maasmondinggebied en de Duinker- 
kerkapers (ca 1580-1648) (Den Haag 1994); J.D. 
Tracy, ‘Herring wars: The Habsburg Netherlands 
and the struggle for control of the North Sea, ca. 
1520-1560’ in: The Sixteenth Century Journal 24 
(1993) 249-272. 

31. Zie over konvooiering onder andere R. Degryse, 35. 
‘De konvooiering van de Vlaamsche vissersvloot 36. 
in de 15de en 16de eeuw’ in: Bijdragen voor de 
Geschiedenis der Nederlanden 2 (1948) 1-24; A. 
Bijl, De Nederlandsche Convooidienst. De mari¬ 
tieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij 
tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden 
(Den Haag 1951); Tracy, ‘Herring wars’. Zie over 37. 
kaapvaart bijvoorbeeld Van Vliet, Vissers en 
kapers. 

32. Zie Grote Raad van Mechelen (GRM) Dossiers 
Eerste Aanleg 142 (1495) en GRM Sententie van 
21 augustus 1495. Vergelijk bijvoorbeeld ook 
Dossier Beroepen 44 (1522) over de kosten van 38. 
bescherming voor de haringvloot in verband met 
de oorlog met Frankrijk, en Dossier Beroepen 710 
(1565) over het heffen van belasting op haring in 39. 
verband met de betaling van de konvooischepen 

die de schepen van Zeeuwse haringreders 
beschermden. 
GRM Dossier Eerste Aanleg 2723 (ca. 1507). 
Overigens waren de vissers niet altijd de slacht¬ 
offers. Omstreeks 1554 enterden en plunderden 
Zeeuwse vissers een Engels schip, dat mogelijk 
onder Franse vlag voer, en overmanden een klei¬ 
ne vloot Engelse haringbuizen die tijdens het 
gevecht de netten in de buurt hadden uitgeworpen. 
Zie over de afhandeling van de schade GRM Dos¬ 
sier Beroepen 922 (1554-55). 
De geschillen rond het stapelrecht op gekaakte 
haring tussen de steden Damme en Sluis moeten 
destijds berucht geweest zijn. Een en ander leidde 
vanaf 1499-1500 tot een aantal processen tussen 
beide steden. In 1558 waren de zaken nog steeds 
niet geregeld. Zie hierover GRM Dossier Eerste 
Aanleg 257 (1511); Sententie 12 december 1511; 
Dossier EA 2729; Sententie 19 november 1550; 
Sententie 19 februari 1558. 
GRM Sententie 8 februari 1510. 
GRM Dossier Eerste Aanleg 3238 (1557-59). Zie 
C.L. Deelder en A.H. Huussen Jr., ‘Opmerkingen 
betreffende de kuilvisserij op de voormalige Zui¬ 
derzee, voornamelijk in de 16e eeuw’ in: Holland 
5 (1973) 221-242; Y.N. Ypma, Geschiedenis van 
de Zuiderzeevisserij (s.1. 1962). 
GRM Dossiers Eerste Aanleg 475 en 503; Sen¬ 
tenties 14 juli 1548, 3 november 1548, 25 febru¬ 
ari 1553 en 21 juni 1561. Zie ook R. Bijlsma, ‘De 
uittocht der Delfshavensche haringreeders naar 
Rotterdam in 1638’ in: Rotterdamsch Jaarboekje 
(1913) 160-166. 
GRM Dossier Eerste Aanleg 475 (ca. 1545), stuk 
cll: informatie genomen op 16 en 17 oktober 
1545. 
Dit zou misschien een van de Bossche haringhan- 
delaars waarover Coenen sprak kunnen zijn. 
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De middeleeuwse visstapel te Naarden. 
Een bronbespreking met economisch-politieke en ecologische kanten.1 

Bart Ibelings 

Inleiding 
Dat Naarden in de middeleeuwen een vissta¬ 
pel had, is geen onbekend feit. Gosses wees 
er al op in zijn dissertatie uit 1903 over stads- 
bezit in grond en water gedurende de mid¬ 
deleeuwen. Unger deed dat in 1916 in zijn 
dissertatie over de levensmiddelenvoorzie¬ 
ning van de Hollandse steden in de middel¬ 
eeuwen.2 Ypma noemt de stapel in zijn 
geschiedenis der Zuiderzeevisserij uit 1962 
slechts in verband met een (hieronder nader 
te bespreken) geschil met Harderwijk.3 
Dat een tweetal rekeningen van deze vissta¬ 
pel bewaard is gebleven bleef blijkbaar wel 
onbekend. Deze rekeningen over de jaren 
1457 en 1459, aangevuld met een rekening 
van de ‘exploiten’ (de overtredingen) over 
deze jaren zijn het onderwerp van dit artikel.4 
De informatie hieruit heeft vooral betrekking 
op de gevangen soorten vis, de herkomst- 
plaatsen van de vissers en op de wijze waar¬ 
op een dergelijk stapelrecht ten uitvoer werd 
gebracht (of misschien beter: waarop de 
handhaving ervan mislukte). Van belang hier¬ 
bij is een bewaard gebleven protest van een 
groot aantal Hollandse steden en dorpen 
tegen de stapel. 
Met de gegevens over de soorten vissen is 
tevens getracht een bijdrage te leveren aan de 
oplossing van een bestaand vraagstuk 
omtrent de periodisering van de verzilting 
van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan 
voor de te vangen vissoorten. Historische 
informatie over de visvangst en het transport 
daarvan rond het midden van de vijftiende 
eeuw op de Zuiderzee bleef tot nu toe beperkt 
tot de gegevens uit het bekende Kamper 

Pondtolregister. De rekeningen over de Naar- 
dense visstapel vormen daarom een welkome 
aanvulling. 

De voorgeschiedenis 
In 1342 wordt voor het eerst gesproken over 
het stapelrecht van Naarden, voor ‘alle vis die 
in Holland, Kennemerland en [West-] Fries¬ 
land aan land werd gebracht en de vis die tus¬ 
sen Muiden en Kampen (de Vecht en de IJs- 
sel) gevangen was’. Deze omschrijving is 
geografisch gezien heel vaag en levert daar¬ 
om wat vragen op. Hoe ver strekte het 
vangstgebied tussen Muiden en Kampen 
noordwaarts de Zuiderzee op? Wordt met het 
aan land brengen gedoeld op de kustlijn van 
de genoemde gewesten voor zover die aan de 
Zuiderzee grensde? Dat laatste lijkt waar¬ 
schijnlijk, maar een deel van de hieronder te 
bespreken problemen gaat terug op de gecon¬ 
stateerde vage omschrijving in het stapelpri- 
vilege. De Vrankrijker geeft in zijn geschie¬ 
denis van Naarden een andere lezing van het 
privilege van de visstapel; bepaald zou zijn 
dat alle in Holland en [West-] Friesland aan 
wal gebrachte en tevens alle tussen Vecht en 
IJssel op [de Zuider-]zee gevangen vis daar 
ter markt gebracht diende te worden.5 Het 
privilege werd gegeven door graaf Willem IV 
van Holland. De genoemde begrenzing tus¬ 
sen Muiden en Kampen wekt verbazing; voor 
een groot deel lag dat gebied immers niet 
voor de Hollandse kust. In een artikel over 
een zestiende-eeuws visserijconflict op de 
Zuiderzee wordt gewezen op het feit dat de 
Hollandse graven in de middeleeuwen de 
gehele Zuiderzee als hun stroom beschouw- 
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den.6 Daar lijkt het inderdaad wel op, maar in 
dit artikel zal blijken dat in ieder geval de her¬ 
tog van Gelre het daar niet mee eens was. 

De stapelplicht gold volgens het privilege van 
1342 op straffe van het verbeuren van de vis. 
De vis werd door een telre op aangevoerde 
hoeveelheid gemeten. Deze ambtenaar was 
volgens zijn eed gehouden ieder recht te 
doen. Mocht blijken dat hij dat niet deed, dan 
zou hij de funktie nooit meer mogen vervul¬ 
len. Ook op de kwaliteit van de vis had hij 
toezicht. Indien een koper klachten had en de 
vis die op de markt kwam te oud vond, werd 
de verkoper aangesproken; als die niet toegaf 
zou het “opten telre comen dat te besceyden 
by synen eede”. Van de verse vis zou de koop¬ 
man zijn geld dezelfde dag ontvangen, van 
gezouten vis de volgende dag. 
In 1356 werd het stapelrecht bevestigd door 
hertog Willem V.7 In 1395 volgde een nieu¬ 
we schenking van het recht door hertog 
Albrecht, van een eerder privilege werd hier 
geen melding gemaakt. Het stapelrecht bleef 
ongewijzigd, maar met de toevoeging dat 
poorters van Naarden waren vrijgesteld van 
het geven van tal vis. Zij waren daarmee sta- 
pelvrij.8 In 1442 werd het stapelprivilege 
nogmaals gegeven door hertog Filips van 
Bourgondië en werd de boete op het varen 
zonder teycken (ten bewijze van verstapeling) 
van de schout van Naarden bepaald op 20 
nobels.9 Bij deze gelegenheid werd het recht 
niet meer gespecificeerd, maar verwezen 
naar de schenking van de visstapel die door 
zijn voorvaderen gedaan was (een jaartal 
werd niet genoemd). De inkomsten van de 
visstapel van Naarden kwamen blijkens de 
rekeningen nu, als lijftocht van de vrouwe 
van Gooiland, toe aan de hertogin van Bour¬ 
gondië en dus niet meer aan de stad Naarden. 
Daarom bevinden de rekeningen zich in het 
archief van de grafelijke Rekenkamer te Den 
Haag en niet in het stadsarchief van Naarden. 

Het stapelrecht 
Het recht van de visstapel zoals gegeven in 

1342 staat, onveranderd, voorin de rekening 
van 1457 vermeld. Het luidt als volgt: 

- per 100 worpen [kabeljauw]: 8 talwaardige 
kabeljauwvis, beneden 6 worpen geeft men 
niet, 6 worpen: een halve vis, 12 worpen: een 
hele vis. 
- per 100 schelvis: 2 schelvis, per 100 502 
snees. 
- per tal wijting: 4 wijting, 9 snezen per tal. 
- per tal brasem: 4 brasem, 9 snezen per tal. 
- per tal aal (= paling): 2 worpen. 
- per tal schol: 4 schollen, 9 snezen per tal. 
- per 100 snoek: 1 snoek. 
- per 100 karper: 1 karper. 
- per tal haring: 4 haringen, 9 snezen en 4 
haringen per tal.10 
In de marge van de rekening staat hiernaast 
geschreven: “nota dat elke sneeze xx is”. 

De genoemde maten vragen om een toelich¬ 
ting, vooral omdat ze in de rekeningen niet 
omgerekend worden naar het aantal stuks vis. 
Verhoeff geeft in zijn overzicht van oude 
Nederlandse maten en gewichten11 voor een 
‘snees’ ook 20 stuks vis, voor een ‘tal’ geeft 
hij 200 stuks haring of prik12. Blijkens het 
stapelrecht komen ook andere vissoorten in 
aanmerking en gaan er 9 snezen van 20 stuks 
in een tal, ofwel 180 stuks (voor haring nog 4 
stuks extra).13 Een ‘worp’ (niet bij Verhoeff) 
komt slechts één keer voor in de rekening: 79 
tal haring heeft als stapelrecht 79 worpen van 
elk 4 haringen, ofwel 316 stuks. Ook Ypma 
spreekt van een worp van 4 haringen en 50 
worpen in 1 tal. o De aal wordt in de rekening 
meest in stuks opgegeven, ondanks dat in het 
stapelrecht van ‘worp’ gesproken wordt, per 
tal werden er 4 stuks verstapeld (net zoals van 
de brasem). In de rekeningen komen nog 
andere maten voor: een ‘ton’ die gelijk staat 
aan 3 tal15, een ‘last’ (volgens Verhoeff gelijk 
aan 20 ‘strooien’), een ‘stroe’ of ‘stro’ komt 
één keer voor in de rekening van 1457 (en is 
volgens Verhoeff gelijk aan 500 haringen). 
Een last is daarmee gelijk aan 10.000 stuks.16 
Soorten die in de rekeningen voorkomen 

48 

maar niet in het stapelrecht staan, zijn de 
zeldzame tong en rog. Van de rog worden per 
100 stuks 2 verstapeld (gelijk aan de schel¬ 
vis), van de tong 1 per 45. Éénmaal in 1457 
worden 350 guldekins aangebracht door een 
schipper uit Vlieland, een gul is een jonge 
kabeljauw of schelvis (kleiner dan 50 centi¬ 
meter). Ook in de rekening van 1459 wordt 
één keer een vracht van 100 gulle kins versta¬ 
peld. 

De rekeningen 
De rekening van 1457 vermeldt op de 
omslag: Goylant. Premier compte de maistre 
Comelles Pietersz. et maistre Jehan Wandels 
touchant le staple du poisson de Naerden. 
Pour la court. Het boekjaar loopt van 6 maart 
1457 tot eind maart 1458. Comelis Pieters¬ 
zoon en Jan Wandels zijn als secretarissen 
van de hertog en hertogin van Bourgondië 
gecommitteerd bij brief d.d. 28 januari 1457 
tot het officie van het telrescippe van de vis¬ 
stapel te Naarden gedurende hun leven en bij 
overlijden van één van hen, aan de langstle¬ 
vende. In de rekeningen staan genoteerd: de 
datum van het aanbrengen van de vis, de 
naam van de visser, diens herkomstplaats, de 
totale vangst per vissoort, het aantal te ver¬ 
stapelen vissen en de geldelijke opbrengst 
daarvan. Bestudering van de namen van de 
vissers is in dit artikel buiten beschouwing 
gelaten. Informatie over de scheepstypen 
waarmee gevist werd ontbreekt geheel. Edam 
verklaarde in de Enqueste rond 1477 met 30 
rijnschepen op haring te varen, waar ‘tijbok- 
king’ van gemaakt werd (in 1494 waren er 
nog slechts twee in gebruik).17 
Van de eerste twee schippers die in 1457 vis 
aanbrachten werd de opbrengst niet geboekt. 
Het geld werd aan de kerk geschonken, 
mogelijk om in het nieuwe jaar een goede 
vangst te verkrijgen. Deze twee posten laat ik 
hier volgen, ook als voorbeeld van de wijze 
van administratie. Op 7 maart werd “Van Jan 
van der Beke van Beverwijc over 2.5 tal 
schollen, bij him verstapelt 10 schollen die 
welke gegeven om goidwille alsoet den eer¬ 

sten visch was, daer om hier: niet”. De twee¬ 
de post op 9 maart luidde: “Van Bruyn 
Gerytsz. van Muyden over een half hondert 
cabillauwen, bij him verstapelt 2 cabillau- 
wen, dair of ontfaen 3s. van 40gr. tpont, die 
om godwille gegeven alsoet teerste ghelt was, 
dair om hier: niet”. In totaal was de opbrengst 
dit boekjaar ruim 88 pond.18 
De andere bewaard gebleven rekening is vol¬ 
gens de omslag (in het Nederlands gesteld) 
de laatste en derde rekening van Comelis Pie¬ 
tersz. en Jan Wandels over de periode 1 april 
1459 tot 10 maart 1460 (de tweede rekening 
ontbreekt). Ook deze rekening is ‘afgehoord’ 
(gecontroleerd) ‘om thof’. Hun funktie 
oefenden zij slechts voor een deel van het 
boekjaar uit; na 16 augustus werden geen 
posten meer ingeschreven. De totale ont¬ 
vangst tot dan bedroeg ruim 20 pond. Ook om 
andere, nog te bespreken redenen, is deze 
rekening minder bruikbaar voor een analyse. 
Hieronder zal dan ook vooral de rekening 
over 1457 worden bekeken. 

De vissoorten 
In tabellen la en lb wordt een overzicht 
gegeven van het voor 1457 en 1459 bereken¬ 
de totaal aantal stuks vis per soort, het aantal 
schepen waarmee de vis werd aangevoerd en 
de percentages in verhouding tot de totalen. 
Tevens is aangegeven wat de maximum hoe¬ 
veelheid vis was die in één keer werd aange¬ 
bracht. Het is opvallend dat de zoetwater- 
soorten snoek en karper geheel ontbreken, 
terwijl ze wel genoemd worden in het stapel¬ 
recht. De zeldzame rog werd in 1457 op 18 
juni voor het eerst aangevoerd, in 1459 op 27 
juli. Tong werd in 1457 voor het eerst op 28 
juli aangevoerd. De reeds genoemde 350 gul- 
lekins werden op de laatste dag van juli 1457 
verstapeld, in 1459 werden er 100 aange¬ 
voerd op 7 juli. De kwalificatie maertse bok¬ 
king werd bij 1 last (10.000 stuks) gegeven. 
Van kabeljauwhoofden (als kabeljauw geteld 
in de tabel), die ook in het Kamper Pondtol- 
register voorkomen, werden 600 stuks ver¬ 
stapeld, in 1459 50 stuks meer. 
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Tabel la 
1457. Totaal aantal vaarten en aantal stuks vis per soort, % van het totaal en maximum stuks 
vis per vaart. 

vissoort 
aal 
brasem 
schelvis 
tong 
bokking 
haring 
kabeljauw 
rog 
schol 
wijting 
gul 
totaal 

schepen 
74 
39 

136 
4 
5 

45 
90 

2 
34 
12 

1 
442 

% 
16.7 
8.8 

30.8 
0.9 
1.1 

10.2 
20.4 
0.45 

7.7 
2.7 
0.2 
100 

vis 
49.140 

6975 
251.249 

3050 
47.500 

388.388 
9093 
400 

50.040 
4680 

350 
829.944 

% 
5.9 
0.8 

30.3 
0.4 
5.7 

46.8 
1.1 

0.05 
6 

0.6 
0.04 
100 

max. 
2160 
720 

16.200 
2250 

10.000 
57.500 

382 
300 

15.480 
1440 
350 

In stuks vis maakt de haring in 1457 bijna de 
helft uit van het totaal, de schelvis is goede 
tweede. Opvallend is dat in de incomplete 
rekening van 1459 (zie tabel lb) helemaal 
geen haring (of bokking) wordt genoemd, 
ruim de helft betreft dan aal. In het Kamper 
Pondtolregister, waarin de vis werd geregis¬ 
treerd die in de jaren 1439-1441 verscheept 
werd via de IJsselmond, maakte de haring 
42.5% van het totaal aan vis uit, de schol 
kwam daar als tweede met 26.5% en de bok¬ 
king als derde met 13%. Als overige soorten 
vis worden daarin genoemd: aal, wijting, 
schelvis, kabeljauw, rog, sprot, mosselen, 

Tabel lb 
1459. Totaal aantal vaarten en aantal stuks vis 
vis per vaart. 

vissoort 
aal 
brasem 
schelvis 
kabeljauw 
rog 
schol 
gul 
totaal 

schepen % 

26 27.3 
35 36.8 
15 15.8 
7 7.4 
2 2.1 
9 9.5 
1 1 

95 100 

elft, snoek, karper, brasem en forel.19 Hier 
worden de zoetwatersoorten snoek en karper 
wel genoemd, elft, forel, mosselen en sprot 
ontbreken ook in de Naardense rekeningen. 

Bij een deel van de in 1457 te Naarden aan¬ 
gevoerde vis staat aangegeven of het verse, 
gedroogde of gezouten vis betreft (zie tabel 
2, de rekening van 1459 heeft wat dit betreft 
geen informatie).20 

per soort, % van het totaal en maximum stuks 

vis % max. 
30.600 52.1 3240 

5550 9.5 405 
8850 15.1 1300 

882 1.5 300 
100 0.17 50 

12.600 21.5 4320 
100 0.17 100 

58.682 100 

50 

Tabel 2 
1457. Conserveringswijze per soort vis 

stuks 
gedroogde schelvis 650 
gedroogde haring 72.876 
gedroogde tong 80 
gedroogde schol 29.430 
gezouten kabeljauw 1704 
gezouten schelvis 66.040 
gezouten schol 4680 
verse schol 1440 
verse haring 78.264 

Vooral de schol werd voor een groot deel 
gedroogd geconserveerd. Of voor de reste¬ 
rende vis moet worden aangenomen dat deze 
levend in een waterschip of dood maar onge¬ 
conserveerd ter stapel werd gebracht, blijft 
onduidelijk. Aan de in tabel 2 genoemde 
gegevens kunnen we de bokking uit tabel 1 a 
toevoegen; dit betreft immers gerookte 
haring, waarmee een derde conserverings¬ 
wijze is aangegeven. Verse, ongeconserveer¬ 
de haring werd in 1457 op 11 maart voor het 
eerst aangevoerd. 

Bewijs voor de verzilting van de Zuiderzee? 
Het ontbreken van zoetwatervissoorten als 
snoek en karper, die in het stapelrecht van 
1342 nog in de rekeningen worden genoemd, 
houdt mogelijk verband met het zouter wor¬ 
den van de Zuiderzee. Van belang is hier de 
discussie over het begin van het proces van 
verzilting van de Zuiderzee. Van der Heide 
interpreteerde in zijn overzichtswerk van de 
geschiedenis der Zuiderzee uit 1965 de ver¬ 
melding van genoemde vissoorten in het sta¬ 
pelrecht van 1342 als een aanwijzing dat de 
stapelvis voor wat betreft de zoutwatersoor- 
ten van buiten de Zuiderzee moest komen.21 
Afgezien van het feit dat het privilege daar 
niets over zegt, dateert het boek van Van der 
Heide van vóór de veranderende opvattingen 
over de verzilting. Het is bekend dat het 
oppervlak van de Zuiderzee door stormvloe- 

% van totaal 
0.26 
18.7 
2.6 

58.8 
18.7 
26.3 
13.5 

3 
20.1 

den in de voorgaande periode is toegeno¬ 
men.22 Boelmans Kranenburg meende in zijn 
bijdrage aan de Maritieme Geschiedenis der 
Nederlanden van 1976 nog dat het zoutge¬ 
halte tussen 1200 en 1450 weinig toenam en 
dat op de Zuiderzee “in overwegende mate 
een soort zoetwatervisserij plaats[vond] met 
slechts weinig verwantschap met de zeevis¬ 
serij”.23 In zijn bijdrage aan de Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden uit 1979 wijst 
hij op een verzilting door hogere waterstan¬ 
den en overstromingen die werd versterkt 
door een verminderde zoetwateraanvoer via 
de IJssel, tenminste sinds 1480. De zoetwa¬ 
tervisserij verplaatste zich als gevolg hiervan 
naar het oostelijk deel der Zuiderzee.24 Jan¬ 
sen weet in de Maritieme Geschiedenis der 
Nederlanden van 1976 al te melden dat 
Zutphen reeds in 1420 klaagde bij de hertog 
van Gelre over het watergebrek van de IJs¬ 
sel.25 Archeologisch onderzoek gaf nadien 
ook bewijzen voor een vroegere verzilting in 
het westelijke deel van de Zuiderzee al vóór 
1300.26 Historisch-geografisch onderzoek 
wijst op een verplaatsing van het zoute water 
in zuidwaartse richting vanuit de Waddenzee 
en het langer zoet blijven van de ondiepe 
randmeren.27 
Het lijkt aantrekkelijk de Naardense gege¬ 
vens als een bewijs te zien voor de vroegere 
verzilting van de Zuiderzee. Toch is hier 
voorzichtigheid geboden. Het Naardense sta- 
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pelrecht is namelijk gelijkluidend aan dat van 
de visstapel van Heusden, dat daar in 1357 bij 
privilege van hertog Willem V werd geves¬ 
tigd voor de stroomopwaarts op Maas en 
Waal gevoerde vis.28 De vraag is dus 
gerechtvaardigd in hoeverre de opsomming 
van vissoorten een standaardformulering 
betreft. Slechts de bepaling dat haring uit 
Schonen (de belangrijke jaarvismarkt in 
Zuid-Zweden) vrij van stapelrecht te Heus¬ 
den was, ontbreekt in het recht te Naarden. 
Haringaanvoer uit Schonen was ten tijde van 
de beide privileges, dus in het midden van de 
veertiende eeuw, nog van belang. In de perio¬ 
de van de Naardense rekeningen is die aan¬ 
voer weggevallen en wordt haring uit de 
Noordzee en ‘tijharing’ in Holland geconsu¬ 
meerd. 
Ter vergelijking geef ik hier nog het recht van 
de hojvis en het pondgeld van de vis van de 
heer Van Wassenaer zoals dat een eeuw later 
(midden zestiende eeuw) te Katwijk aan Zee 
nog gold. Volgens opgaaf aan de keizer 
bestond dit recht in 1542 reeds meer dan 300 
jaar. Tussen Sint Maarten in de winter (11 
november) en OLV Lichtmis (2 februari) 
werd hier van elke schuit of pink met 100 of 
meer schelvissen 4 stuks schelvis “van de 
beste” gevraagd. Van OLV Lichtmis tot 
Palmdag (Palmzondag, de zondag voor 
Pasen) werd van een schuit of schip met 20 of 
meer stuks kabeljauw 1 kabeljauw als hofvis 

gegeven. Een schuit of schip met 1 tal of meer 
aan schol diende 1 snees “van de beste” te 
geven en dat gedurende beide genoemde ter¬ 
mijnen. Tussen Beloken Pinksteren (zondag 
na Pinksteren) en Lambertsdag (17 septem¬ 
ber) hoefde men geen pondgeld van de vis te 
betalen, behalve van de dogge- of korfvaart. 
Met doggers en corners werd op haring 
gevist, hiervan diende men per drie ton 60 
carolus gulden te geven.29 
Het Katwijkse recht van de kabeljauw is ruim 
het dubbele, en dat van de schelvis het dub¬ 
bele van dat te Naarden en Heusden, voor de 
schol is het zelfs vijf keer zo hoog. Voor 
haring is de vergelijking niet te maken omdat 
de heffing niet in natura wordt omschreven. 
Anderzijds wordt de heffing te Katwijk 
slechts één keer per scheepslading met een 
vastgestelde minimum vangsthoeveelheid 
geheven, en is de inning beperkt tot een deel 
van het jaar. Zoetwatersoorten ontbreken in 
het Katwijkse recht; niet verwonderlijk 
gezien de ligging aan de Noordzee. 

Herkomst van de vissers 
In totaal komen in 1457 372 schepen hun vis 
te Naarden verstapelen. Het hogere totaal van 
442 uit tabel la wordt verklaard uit het feit 
dat soms meer soorten vis per schip werden 
aangevoerd. De belangrijkste herkomstplaat- 
sen van de vissers (vier of meer keer voorko¬ 
mend) staan in tabel 3a gegeven. 

Tabel 3a 
1457. Schepen per herkomstplaats (absoluut en % van het totaal) (# > 4, N = 372) 

plaats 
Beverwijk 
Egmond 
Muiden 
Wijk aan Zee 
Hoorn 
Bunschoten 
Amsterdam 
Putten 
Monnickendam 
Kampen 

# % 
63 16.9 
45 12.1 
33 8.9 
31 8.3 
28 7.5 
18 4.8 
16 4.3 
14 3.8 
12 3.2 
11 2.9 

plaats 
Uitdam30 
Alkmaar 

Enkhuizen 
Vlieland 

Vollenhove31 
Huisduinen 
Callantsoog 

Diemen 
Amersfoort 
Harderwijk 

# 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 

% 
2.1 
1.6 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
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Slechts één keer worden de volgende dertien 
plaatsen genoemd: Edam, Graft, “Hamem in 
het land van Gelre” (= Arnhem), “Koelen” (= 
Keulen?32), Medemblik, Muiderberg, Scha- 
gen, Schoorl, ‘Tochte in het land van Gelre” 
(= Ochten aan de Waal?), Waterland, Weesp, 
Wormer en “Zijl” (= Blokzijl?). Twee keer 
worden genoemd: Egmond aan Zee, Lim- 
men, Utrecht en “Zuerwoude” (= Zuider- 
woude, gelegen ten zuiden van Monnicken¬ 
dam). Drie keer worden genoemd Haarlem, 
Spakenburg, Texel en “Wymerdam” (bij 
Wimmenum boven Egmond?). Het aantal 
vissers waarbij geen herkomstplaats staat 
opgegeven betreft vijf. 

Het meest opvallend in tabel 3a is de zeer 
goede vertegenwoordiging van plaatsen die 
bekend staan als de Zijdenaars: de kustdor¬ 
pen die op de Noordzee visten. Kranenburg 
stelt in een studie naar deze dorpen op basis 
van de gegevens uit de Enqueste en Informa- 
cie dat rond 1500 Egmond hiervan het 
belangrijkste vissersdorp was, gevolgd door 
Wijk aan Zee.33 In tabel 3a, met het beeld van 
ongeveer een halve eeuw vroeger, scoren 
beide dorpen ook al hoog. Beverwijk laat in 
de Enqueste van 1494 weten dat het onder¬ 
meer van het ‘koopmanschap te water’ 
bestaat en met 10 of 12 rijnschepen met vis 
voer naar Amsterdam, Amersfoort en Den 
Bosch. De nering zou “ongelijk minder” zijn 
dan ten tijde van hertog Karei (vóór 1477). 
Wijk aan Zee verklaart in de Enqueste ten tij- 

Tabel 3b 
1459. Schepen per plaats (absoluut en % van 

de van hertog Karei 42 grote en kleine sche¬ 
pen te hebben bezeten, waarvan door toedoen 
van de Fransen nog slechts 14 pinken over 
zijn.34 Dat laatste wijst op verlies van boten 
op de Noordzee, een aanwijzing voor de blij¬ 
kens tabel 3a belangrijke rol in de Zuiderzee- 
visserij wordt hier niet (meer) gegeven. Het 
hierboven besproken karakter van zoutwater- 
visserij op althans een deel van de Zuiderzee 
maakt het beter te begrijpen dat de kustdor¬ 
pen ook daar goed vertegenwoordigd waren 
(zie ook hierna paragraaf 8). De verbinding 
via het nog veel grotere IJ en het Wijkermeer 
en ook nog via de Schermer, Beemster en 
Purmer naar de Gouwzee en Zuiderzee moet 
in deze tijd voor bijvoorbeeld Beverwijk van 
belang zijn geweest.35 Verder laten de tabel¬ 
len zien dat zowel kleine dorpen als grote ste¬ 
den betrokken zijn bij de Zuiderzeevisserij. 
Enkhuizen voer blijkens de Enqueste rond 
1477 met 30 a 35 schepen op ‘tijbokking’, in 
1494 nog met 12 a 15 stuks.3^ In de incom¬ 
plete rekening van 1459 worden vijf plaatsen 
genoemd die in 1457 niet voorkomen: Die- 
merdam en Yppensloot (beide gehuchten bij 
Diemen gelegen), Petten, Warmenhuizen en 
Terschelling. Een overzicht van de plaatsen 
die drie of meer keer voorkomen staat in tabel 
3b. Beverwijk werd dit jaar slechts twee keer 
ingeschreven, evenals Terschelling, Yppen¬ 
sloot en Edam. Één keer werden genoemd 
Egmond, Monnickendam, Putten en “Oge” 
(= Callantsoog). De Zijdenaars nemen nu een 
aanzienlijk kleiner deel voor hun rekening. 

het totaal) # > 3, N = 89 

plaats # 
Hoorn 17 
Muiden 11 
Diemerdam 10 
Wijk aan Zee 6 
Bunschoten 6 
Diemen 5 

% plaats 
19.1 Vollenhove 
12.4 Harderwijk 
11.2 Petten 
6.7 Warmenhuizen 
6.7 Alkmaar 
5.6 Amsterdam 

# % 
4 4.5 
4 4.5 
4 4.5 
4 4.5 
3 3.4 
3 3.4 
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Partenrederij en ‘varen om huere ’ 
Een aantal keren komt in 1457 een combina¬ 
tie voor van twee vissers uit verschillende 
plaatsen die één schip aanbrengen, te weten: 
Alkmaar/Egmond, Amsterdam/Muiden (twee 
keer), Harderwijk/Egmond, Hoom/Amster- 
dam, Monnickendam/Muiden, Velsen/Wijk 
aan Zee, Wimmerdam/Bunschoten en Zuider- 
woude/Benslot [=?]. Samen negen keer (in 
tabel 3a zijn deze gevallen buiten beschou¬ 
wing gelaten). Dit lijken voorbeelden van par¬ 
tenrederij. 
Muiden laat in de Enqueste van 1494 weten 
ten tijde van hertog Karei, dus vóór 1477, 
“parten an schepen die te leggen plagen tot 
Amsterdam ende elders [te hebben]”. Reeds 
onder Filips de Goede was dat dus het 
geval.37 Vaker nog komt het voor dat twee of 
meer vissers afkomstig uit dezelfde plaats 
samen één schip uitrusten, in totaal 28 keer 
(in tabel 3a steeds als één keer per plaats 
geteld). In 24 gevallen hiervan gaat het om 
twee vissers (vijf keer uit Bunschoten, drie 
keer uit Amsterdam en Wijk aan Zee, twee 
keer uit Muiden, Vollenhove en Egmond en 
een keer uit Vlieland, Harderwijk, Hoorn, 
Edam, Uitdam, Monnickendam en Utrecht). 
Uit Muiden en Hoorn komen drie vissers die 
in beide gevallen samen een schip bemannen. 
Vier en vijf vissers worden beide één keer 
genoemd, steeds zonder herkomstplaats. 
Voor gegevens over partenrederij is de reke¬ 
ning van 1459 onbruikbaar omdat alle sche¬ 
pen die per dag verstapelden in één totaalpost 
worden gegeven. 
Drie keer wordt in 1457 aangetekend dat het 
schip (of alleen de lading) toebehoorde aan 
anderen. Twee keer betreft het een visser uit 
Limmen met een schip dat aan diverse perso¬ 
nen uit Egmond ‘toebehoort’ en twee keer 
een schip van onbekende herkomst dat 
respektievelijk aan “luyden” uit Utrecht en 
Beverwijk behoorde. Dit lijken voorbeelden 
van het “varen om huere” zoals die in de 
Enqueste van 1494 en Informacie van 1514 
voorkomen, waar Posthumus en Van der 
Woude reeds de aandacht op vestigden.38 

In een onderzoek naar het Edamse schotboek 
en verpachtingsregister van circa 1462 werd 
door Sparreboom gewezen op het huren van 
schepen door de vissers daar, waarbij hij ook 
scheepsparten tegenkwam. De vissers in 
Edam bleken tevens in verhouding tot andere 
beroepen een groot aantal koeien te bezitten; 
een bewijs voor noodzakelijke nevenaktivi- 
teiten.39 

Visspecialisatie per plaats 
Voor een aantal vissoorten is duidelijk dat 
vissers uit bepaalde plaatsen zich juist op de 
vangst daarvan toelegden (zie tabel 4). 
Gezien de verschillende vangstmethoden 
(met de bijbehorende scheepstypen en net¬ 
ten) die voor de diverse soorten toegepast 
werden, is deze specialisatie niet verwonder¬ 
lijk. De zoetwatersoorten aal en brasem wor¬ 
den vooral gevangen door vissers uit plaatsen 
die aan de Zuiderzee liggen. Bij de zoutwa- 
tersoorten zijn de kustdorpen sterk vertegen¬ 
woordigd. Toch waren er uitzonderingen: 
Uitdam aan de Zuiderzee bij Monnickendam 
gelegen is het hoogst vertegenwoordigd bij 
de haringvangst. In de Enqueste en Informa¬ 
cie wordt geregeld gesproken van ‘(t)ij ha¬ 
ring’ en ‘bokking’40, die hier waarschijnlijk 
een belangrijk deel van uitmaakten. Ook de 
positie van Putten bij de schelvisvangst valt 
op. Indien uitgegaan wordt van de bovenbe¬ 
schreven ontwikkeling waarbij het oostelijke 
deel van de Zuiderzee en de randmeren het 
langst zoet blijven, dan past de rol van Bun¬ 
schoten en Vollenhove bij de brasemvangst 
daar goed in. 

Het handhaven van het stapelrecht 
Uit de bewaarde rekening van de exploiten 
wordt meer duidelijk over het nakomen van 
het stapelrecht, omdat de overtreders hierin 
zijn genoteerd met de hen opgelegde boeten. 
Jan Wandels diende het toezicht te houden en 
kreeg als loon de helft van de boeten. In 1459 
waren Heynric Proestz., Pieter de Vogel en 
Thyman Clais Deynenz. door hem gecom¬ 
mitteerd tot het bewaren van de stapel. Als 
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Tabel 4 
1457. Vissoort per plaats, absoluut en % van het totaal aantal vangsten 

vis 
aal 

brasem 

schol 

haring 

kabeljauw 

schelvis 

plaatsen 
Muiden: 27 (36.5%) 
Hoorn: 19 (25.7%) 
Amsterdam: 16 (21.6%) 
Bunschoten: 17 (43.6%) 
Vollenhove: 5 (12.8%) 
Beverwijk: 13 (39.4%) 
Wijk aan Zee: 11 (33.3%) 
Uitdam: 8 (17.7%) 
Wijk aan Zee: 6 (13.3%) 
Beverwijk: 5 (11.1%) 
Beverwijk: 30 (33.3%) 
Egmond: 17 (18.8%) 
Wijk aan Zee: 9 (10%) 
Beverwijk: 39 (28.7%) 
Egmond: 30 (22.1%) 
Putten: 14(10.3%) 
Wijk aan Zee: 11 (8.1%) 
Hoorn: 7 (5.1%) 
Monnickendam: 7 (5.1%) 

subtotaal/totaal 

62/74 (83.8%) 

22/39 (56.4%) 

24/33 (72.7%) 

19/45 (42.2%) 

56/90 (62.2%) 

108/136 (79.4%) 

voorbeeld van de inkomsten uit overtredin¬ 
gen kan dienen een visser uit Monnickendam 
die op 3 april 1457 te Naarden werd aange¬ 
bracht met zijn schip en 110 stroe (ofwel 
55.000 stuks) gedroogde maertse bokking 
waarmee hij naar Harderwijk voer, dit zonder 
te verstapelen te Naarden. De vis werd na 
aanhouding verbeurd verklaard en ver¬ 
kocht.41 Hieruit werden de kosten van de 
beboete schipper betaald die in een herberg 
tijdelijk “gesekert” was en die van het uitla¬ 
den van de bokking uit het schip, samen ruim 
1 pond. Voor het gerecht van Naarden werd 
tot gratie besloten en de schipper kreeg het 
schip met 6 pond als “teergeld” terug, want 
hij was “een arm onnoisel man” die niet wist 
dat hij te Naarden moest verstapelen. Als uit¬ 
eindelijke inkomsten werden ruim 25 pond 
geboekt. 
Harderwijk bleek de voornaamste veroorza¬ 
ker van misstanden te zijn. Zo voer Jan Wan¬ 
dels op 9 maart 1457, toen er weinig vis te 

Naarden kwam omdat men dit te Harderwijk 
zou aanbrengen, met een roeyschuyt en 
twaalf gezellen aldaar om op te treden. De 
visschepen waren echter “te wael bezeylt” 
om aan te houden. Dat juist Harderwijk 
steeds opduikt, is niet verwonderlijk. In 1443 
werd een privilege van deze stad vernieuwd 
door de hertog van Gelre, waarin haar het sta¬ 
pelrecht toekwam op alle zeevis die tussen 
Muiden en Kampen werd aangevoerd. On¬ 
duidelijk is of met ‘zeevis’ vis van buiten de 
Zuiderzee wordt bedoeld. Het verzoek tot 
herbevestiging kwam juist in 1443, omdat 
Naarden in 1442 haar privilege had her¬ 
nieuwd. Helaas is voor Harderwijk onbekend 
hoe oud het stapelrecht was.42 Een conflict 
tussen de graaf van Holland en de hertog van 
Gelre speelde mogelijk op de achtergrond. 
Uit hetzelfde jaar dateert een schrijven van 
Harderwijk aan de steden en eilanden van 
Holland die aan de Zuiderzee gelegen zijn. 
Daarin wordt verhaald van het optreden van 
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Naarden met haar baerdse43 tegen ondermeer 
een poorter van Harderwijk die vis uit Ter¬ 
schelling te Harderwijk aan land wilde bren¬ 
gen. Hij kon slechts na borgstelling ter waar¬ 
de van 40 gulden vrij gekocht worden uit zijn 
gevangenschap te Naarden. Harderwijk 
beloofde de aangeschrevenen met roeische¬ 
pen te beschermen, om zo toch vis te Harder¬ 
wijk op de markt te kunnen brengen.44 
Op voorhand is al te begrijpen dat een vissta- 
pel op de Zuiderzee veel moeilijker te con¬ 
troleren is dan bijvoorbeeld de bekende 
rivierstapel bij Dordrecht. Ook landinwaarts 
diende rond Naarden nog toezicht te worden 
gehouden. De rekening laat reisposten zien 
naar Amsterdam, Weesp en Ouderkerk om te 
weten welke vis over de rivier de Vecht 
“boven mijns genadig heeren gebot” naar 
Utrecht voer. Zelfs als de Zuiderzee bevroren 
was diende er opgetreden te worden. In janu¬ 
ari 1457 werden diverse personen uit Amers¬ 
foort aangehouden die zonder te verstapelen 
sleden met tonnen haring over het ijs van de 
Zuiderzee via de Heemde (= Eem) naar 
Amersfoort wilde brengen. 
Vanaf 18 mei 1459 komen in de rekening 
geregeld posten voor (in tabel lb buiten 
beschouwing gelaten), die duidelijk maken 
dat de handhaving van de stapel in gevaar 
kwam. Dat het gerecht van Naarden niet wil¬ 
de meewerken aan het onderhouden van de 
stapelplicht is niet zo vreemd als het op het 
eerste gezicht lijkt. Het stapelrecht kwam 
immers niet meer (zoals in de veertiende 
eeuw) aan de stad toe; de voordelen waren 
dan ook beperkt voor Naarden. De inkomsten 
uit de bedrijvigheid in de haven bleven 
natuurlijk, maar het lijkt mogelijk dat de 
slechte naam die Naarden kreeg door de sta¬ 
pel die er gevestigd was voor een groter 
(financieel) nadeel zorgde. Het totaal aantal 
vissen dat verstapeld werd in 1459 bedroeg 
slechts 1% van het totaal uit 1457 (zie tabel 
la en lb); in acht genomen het feit dat de 
rekening van 1457 over een drie keer zo lan¬ 
ge periode loopt, toch een duidelijk teken dat 
de stapel niet goed meer funktioneerde. 

De uitgavenkant van de rekening van de 
exploiten geeft meer inzicht in de manier 
waarop overtreders werden aangehouden. 
Ondermeer werden er 13 “schildekins” 
gemaakt door een schilder in Den Haag met 
daarop het wapen van “mijns genadig vrouwe 
van Bourgondië” om de schepen die aange¬ 
haald werden te Naarden “te teykenen” (mid¬ 
dels brandmerken?). Misschien had dit tot 
doel om recidivisten te kunnen herkennen. 
Door een schilder die in Naarden aan de kerk 
werkte, werden twee “wympelen” met het 
wapen beschilderd, om op het boord van de 
schepen te zetten die uitvoeren om overtreders 
aan te houden. Zeker is dat een “rynschip”, een 
“roeybaerdze” en drie “vogelairs” (mogelijk 
een scheepstype genoemd naar het kleine stuk 
geschut met die naam) gebruikt werden voor 
dit doel. Om eenmaal aangehaalde overtreders 
tijdelijk vast te kunnen zetten, werden uitga¬ 
ven geboekt voor boeien, duimijzers en sloten. 
Ook waren de schepen bewapend: te Amster¬ 
dam werden “twee kokeren stalin schut ende 
een deel yserin schut” door Jan Wandels 
gekocht “om tot were mede te voeren als men 
upt water ende anders uut reysen soude om aen 
te halen”. Dit alles had echter niet het beoog¬ 
de effekt; achterin de rekening geeft Jan Wan¬ 
dels te kennen dat hij het stapelrecht niet goed 
kan onderhouden. Het lijkt hem beter dat de 
vrouwe van Bourgondië voor de funktie Jan 
van Nyenrode aanzoekt die zeer machtig is 
“van magen en vrienden daaromtrent”. Dit 
voorstel werd ingewilligd. De in het Frans 
gestelde aanstellingsbrief van hem is te vinden 
in het oudst bewaarde commissieboek van de 
Grafelijkheids Rekenkamer en dateert van 24 
februari 1460 en geeft voor zes jaar “Jehan de 
Nyenroode son estaple de poisson a Nairden 
ensemble aussi la charge de arrester les trans- 
gresseurs du d’ estaple”. De eerste driejaar zou 
hij de helft en de laatste driejaar een derde deel 
van de opbrengst van de stapel als salaris ont¬ 
vangen.4-'’ Gysbrecht van Nyenrode, één van 
zijn bedoelde magen, was rond deze tijd bal¬ 
juw en rentmeester van Gooiland 46 
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Protest tegen de stapel 
Een omvangrijk protest opgesteld door ste¬ 
den en dorpen van Holland tegen de visstapel 
te Naarden, gericht aan de commissarissen 
van de hertog van Bourgondië dateert van 29 
juli 1457.47 De hertog zelf was op dat 
moment te Den Haag en kon er dus persoon¬ 
lijk nota van nemen. De steden en dorpen lie¬ 
ten weten dat sinds zeer korte tijd mr. Jan 
Wandels, secretaris van de kamer van Hol¬ 
land, de stapel handhaafde en daarmee “zeer 
zware execucien opten armen luyden poecht 
te doen”. De stapel verplichtte volgens de 
schrijvers te Naarden te komen met alle vis 
en haring (dit onderscheid tussen haring en 
alle overige vis wordt steeds zo omschreven 
in het protest), zowel vers als gezouten, als 
nat en droog in het Sticht van Utrecht, het 
land van Gelre, het land van Kleef, Westfalen, 
het Sticht van Munster, te Keulen en elders. 
Deze landstreken worden hier waarschijnlijk 
genoemd omdat de vis veelal daarheen door¬ 
gevoerd werd. Bedoeld zal dan ook zijn dat 
de viskopers uit deze streken verplicht naar 
Naarden dienden te komen, danwel dat door¬ 
voer naar deze gebieden via Naarden diende 
te geschieden. Op deze doorvoer komt men 
verderop in het protest uitgebreid terug. Jan 
Wandels zou dagelijks optreden ter handha¬ 
ving van de stapel met zijn “baerdzen” en 
andere bewapende schepen. Ook op het land 
arresteerde hij overtreders die in het Huis 
(Slot) te Muiden werden vastgezet. De steden 
en dorpen verzochten de hertog of hij “dese 
ondoenlike nuwicheden ofstellen wille”. Ver¬ 
volgens toonden zij puntsgewijs aan waarom 
dat zou moeten. 
In tegenstelling tot Harderwijk waren te 
Naarden volgens de klagers geen “getouwen 
(...) van waghenen, carren ende paerden” 
waarmee de vis en haring “opwerder voren 
mach” [verder doorgevoerd kan worden]. 
Ook ontbraken hier kooplieden die zoals te 
Harderwijk de vis wilden kopen, zodat de 
koopwaar te Naarden “instal” [opgeslagen] 
moest blijven liggen en de “hoogste penning” 
niet verkregen werd. De uitrusting van de 

markt en haven te Harderwijk werd duidelijk 
beter dan die te Naarden bevonden. De gede¬ 
puteerden vernamen verder dat de hertog van 
Gelre, van de vis die van Naarden komt en 
door zijn land gevoerd wordt met wagens of 
karren 1 groot schatting wil heffen per voet 
van een paard, “dat grotelic tegens draecht 
den coopman deser lande”. 
Voorts werd gewezen op de problemen met 
Deventer, waar zes of zeven belangrijke jaar¬ 
markten door de Hollanders en West-Friezen 
zeer goed bezocht werden, omdat deze 
marktplaats zo gunstig lag voor doorvoer 
naar de landen ‘van boven’. De koning wilde 
bezoek aan Deventer verbieden en de markt 
te Hoorn of Enkhuizen of elders in Holland 
of West-Friesland leggen. Dit lijkt de schrij¬ 
vers van het protest geen goede oplossing, 
want de buitenlandse kooplui zouden dan 
wegblijven. Zij wisten van tevoren dat ze 
geen “gherescip” (outillage) zouden vinden 
om hun goederen er vandaan te krijgen. Te 
Deventer was de markt wel goed voorzien 
van paarden en wagens. Over dit conflict tus¬ 
sen Holland en Deventer is uitgebreid verslag 
gedaan door Sneller in zijn studie van de 
Deventer jaarmarkten; hij dateert het tussen 
1463 en 1473.48 De problemen bleken al eer¬ 
der te spelen en de optie de markt naar Hoorn 
of Enkhuizen te verplaatsen is bij Sneller niet 
genoemd. Zeker is wel dat dit voorstel het 
niet gehaald heeft, een veel serieuzere kandi¬ 
daat bleek Zutphen, na een mislukt experi¬ 
ment in 1463 te Harderwijk.49 
De ligging van Naarden aan de Zuiderzee 
werd als onhandig gezien. Voor plaatsen 
beneden Naarden gelegen als Enkhuizen, 
Edam, Monnickendam, Texel, Wieringen, 
Callantsoog, Petten, Huisduinen, Egmond 
en andere die de Zuiderzee in komen varen, 
zou Harderwijk veel beter liggen. Steden en 
dorpen die boven Naarden liggen als Dor¬ 
drecht, Delft, Leiden, Rotterdam, Schiedam, 
Schoonhoven, Oudewater en andere (boven 
en beneden dus omgekeerd aan ons noord en 
zuid) die in korte tijd in het Sticht van Utrecht 
of het land van Gelre konden zijn, moesten 
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via Naarden vele mijlen omvaren. De ver¬ 
voerde goederen zouden daarmee de helft 
meer “te vracht” kosten. Hetzelfde zou gel¬ 
den voor plaatsen die “terzyden” van Naar¬ 
den liggen als Haarlem, Noordwijk, Zand- 
voort, Katwijk, Scheveningen en andere. Dat 
ook (Zuid-)Hollandse (rivier-)steden of de 
daar langs de Noordzee gelegen vissersdor¬ 
pen verplicht waren bij oostwaarts vervoer te 
Naarden te verstapelen, blijkt overigens niet 
uit de rekeningen. De genoemde steden en 
dorpen hadden zeer waarschijnlijk wèl belan¬ 
gen bij de oostwaartse vishandel, en de 
opsomming is daarom niet onbelangrijk. 
Deels komen ze ook voor in het Kamper 
Pondtolregister, dat echter vooral plaatsen uit 
het huidige Noord-Holland bevat. Het lijkt 
erop dat men het Naardense stapelrecht op 
een heel andere manier is gaan uitleggen dan 
waarvoor het oorspronkelijk - in 1342 - 
bedoeld was. De achterliggende reden zal 
zijn geweest om de ontvangsten zo hoog 
mogelijk te doen zijn. 
Het protest vervolgt met de constatering dat 
zelfs al zou Naarden gunstig liggen, er nog 
geen stapel zou behoren te zijn, daar “die 
comanscip vri behoirt te wesen na allen 
ouden haircomen”. In het bijzonder de visse¬ 
rij hoort vrij te zijn: 

“want dese comanscip is die meeste coman¬ 
scip ende neringhe van alle desen landen dair 
bij dattet lant van Hollant ende Westvrieslant 
meest staet ende hantieringhe heeft inde 
comanscip en de oick dat mijn genadig heer 
dair vuyt meest ghedient ende subvencie ghe- 
daen wort”. 

De opmerking dat de visserij rond deze tijd 
de belangrijkste inkomstenbron van Holland 
was, zal niet ver bezijden de waarheid zijn 
geweest. 
De brief werd besloten met de mening dat de 
armen (bedoeld zijn de vissers) de schattin¬ 
gen die Jan Wandels hen heeft doen betalen, 
terug dienen te ontvangen. Als waarschuwing 
werd tot slot verwezen naar het consent onder 

bepaalde voorwaarden afgegeven door de 
steden in de lopende tienjarige bede. De 
bedoeling hiervan is duidelijk: de onmisbare 
financiële steun aan de vorst werd door de 
steden als drukmiddel gebruikt. 
De visstapel van Naarden lijkt (wellicht mede 
door dit protest) geen lang leven meer 
beschoren te zijn geweest. Gegevens van late¬ 
re datum ontbreken, ondanks de genoemde 
aanstelling van Jan van Nyenrode in 1460 
voor een periode van zes jaar tot bewaarder 
van de visstapel. De exploitatie van de stapel 
was, met name door de uitgaven voor de 
handhaving ervan, financieel een fiasco; 
tegen de ontvangsten van bijna 89 pond ston¬ 
den in 1457 bijna 212 pond aan uitgaven. De 
hoop dat deze uitgaven zich in de loop der 
jaren lieten terug verdienen, lijkt niet te zijn 
uitgekomen. 

Besluit 
De hier besproken rekeningen van de Naar¬ 
dense visstapel dateren van rond het midden 
van de vijftiende eeuw. Erin werd informatie 
gevonden over de soorten vis die aangevoerd 
werden en de herkomstplaatsen van de vis¬ 
sers. Voor een vergelijking van de vangsthoe- 
veelheden werd aandacht besteed aan de 
omrekening van de maten waarin de diverse 
vissoorten werden opgegeven. In hoofdzaak 
betrof het zoutwatersoorten, juist het ontbre¬ 
ken van een aantal zoetwatersoorten die wel 
in het stapelprivilege van 1342 genoemd wer¬ 
den gaf aanleiding een ecologische relatie te 
leggen met het proces van de verzilting van 
de Zuiderzee. Problematisch te bepalen door 
de vage geografische grenzen van het privile¬ 
ge blijft of de verstapelde vis wel allemaal uit 
de Zuiderzee kwam. 
Opvallend bij de herkomstplaatsen van de 
vissers was het grote aandeel dat de Zijde¬ 
naars hadden in de vishandel op de Zuider¬ 
zee. De rekeningen gaven ook aanwijzingen 
voor het bestaan van partenrederij en het 
huren van vissersschepen. De bewaarde reke¬ 
ning van de exploiten maakt duidelijk hoe 
moeilijk de handhaving van de visstapel op 
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de Zuiderzee was. Hier moet zelfs de hoofd¬ 
oorzaak gezocht worden voor het mislukken 
van de stapel. 
Uit economisch-politiek opzicht is het 
bewaarde protest tegen de visstapel interes¬ 
sant. Verzet tegen een stapel met geldings- 
recht te water was reeds bekend van de 
Dordtse rivierstapel, maar het beroep daarbij 
op een vrije handel(sstroom) in het algemeen 
en die in vis in het bijzonder in Holland, lijkt 
een prelude op het gedachtengoed van Hugo 
de Groot. Tevens worden in het protest de 
belangrijkste dorpen en steden in Holland 
opgesomd die zich bezighielden met vis¬ 
vangst of -handel rond het midden van de 
vijftiende eeuw. 
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voor 5 stuiver 3 denier per stro, met als totale 
opbrengst 32 pond 5 stuiver 9 denier van 40 gro¬ 
ten. 

42. P. Berends, Het Oud Archief der gemeente Har¬ 
derwijk (Harderwijk 1935) dl. II, regest nr. 229 
d.d. 3 maart. Mogelijk heeft het in 1303 door de 
graven van Gelre aan de stad geschonken recht 
van de telvis (regest nr. 16 d.d. 11 september) er 
mee van doen. Op een en ander werd al gewezen 
door L. Noordegraaf in diens Atlas van de Neder¬ 
landse Marktsteden (Utrecht/Antwerpen/Amster¬ 
dam 1985) 87. In 1450 verkreeg Harderwijk van 
de graaf van Gelre een strook voor de kust in 
eigendom voor het plaatsen van haringfuiken. 

Ypma, Zuiderzeevisserij 46, 63, 65. 
43. Dit veelzijdige scheepstype kon zowel geroeid als 

gezeild worden. J. van Beylen, ‘Scheepstypen’, 
in: Maritieme Geschiedenis deel I, 139. 

44. ARA, Handschriften 3e afdeling, suppl. Van 
Mieris inv.nr. 2A d.d. 13 oktober 1443. 

45. ARA, Rekenkamer Registers, inv.nr. 490 f 115/v. 
46. Zie zijn bewaarde rekeningen: ARA, RR, inv.nrs. 

3046-3047 over de periode 1455-1469. 
47. GA Haarlem, Inventaris Enschede I inv.nr. 171. 
48. Sneller, Deventer 65-93. 
49. Sneller, Deventer 78. Op een dagvaart in Den 

Haag in 1465 werd met Zutphen besproken het 
plan om de Deventermarkt 20 of 25 jaar daar te 
houden (GA Leiden SA I inv.nr. 382 (vroed- 
schapsresoluties) f lOv d.d. laatste dag van juli), 
vgl. ook de reisposten uit de Leidse stadsrekenin¬ 
gen die Sneller op p. 79 hierover geeft. 
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MEDEDELINGEN 

Over de auteurs 

Florike Egmond (1953) studeerde geschiedenis in Utrecht, promoveerde in Groningen en 
doceerde geschiedenis en sociale wetenschappen in respectievelijk Amsterdam en Utrecht. Zij 
is momenteel verbonden aan het Pionierproject Rechtspraakgeschiedenis (NWIO, Rijks Uni- 
versiteit Leiden) en aan de Huizinga Onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis. 

Bart Ibelings (1960) studeerde aan de lerarenopleiding (VL-VU) geschiedenis en aardrijks¬ 
kunde en deed vervolgens doctoraal middeleeuwse geschiedenis (Vrije Universiteit Amster¬ 
dam). Daarnaast is hij gedurende acht jaar parttime verbonden aan het Planetarium te Amster¬ 
dam. Momenteel is hij bezig met de afronding van een proefschrift (aan de Universiteit van 
Amsterdam) over landschap en ekonomie in het laat middeleeuwse Holland (14de-16de eeuw), 

in het bijzonder rond Gouda. 

Jaap Kerkhoven (1952) studeerde nieuwe geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
promoveerde in 1994 op relaties tussen groepen Zuiderzeevissers in samenhang met het 
gebruik van verschillende vangsttechnieken. Behalve over visserij geschiedenis publiceert hij 
over Spinoza en Spinozisme. Hij is werkzaam op het gebied van het lokaal onderwijsbeleid. 

Joke Ubbens (1952) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is als AIO 
(herintreedster) verbonden aan het Arctisch Centrum te Groningen, waar ze zich bezighoudt 
met de handel in kabeljauw van Nederland op Noorwegen in de zeventiende en de achttiende 

eeuw. 
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LITERATUUR 

Boekbesprekingen 
L.Th. Lehmann, De queeste naarde multireme. Theo¬ 
rieën uit de Renaissance en Barok over antieke oor¬ 
logsschepen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1995, ill., 
ISBN 90-234-3408-0). 

In 1995 promoveerde de scheepsarcheoloog L.Th. 
Lehmann aan de Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift The Polyeric Quest waarvan de onderha¬ 
vige publikatie een Nederlandse bewerking is. In het 
voorwoord presenteert de auteur zijn boek als ‘volsla¬ 
gen nutteloos en het produkt van veel interessant en 
verrassend onderzoek’. Wie ‘nut’ definieert als ‘het 
vermogen om in een behoefte te voorzien’ begrijpt dat 
Lehmann zichzelf tegenspreekt en tekort doet. 
Immers, voor de lezer die geïnteresseerd is in of 
geboeid raakt door de resultaten van Lehmanns onder¬ 
zoek, beantwoordt het boek al aan de definitie van 
‘nuf. In elk geval moet uitgeverij De Bezige Bij er 
brood in hebben gezien. 
De vraag hoe galeien uit de klassieke oudheid werden 
geroeid heeft vele geleerden en minder geleerden 
bezig gehouden. De auteur onderzoekt de theorieën 
die in de loop der eeuwen geformuleerd zijn over de 
multireme, een schip met meerdere rijen roeiers boven 
elkaar. In twintig korte hoofdstukken, bijna allemaal 
volgens hetzelfde stramien opgebouwd, presenteert 
Lehmann achtereenvolgens een schrijver, diens werk 
en diens theorieën over geroeide schepen. De queeste 
naar de multireme behandelt de geschiedenis van het 
denken over roeisystemen en behoort daarmee tot de 
wetenschapsgeschiedenis of de geschiedenis van de 
techniek. Het werk getuigt van diepgaande studie naar 
de vaak kronkelige gedachten van Lehmanns voor¬ 
gangers over de positie van de roeiers, het aantal 
niveaus waarop de roeiers zich in het schip bevonden, 
het aantal banken, het aantal riemen, het aantal man¬ 
nen per bank, het aantal mannen per riem en de graad 
waaronder de riemen de waterspiegel raakten. 
Jammer genoeg komt de archeologie daarbij nauwe¬ 
lijks van pas. Op één uitzondering na waren in de 
vroegmoderne tijd geen scheepswrakken uit de klas¬ 
sieke oudheid bekend of werden zij niet als zodanig 
herkend. De uitzondering betreft een schip op de 
bodem van het Nemimeer waarnaar kardinaal Collo- 
na, heer van het land rondom het meer, in 1535 
archeologisch onderzoek liet verrichten. Met behulp 
van een kleine draagbare duikerklok dook de Italiaan¬ 
se ingenieur Francesco de Marchi naar het schip en 
maakte er een gedeeltelijke beschrijving van. Onder 

Mussolini werd het schip drooggelegd door het meer 
te laten leeglopen. Dankzij dit verhaal en vele andere 
wordt de belofte op de achterflap waargemaakt; het 
boek bevat verrassende en vaak komische feiten als 
ook veel verspild vernuft. 
De werking van de multireme is complexe materie en 
vraagt om veel uitleg aan de geïnteresseerde leek voor 
wie het boek bedoeld is. Helaas laat de leesbaarheid 
te wensen over. De lezer wordt getrakteerd op ver¬ 
schillende weinig doordachte of terzake doende 
opmerkingen als ‘Het Romeinse rijk was de tot nu toe 
grootste “bananenrepubliek” aller tijden’ (blz. 17) en 
‘Mussolini stimuleerde het [Nemi]project zeer en als 
hij niets anders had gestimuleerd was hij ‘s werelds 
enige goede dictator geweest’ (blz. 34). Informatie die 
men normaliter in noten verwacht zoals literatuurver¬ 
wijzingen staan tussen haken in de lopende tekst (‘Ik 
las de tweede druk’ (blz. 149). Ook het weergeven van 
citaten in de tekst werkt storend. De ene keer wordt 
eerst een citaat in het Latijn, het Frans of het Italiaans 
vermeld, gevolgd dooreen Nederlandse vertaling tus¬ 
sen haken. De andere keer gaat de vertaling aan het 
citaat vooraf. Voor een verkorte en gepopulariseerde 
versie van een proefschrift zou men ten aanzien van 
de leesbaarheid meer mogen verwachten. Ook het ont¬ 
breken van een conclusie of samenvatting is een 
gemis. Wie het geduld heeft de ideeën over de ‘dui¬ 
zendpoten van de zee’ te doorgronden, kan misschien 
toch beter Lehmanns proefschrift raadplegen. 

Louis (H.J.) Sicking 

J.C.A. Schokkenbroek en C.E. Zonnevylle-Heyning, 
Kunst op het water. Nederlandse scheepssier 1650- 
1850. Jaarboek 1996 van de Vereeniging Neder- 
landsch Historisch Scheepvaart Museum/Stichting 
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (Zut- 
phen: De Walburg Pers/Stichting Nederlands Scheep¬ 
vaartmuseum Amsterdam, 1996, 128 pp., ill., ISBN 
90-6011-941-X). 

Misschien wel al net zo lang als mensen schepen bou¬ 
wen, versieren zij hun vaartuigen. Met veelvormige 
beschilderingen en skulpturen. Maar vraag iemand 
een omschrijving te geven van de versiering van sche¬ 
pen en in negen van de tien gevallen zal het antwoord 
voorbij gaan aan die veelvormigheid. Het zal veeleer 
de verwoording zijn van een beperkte opvatting van 
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het cultuur-historische fenomeen, dat het versieren 
van transportmiddelen - en dus ook schepen - is. Het 
antwoord zal iets van doen hebben met een beeld 
onder de scheg van een schip in de vorm van een drei¬ 
gend klauwende leeuw of van een martiale, besnorde, 
fier naar voren blikkende man - met een buste van een 
dame met ontblote borsten en met bloemen en vruch¬ 
ten in het haar op het roer - of met een platte achter¬ 
kant van een zeeschip, vol verguld of in bonte kleuren 
beschilderd houtsnijwerk. Vanwaar dit nogal eenzij¬ 
dig beeld? 
Vooral schuldig aan het ontstaan daarvan zijn de vele 
rijk geïllustreerde ‘coffee-table’ boeken over de ver¬ 
siering van schepen, zoals Scheepssier (1962), The 
decorative arts of the mariner (1966) en Kunstge- 
schichte der Seefahrt uit hetzelfde jaar. Die boeken 
vertellen slechts een oppervlakkig en beperkt verhaal 
over de iconografie van scheepssier en over de plaats 
waar de verschillende decoratieve stukken aan boord 
van zee- en binnenvaartschip of jacht aangetroffen 
worden. Zij maken hun lezers niets wijzer op het punt 
van het ‘waarom’ van het versieren van schepen - 
bezwering van kwade geesten? traditie? pronkzucht? 
of meer concreet: waarom een oorlogsschip voorzien 
van een uitbundige en kostbare decoratie in houtsnij- 
en schilderwerk, terwijl die blootgesteld zal worden 
aan het vijandige zoute-zeemilieu en aan het risico om 
binnen de kortste keren stuk te worden geschoten? 
Zulke boeken vertellen niets over de makers van al die 
opsmuk, of over de verhouding tussen de kosten van 
het schip en zijn versiering, en nauwelijks iets over de 
herkomst of ontwikkeling van gebruikte siermotieven. 
De titel van het hier besproken boek zou wellicht kun¬ 
nen suggereren, dat het alweer om een boek gaat met 
veel illustraties en weinig diepgang. Maar niets is 
minder waar. Wij hebben hier te maken met een dege¬ 
lijke studie naar de essentiële kanten van de ontwik¬ 
keling in de versiering van een beperkt aantal typen 
Nederlandse schepen in een eveneens beperkte perio¬ 
de - ruwweg 18de eeuw. De studie is toegespitst op de 
sier aan boord van oorlogsschepen - met name die van 
de admiraliteit op de Maze - van jachten van over- 
heidscolleges, en (in mindere mate) op de versiering 
van binnenvaartschepen. 
Bijzonder daarbij is, dat de twee auteurs een verhel¬ 
derende verbinding hebben gelegd tussen de twee- en 
driedimensionale voorbeelden van scheepssier in de 
collecties van het Amsterdamse en het Rotterdamse 
scheepvaartmuseum, én de in archieven (en met name 
die van de Rotterdamse admiraliteit in de jaren 1685- 
1795) aanwezige gegevens over de versiering van 
schepen. Voor zover mij bekend, wordt op dit veld van 
(kunst)historische onderzoek zo’n verbinding voor 
het eerst gelegd. 
De auteurs nemen de lezer mee op hun speurtocht naar 
de kunstenaars, die de sierstukken uit het hout te voor¬ 
schijn brachten en van kleur voorzagen - naar de (niet 

overal gelijkluidende) voorschriften, die deze in acht 
moesten nemen - naar de door hen vaak tientallen 
jaren achtereen gehanteerde motieven (die per schip 
onderling samenhang dienden te vertonen), - realise¬ 
ring, - en naar de kosten die opdrachtgevers aan de 
versiering van schepen wensten te besteden. 
Zo is een zeer informatief, goed leesbaar en adequaat 
geïllustreerd boek ontstaan. Het maakt zijn lezers zeer 
veel wijzer met betrekking tot de optooiing van sche¬ 
pen. Op detailpunten: ook scheepstrappen werden 
soms van snijwerk voorzien; in 1708 bijvoorbeeld 
maakte de Rotterdamse beeldhouwer Francois van 
Douwe voor drieduizend gulden een hoeveelheid snij¬ 
werk voor een toen in Lissabon liggend jacht, die in 
vijftien kisten moest worden verscheept (p. 75). 
Maar vooral toch wijzer op belangrijke essentiële 
punten: in het merendeel van de bestudeerde gevallen 
is de versiering van een schip ontworpen en uitge¬ 
voerd als een ‘totaalpakket’, zoals de auteurs dat noe¬ 
men (p. 87); daarnaast was de versiering van een schip 
een vast onderdeel van het bouwproces, en derhalve 
geen incident. Een voorbeeldige studie, mooi uitge¬ 
geven. 

Leo M. Akveld 

J.R. Hill (ed.), The Oxford Illustrated History of the 
Roval Navy (Oxford: Oxford University Press, 1995, 
480 pp„ ill., ISBN 0-19-211675-4) 

Wie bij het lezen van de titel van dit boek in eerste 
instantie denkt aan een mooi plaatjesboek, heeft in 
zekere zin gelijk. Dit boek is inderdaad prachtig geïl¬ 
lustreerd en van een wonderschone opmaak. Louter 
met die constatering volstaan zou echter meer dan 
onrecht doen aan het gedegen, wetenschappelijk ver¬ 
antwoorde imago van deze reeks binnen de Oxford 
University Press. Bijdragen van veertien auteurs, 
waarvan de meesten gerenommeerde historici, over 
even zovele hoofdstukken maken dit werk tot een 
boek van grote kwaliteit. De claim dat dit het stan¬ 
daardwerk over de Engelse marine lijkt meer dan 
gerechtvaardigd. In een overzichtswerk als dit moet 
altijd een keuze worden gemaakt tussen een chrono¬ 
logische of thematische aanpak. Gelukkig ligt de 
nadruk op het eerste, overigens niet zonder dat ook 
aan thema’s ruimschoots aandacht wordt besteed. Is er 
tussen Nederland en het water een sterke band, deste- 
meer geldt dat nog voor Engeland. De geografische 
ligging van het eiland bracht al vroeg de erkenning 
met zich mee van het belang van een defensie te water. 
Vroege ervaringen met de Romeinen en later de 
Vikingen hadden in het geheugen van de natie angst 
ingeboezemd voor de kwetsbaarheid van de eigen 
positie en de mogelijkheden tot invasie door vreemde 
elementen. Reeds vele boeken hebben gepoogd dit feit 
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als karaktervormend aspect van het Engelse volk te 
interpreteren en als oorzaak van de ambivalente hou¬ 
ding tegenover het Europese continent te verklaren. 
De eerste pogingen om tot een vlootopbouw te komen 
lagen in de middeleeuwen maar waren nog weinig 
effectief. Van belang was vooral de persoonlijke inte¬ 
resse van de regerend vorst; van een coherente orga¬ 
nisatie was nog nauwelijks sprake. Dit veranderde 
langzaam in de zestiende eeuw. De vloot werd meer 
en meer een duurzaam politiek instrument en kreeg 
minder een ad hoe karakter, waarbij in handen van de 
opvolger onvermijdelijk verval optrad en schepen 
lagen weg te rotten door geldgebrek of andere priori¬ 
teiten. Uit deze tijd stamt tevens de origine van het 
oorlogsschip. De Engelse vorsten waren zeer onder de 
indruk van het principe van zwaar bewapende drij¬ 
vende forten voor hun prestige en gaven zo ongewild 
de aanstoot tot de latere ontwikkelingen van het linie¬ 
schip. In deze fase van opbouw werden wel steeds 
indrukwekkende resultaten behaald, met voorop de 
strijd tegen de Spanjaarden en het verslaan van de 
Armada in 1588 (niet in het minst door hulp van 
Nederlandse zijde). 
Vele aspecten van de vlootorganisatie kregen pas echt 
vorm in de zeventiende eeuw: terreinen als beleids¬ 
vorming, administratie, uitvoerende instanties, vloot¬ 
opbouw en tactiek. Zo stamde het principe van het 
liniegevecht uit de eerste Engels-Nederlandse oorlog 
van 1652-1654. De Engelse vloot kreeg aldus een 
meer permanent karakter. Zee-officier bij de vloot 
werd een beroep met een niet onaanzienlijke status. 
Mogelijkheden tot promotie werden nog vergroot in 
de achttiende eeuw, waarin de Engelse vloot zich ont¬ 
wikkelde tot een waar nationaal instituut. Het belang 
ervan was evenredig toegenomen met de strijd tegen 
Frankrijk, welke ruim een eeuw op wereldschaal werd 
gevoerd. Ter verdediging van de positie van groot¬ 
macht met een immens imperium moest een globale 
strategie worden uitgedacht van vaste routes en mari- 
nebases. Tevens ontstond er nu meer ruimte voor 
wetenschappelijke doeleinden, zoals de ontdekkings¬ 
reizen van Cook, en nog later oceanografie. Omdat de 
vloot zo betrokken was geraakt bij de opbouw en ver¬ 
dediging van het Britse imperium en er veel - finan¬ 
ciële - staatsmiddelen in moesten worden gestoken, 
kwam zij in toenemende mate weer onder de aandacht 
van het parlement, waar zij overigens nooit geheel uit 
was verdwenen. Reeds in de zestiende eeuw was 
onderzoek verricht naar malversaties van beambten en 
het ontbreken van een goede boekhouding. De poli¬ 
tiek (in casu het parlement) voelde zich bovendien 
altijd nauw betrokken bij de verrichtingen van de 
vloot, in de hoop er politieke munt uit te kunnen slaan. 
Wanprestaties van zee-officieren werden steevast 
nationale schandalen, uitlopend in onderzoekscom¬ 
missie en eventuele sancties; in het ergste geval exe¬ 
cutie. 

Het karakter van de vloot veranderde sterk in de 
negentiende eeuw ten gevolge van technische ontwik¬ 
kelingen: de overgang van zeil op stoom en van hout 
naar pantserschepen. Niet langer was er sprake van de 
‘wooden wall of England’. Met de opkomst van eerst 
het Duitse keizerrijk en later de voormalige kolonie 
Amerika als grootmachten met een superieure mari¬ 
ne, moest Engeland in de twintigste eeuw de ‘pax 
Brittanica’ met tegenzin opgeven. De Royal Navy als 
bijzondere nationaal instituut met een eigen trots staat 
echter nog altijd hoog in het vaandel. De nieuwkomers 
missen de rijke traditie, getuige bijvoorbeeld de jaar¬ 
lijkse herdenking van 21 oktober 1805: de slag bij Tra¬ 
falgar. Het aanstaande opdoeken van het koninklijke 
jacht Britannia en de dreigende sluiting van de 
beroemde marinewerven van Rosyth tonen aan dat 
men ook in Engeland niet aan rationalisme ontkomt. 
De nieuwe Trident-onderzeeërklasse (met een prijs¬ 
kaartje van 2,3 miljard gulden per stuk!) laat echter 
zien dat de Engelse marine er nog altijd een is om 
rekening mee te houden. 

C.O. Van der Meij 

Peter van Zonneveld, Naar de Oost! Verhalen over 
vier eeuwen reizen naarlndië (Amsterdam: Bert Bak¬ 
ker, 1996, 219 pp., ill., ISBN 90-351-1701-8). 

‘Vliegen heeft het reizen naar de maan geholpen’, zo 
luidde de laatste stelling bij het proefschrift dat M. 
Dzoljic enige tijd geleden aan de Universiteit van 
Amsterdam heeft verdedigd. Figuurlijk zeker waar, 
het stuk van Reggie Baay in de bundel die hier ter 
bespreking staat bewijst het. Er valt niets, maar dan 
ook helemaal niets over moderne vliegreizen naar 
Indonesië te melden. Baay had de ondankbare taak om 
deze aardige en onderhoudende bundel over verhalen 
over vier eeuwen reizen naar de Oost - waarschijnlijk 
omwille van de volledigheid - te besluiten met een 
stuk over de vliegreis in het tijdperk van het massa¬ 
toerisme. Hij slaagt er wonderwel in er nog wat van te 
maken, vooral met behulp van Hans Vervoorts geesti¬ 
ge herinneringen aan een enerverende reis. Het feno¬ 
meen ‘reizen’ bestaat eigenlijk niet meer in onze tijd, 
tenminste niet in de vorm van ‘reizen zoals reizen 
bedoeld is’, als beproeving en test, waarvan men 
terugkeert als een gelouterd man. We leven in het 
‘post-reistijdperk’. Er wordt meer ‘gereisd’ dan ooit, 
maar zoals met alles waarvan teveel is, het heeft geen 
betekenis meer. 
Over reizen uit vroeger dagen valt aanzienlijk meer te 
vertellen. Dat doen de auteurs in deze bundel met ver¬ 
ve. De bundel bevat essays over de volgende onder¬ 
werpen: de ‘Eerste Schipvaart’ van De Houtman in 
1596 (door Vibeke Roeper); het reisverhaal van de 
Duitse VOC-soldaat Johann Gottfried Preller in de 
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jaren 1720 en 1730 (door Roelof van Gelder); het reis¬ 
verhaal van de predikant Sytze Roorda van Eysinga, 
1818-1819 (door Ronald Spoor); reizen via de ‘over- 
landroute’ via Egypte in de negentiende eeuw (door 
Femme Gaastra); met de ‘mail’ naar Indië tussen 1870 
en 1905 (door Gerard Termorshuizen); de reis per 
mailboot in de eigentijdse fictie (door Coen van ‘t 
Veer); bijzonder reizen zoals bijvoorbeeld per kano en 
per auto naar Indië (door Alexander Bakker); door de 
lucht naar Indië en de luchtreis in de literatuur (door 
Peter van Zonneveld); en tenslotte het al genoemde 
stuk over de naoorlogse vliegreizen (door Reggie 
Baay). 
Dat vliegen het reizen naar de maan heeft geholpen is 
toch ook niet helemaal waar. Dat wordt duidelijk uit 
Van Zonnevelds bijdrage over de eerste luchtreizen 
naar Indië in de jaren twintig en dertig. Van Zonneveld 
vertelt met smaak over de eerste vlucht van de Fokker 
VII door gezagvoerder Van der Hoop eti zijn beman¬ 
ning in 1924 en over de successen van de Pelikaan en 
de Uiver in 1933 en 1934. De vluchten - dramatisch 
te boek gesteld door de piloten zelf, door van der Hoop 
en later bijvoorbeeld door Adriaan Viruly - werden 
beleefd als nationale triomfen, die de herinnering 
wakker riepen aan lang vervlogen tijden, toen Neder¬ 
landse pioniers over de wereldzeeën uitzwermden en 
zich veroveraars betoonden. 
Bijzonder geestig vond ik de avonturen van de gebroe¬ 
ders Entrop, die op een goede dag in 1935 hun kano 
in een Haarlemse gracht te water laten om weg te ped¬ 
delen naar Indië. Ze wuifden nog even, en wèg waren 
ze. Of die van het echtpaar Steenkamp dat per Ford 
een tocht rond de wereld ging maken in 1929. 
Mevrouw overleed in een Bagdads ziekenhuis (‘Dat 
was een nare tegenslag’, zoals Bakker schrijft), maar 
meneer (en de Ford) halen na veel wederwaardighe¬ 
den de eindstreep wel. 
Er zijn, zo blijkt uit de bijdragen, twee formules 
gehanteerd. Sommige auteurs hebben gekozen voor 
de eclectische benadering. Ze schrijven over de reis op 
basis van een selectie uit verschillende reisverhalen. 
Dat doen Gaastra, Termorshuizen en Van ‘t Veer. 
Andere kiezen er voor om één reisverhaal ‘na te ver¬ 
tellen’, om er een beschouwing over het typerende of 
unieke van die reis aan vast te knopen. Roeper, Van 
Gelder, Spoor en Bakker volgen dit model. Beide 
benaderingen hebben geresulteerd in informatieve en 
leesbare stukken. De bundel geeft - op basis van de 
verhalen van de reizigers zelf- een mooi beeld van de 
kleurrijke geschiedenis van het reizen naar de Oost. 

J.A. de Moor 

H.J.A. Sire, The Knights of Malta (New Haven/Lon- 
don; Yale University Press, 1994, 305 pp., ill., ISBN 
0-300-05502-1; ook in paperbackeditie) 

Wie de Souvereine en Militaire Orde van Malta, dan 
wel haar Protestantse tak, de Johanniterorde, alleen 
beschouwt als een relict uit de Middeleeuwen zonder 
werkelijk functie in deze tijd doet haar wezenlijk 
onrecht. Weliswaar heeft deze geestelijke ridderorde, 
die haar oorspronkelijk karakter heeft behouden, een 
geschiedenis van negenhonderd jaar achter zich, maar 
zij is niettemin een springlevende organisatie, die zich 
nog steedas toelegt op de hoofdtaak warvoor zij zich 
bij haar oprichting gesteld zag: de verzorging van zie¬ 
ken en gewonden. Haar souvereine status (zij onder¬ 
houdt diplomatieke contacten met tientallen staten) 
biedt haar bijzondere mogelijkheden haar werk te 
doen, vooral onder oorlogsomstandigheden. De 
Engelse historicus Sire geeft in dit fraai geïllustreerde 
en degelijk onderbouwde boek een overzicht van haar 
geschiedenis. Voor de beoefenaren van de maritieme 
geschiedenis is het van belang omdat de orde eeu¬ 
wenlang een belangrijke rol gespeeld heeft als mari¬ 
tieme macht. Die periode begon toen wat inmiddels de 
Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan was 
gaan heten gedwongen was na de val van St. Jean 
d’Acre (Akkon) in 1292 zich aan te passen aan de 
gewijzigde strategische situatie en een nieuwe plaats 
van vestiging te zoeken. Korte tijd later verwierf zij 
zich de heerschappij over Rhodos en de overige zui¬ 
delijke Sporaden en begon van daaruit wat het beste 
een maritieme guerrilla genoemd kan worden tegen 
het Ottomaanse Rijk. 
Rhodos is tweemaal door de Turken belegerd. De 
tweede maal, in 1522, moesten de ridders na dappere 
verdediging een heenkomen elders zoeken. Zij kregen 
Malta als territoir toegewezen en hebben zich daar 
kunnen handhaven tot 1798, toen de Fransen dat 
eiland veroverden, dat overigens maar korte tijd in hun 
bezit bleef. Tijdens de periode op Malta maakte de 
orde vooral geschiedenis door de heroïsche verdedi¬ 
ging tegen de Turkse aanval in 1565, onder leiding van 
Grootmeester Jean de la Valette. Sire beschrijft niet 
alleen maritieme geschiedenis van de orde. Haar ver¬ 
leden als zeemacht is slechts één van de onderwerpen 
waarover hij zijn licht laat schijnen. Dat maakt zijn 
hoofdstuk over ‘The navy of the Religion’ niet minder 
lezenswaard. Hij heeft goed gebruik gemaakt van de 
recente literatuur, zoals het grote werk van Braudel en 
Daubers volumineuze monografie over Die Marine 
des Johanniter-Malteser Ritter-Ordens. Terecht wijst 
hij op het belang dat de oorlogsvloot van de orde had 
als ‘oefenschool’ voor met name het officierskorps 
van de Franse marine: Pierre André de Suffren (van¬ 
wege zijn functie in de orde vaak aangeduid als Te 
Bailli de Suffren’) is slechts één van de velen, die in 
dienst van de orde de grondslag legden voor een bril- 
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jante loopbaan als vlootvoogd. Een raakpunt met de 
Nederlandse maritieme geschiedenis betekent de 
bouw van de (of het?) ‘Gran Galeone’ te Amsterdam 
in 1617 in opdracht van de Grootmeester Alof de Wig- 
nacourt. 
Sire’s eindconclusie betreffende de maritieme activi¬ 
teit van de orde is dat zij een effectief tegenwicht heeft 
gevormd tegen de kaapvaart der ‘Barbarijse’ staten en 
dat de wederopleving van die kaapvaart na 1798 
bewijst van hoeveel nut haar ‘impartial policing work’ 
geweest is. Ik wil di boek graag aanbevelen als een 
werkstuk van een auteur die duidelijk gegrepen is 
door zijn onderwerp maar toch zijn objectiviteit heeft 
behouden. 

Ph.M. Bosscher 

Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, 
TOlanda e la bonifica europea in eta modema (Mi¬ 
laan: FrancoAngeli, 1994, 334 pp., ISBN 88-204- 
8624-5). 

Salvatore Ciriacono, hoogleraar aan de universiteit 
van Padua, heeft een boek geschreven over de strijd 
van de mens met het water in Europa in de vroeg¬ 
moderne tijd. ‘Strijd met het water’ in een dubbele 
betekenis van het woord: zijn studie gaat zowel over 
situaties van gebrek als van overlast aan water. Hij 
heeft zich niet alleen verdiept in de ontwikkeling van 
irrigatie en kanalisatie, maar ook in de geschiedenis 
van dijkbouw, drooglegging en drainage. 
Het boek is opgebouwd in drie lagen, die correspon¬ 
deren met een variatie in geografische reikwijdte. Het 
werk begint met een beschrijving van ontwikkelingen 
in de Republiek Venetië (gecontrasteerd met die in 
Lombardije en de Emilia-Romagna), vervolgt met een 
vergelijking tussen Venetië en de Republiek der Ver¬ 
enigde Nederlanden en sluit af met een breed panora¬ 
ma van de activiteiten van - vooral Nederlandse - 
droogleggers in Duitsland, Frankrijk en Engeland van 
de zestiende tot het eind van de achttiende eeuw. Het 
meest oorspronkelijke deel is het eerste (dat twee der¬ 
de van het boek omvat), waaraan veel nieuw onder¬ 
zoek in de Venetiaanse archieven ten grondslag ligt, 
met name in de bestanden van overheidsinstanties als 
de Savi ed esecutori alle acque, de Provveditori all'A- 
dige en de Provveditori sopra i beni inculti, die met 
specifieke onderdelen van het waterbeheer in de stad 
of de Terraferma waren belast. De andere delen van 
Acque e agricoltura berusten in hoofdzaak op gedruk¬ 
te bronnen en secundaire literatuur. Opvallend is daar¬ 
bij, dat Ciriacono een niet geringe kennis van de 
Nederlandse literatuur op het gebied van de water¬ 
staatsgeschiedenis ten toon spreidt. 
Een nadeel van de brede opzet van het boek is, dat de 
samenhang nu en dan wat zoekraakt; de taak van de 

lezers wordt extra verzwaard, doordat ook een samen¬ 
vattende conclusie ontbreekt. Daar staat tegenover, 
dat Ciriacono over een veelheid van onderwerpen iets 
belangwekkends te melden heeft. 
In het eerste deel levert hij - net als in eerdere publi¬ 
caties over de Venetiaanse industrie - andermaal een 
substantiële bijdrage aan de revisie van de geschiede¬ 
nis van de Republiek van San Marco, door aan de hand 
van gegevens over de om vang en verspreiding van irri- 
gatie-projecten in de Terraferma te laten zien, dat de 
‘crisis van de zeventiende eeuw’ in deze Italiaanse 
staat minder hevig is geweest en minder lang heeft 
geduurd dan vroeger werd gedacht. Het materiaal dat 
hij presenteert, versterkt bovendien de gedachte dat de 
ontwikkelingen in de verschillende delen van het ter¬ 
ritorium van de Serenissima niet allemaal over één 
kam mogen worden geschoren. Groei in het achter¬ 
land compenseerde in zekere zin stagnatie in de 
hoofdstad en ook binnen de Terraferma deden zich 
allerlei verschillen voor. Zo kwam irrigatie eerder tot 
ontwikkeling in de streken rond Verona en Vicenza 
dan in het gebied rond Treviso of in Friuli. Maar tege¬ 
lijk zorgt Ciriacono ervoor, de vooruitgang in de 
Republiek enigszins te relativeren. De groei van de 
agrarische produktiviteit door toepassing van irrigatie 
ging in Venetië niet zo snel als in Lombardije. De bij¬ 
dragen van Venetiaanse ingenieurs aan de theorievor¬ 
ming in de waterbouwkunde waren minder vernieu¬ 
wend dan die van experts uit ‘de school van Bologna’. 
De belangen van de hoofdstad wogen in het waters- 
taatsbeleid in laatste instantie zwaarder dan die van 
het binnenland. Verhoeden van watersnood in de lagu¬ 
nestad had een hogere prioriteit dan het lenigen van 
watemood ver weg in het binnenland. De ‘zee’ lag de 
regenten van de Republiek van San Marco altijd nader 
dan ‘het vasteland’. 
Voor Nederlandse historici biedt de studie van Ciria¬ 
cono nog meer interessante perspectieven door de ver¬ 
gelijkingen die hij trekt tussen Venetië en Holland en 
door de alomvattende beschrijving van dijkbouw- en 
droogleggingsactiviteiten in andere landen van Euro¬ 
pa die hij als climax van het boek laat fungeren. De 
waterstaatsproblemen van de Republiek van het Zui¬ 
den en die van het Noorden kwamen in vele opzich¬ 
ten met elkaar overeen, zo maakt de auteur duidelijk. 
Wat de landen bovendien gemeenschappelijk hadden, 
was de empirische, praktische manier waarop deze 
problemen werden benaderd. Maar de om vang van 
droogleggingsactiviteiten in Nederland was per saldo 
toch groter dan die van irrigatieprojecten in de Terra¬ 
ferma en de invloed van de deskundigheid op het 
gebied van de waterstaat die in Nederland werd opge¬ 
bouwd reikte verder dan die waarop de Republiek van 
Venetië zich kon beroemen. Terwijl waterbouwkundi¬ 
gen uit Venetië eigenlijk alleen in de zestiende eeuw 
wel eens naar het buitenland werden uitgenodigd, 
kwam het later heel frequent voor dat experts uit 
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Nederland bij dijkbouw-, droogleggings- en draina- 
geactiviteiten in Duitsland, Frankrijk, Engeland en 
andere landen in Europa werden ingeschakeld. Het 
boek van Ciriacono geeft een uitstekende aanzet om 
de achtergronden van dit saillante verschil verder te 
onderzoeken. 

C.A. Davids 

Ronald Prud’homme van Reine, Rechterhand van 
Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de 
Ruyter (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996, Open 
Domein nr. 32,406 pp., ill., ISBN 90-295-3486-9). 

De meesten onzer zal bekend zijn dat de auteur van 
het hier te bespreken boek zijn sporen als beoefenaar 
van de maritieme geschiedenis vooral verdiend heeft 
met de levensbeschrijving van admiraal Van Kinsber- 
gen, waarop hij in 1990 promoveerde. Ditmaal was 
zijn doel niet minder dan het leven van Nederlands 
belangrijkste vlootvoogd te beschrijven op een wijze 
die zowel het hedendaagse publiek aanspreekt als 
wetenschappelijk verantwoord is. Graag geef ik als 
mijn mening dat hij daarin uitmunted is geslaagd. 
Hij is de bronnen op enthousiaste wijze te lijf gegaan 
en heeft daardoor interessante retouches kunnen aan¬ 
brengen op het gangbare beeld van ‘der Staten rech¬ 
terhand’, zoals Bestevaer in een gedicht van Gerard 
Brandt wordt genoemd. Hij kon dat trefzeker doen 
omdat het gangbare beeld hem terdege bekend is: de 
bestaande literatuur heeft voor hem duidelijk weinig 
of geen geheimen (ik ben alleen enigszins verbaasd 
dat hij nergens Mahan citeert, die toch zo fraai 
geschreven heeft over De Ruyters strategische suc¬ 
cessen). Expert is hij beslist ook op het gebied van de 
iconografie van De Ruyter en diens daden: de goed 
gekozen en zeer acceptabel gereproduceerde illustra¬ 
ties getuigen daarvan. De belangrijkste aspecten van 
een lang en rijk geschakeerd leven komen alle aan 
bod: de admiraal wordt getekend als een pater fami- 
lias, als zeeman, als aanvoerder, als zakenman en in 
zijn contacten met de groten der aarde. Hoewel Prud'- 
homme zich grote moeite heeft gegeven waarheid en 
legende te scheiden en, bij voorbeeld, aangeeft dat De 
Ruyter niet aanwezig was op de Medway tijdens de 
misschien wel meest cruciale fase in de tocht naar 
Chatham en terecht vraagtekens bij zijn rol in de tot¬ 
standkoming van het regiment zeesoldaten, de voor¬ 
gangers van de huidige mariniers, blijft zijn reputatie 
wezenlijk ongeschonden. Hij wordt overtuigend neer¬ 
gezet als ‘charismatisch opperbevelhebber’, die voor¬ 
al excelleerde als practicus, een groot man in de 
geschiedenis van ons vaderland, een sterke persoon¬ 
lijkheid, die de innerlijke kracht had steeds zichzelf te 

zijn. 
Op enkele punten lopen de inzichten van de auteur en 

van mij uiteen. Toen de admiraal op 18 november 
1665 rapport kwam uitbrengen aan de Staten-Gene- 
raal over zijn laatste tochten mocht hij niet plaats 
nemen in een armstoel. De notulen van Hunne Hoog 
Mogenden leren ons dat hij in een ‘ordinairs stoel’ 
gezeten was. Het verhaal betreffende de armstoel (niet 
onbelangrijk in de zeventiende eeuw, toen protocol 
veel belangrijker was dan nu) is waarschijnlijk in de 
wereld gebracht door Blok en is daarna overgenomen 
door Annie Romein-Verschoor in haar, door Prud’¬ 
homme van Reine terecht ‘voortreffelijk’ genoemde 
biografische schets. Een lange voetnoot bevat enkele 
behartigenswaardige opmerkingen over het boekje 
Deze aengenaeme tocht, waaraan ondergetekende 
indertijd nog heeft meegewerkt. Het ontgaat mij ech¬ 
ter waarom Van Waning en Van der Moer eigenlijk 
geen gebruik hadden mogen maken van hedendaagse 
gegevens over de horizontale getijbeweging op de 
Medway. Zulke kleinigheden doen uiteraard niets af 
aan de waarde van dit boek. In zijn boeiende epiloog 
gaat de auteur uitvoerig in op de De Ruyter-biografiën 
van Brandt en Blok. Hij heeft hen, dunkt mij, op zijn 
minst geëvenaard. 

Ph.M. Bosscher 

J. Th. Lindblad en F.C. Dufour-Briët (eds.), Dutch 
entries in the pound-toll registers of Elbing, 1585- 
1700 (’s-Gravenhage: RGP, Grote Serie nr. 225, ING, 
1995, xxix + 499 pp., ill., graf., tab., index, ISBN 90- 
5216-061-9). 

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) in 
Den Haag vormt met zijn reeks Rijks Geschiedkundi¬ 
ge Publicatiën (RGP) een lange traditie van bronnen¬ 
uitgaven met betrekking tot de Oostzeehandel. Het 
begon allemaal in 1917 met het eerste deel vim de 
Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel, 
1122-1499. Inmiddels is men hiermee in de zeven¬ 
tiende eeuw aanbeland en worden tevens de Amster¬ 
damse notariële acten met betrekking tot de Oostzee¬ 
handel uitgegeven. Wie kent daarnaast niet de Sond- 
toll registers van N.E. Bang? Ook zijn door P. de Buck 
en Th. Linblad de registers van het Hollandse paalgeld 
met betrekking tot de Oostzee geanalyseerd. 
Net als veel andere bronnenpublicaties heeft ook 
Dutch entries een lange geschiedenis. Al in 1952 had 
de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis 
besloten dat het Pondtolregister (libri portorii Elbin- 
genses of Pfundzollregister) voor de Nederlandse 
onderzoeker beschikbaar gemaakt zou worden. In 
1972 verscheen in de RGP-reeks, maar zonder num¬ 
mer, de publikatie Nederlandse rekeningen in de 
pondtolregisters van Elbing, 1585-1602. Nu, ruim 
veertig jaar na het eerste begin, zijn alle 33 bewaard 
gebleven registers voor de periode 1585-1700, die 
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overigens betrekking hebben op maar 34 jaar, bewerkt 
en uitgegeven tot een degelijk boekwerk. 
In de introductie van zestien pagina’s wordt het ont¬ 
staan en de situering van Elbing (tegenwoordig Elbag) 
geschetst, de bron beschreven en de bewerking er van 
toegelicht. In de volgende 390 pagina’s komen per 
jaar chronologisch de Nederlandse schepen die Elbing 
hebben aangedaan aan bod. In het derde en laatste deel 
volgt in veertig bladzijden een analyse van de gege¬ 
vens uit de bron. Het geheel wordt gecomplementeerd 
met verklarende lijsten van produkten en maten, en 
indices op personen, schepen, geografische namen en 
produkten. 
De gebruikelijke gegevens, zoals die in veel tolregis- 
ters staan opgetekend, komen in de pondtolregisters 
van Elbing voor, bijvoorbeeld: datum, naam schipper, 
herkomst schipper, naam schip, import tol, bestem¬ 
ming schip, export tol, ingevoerde en uitgevoerde pro¬ 
dukten. Het meest interessante deel van de publikatie 
vormen naar mijn mening de gemaakte analyses. In 
een heldere inleiding wordt toegelicht hoe de struc¬ 
tuur van de gebruikte databases is, hoe deze werd 
gestandaardiseerd, hoe schippers en schepen werden 
geïdentificeerd en hoe de hoeveelheid en waarde van 
de lading werd gereconstrueerd. Dit overzicht geldt 
als een schoolvoorbeeld voor een ieder die een derge¬ 
lijke bron wil bewerken. 
De uitkomsten van de analyses zijn niet erg spectacu¬ 
lair, maar soms wel verrassend. De cijfers met betrek¬ 
king tot Elbing zijn in tegenspraak met wat Jonathan 
Israel in zijn Dutch primacy in world trade (Oxford 
1989) op biz. 408-409 beweert over een verschuiving 
van de Nederlandse Oostzeehandel in bulkgoederen 
naar de handel in hoogwaardige luxe-artikelen afkom¬ 
stig uit de Middellandse Zee en Azië. Gedurende de 
zeventiende eeuw bleef op de lange termijn de 
omvang van de Nederlandse scheepvaart op Elbing 
min of meer constant (blz. 403, 415 en 423). Een 
andere aardige constatering is dat de Nederlandse uit¬ 
voer naar Elbing in de loop van de zeventiende eeuw 
diversiviseerde en dat vooral het aandeel van wijn 
spectaculair toenam. Haring en Frans zout verdwenen 
volledig uit de ladinglijsten (blz. 432). 
Ondanks deze nieuwe inzichten bekroop mij bij het 
lezen dat het werk niets anders te bieden heeft dan 
‘meer van hetzelfde’. Er is al zo veel over de Oost¬ 
zeehandel gepubliceerd en gezien de overstelpende 
hoeveelheid publicaties en bronnenuitgaven, zou je 
haast gaan geloven dat deze handel inderdaad de 
‘moedernegotie’ van de Noordnederlandse handel in 
de Gouden Eeuw is geweest. Er wordt dan wel verge¬ 
ten dat rond het midden van de zeventiende eeuw 
Frankrijk de belangrijkste handelspartner van de 
Republiek was en dat Oostzeegoederen voor deze 
handel nauwelijks een rol speelden. En hoe zit het met 
de handel op het Verenigd Koninkrijk en het Iberisch 
schiereiland in de zeventiende eeuw? Zonder het 

Spaanse zilver dat noodzakelijk was in de handel op 
Azië, de Middellandse Zee en de Oostzee, was het 
Nederlandse handelssysteem tot stilstand gekomen. 
Voor deze landen zijn er ongetwijfeld bronnen voor 
handen om uitgegeven te worden. Voor Engeland en 
Schotland bijvoorbeeld, zijn er de Port Books, de 
Exchequer Rolls, de Customs Records en de Russell 
Papers. Er is voor het ING nog veel te doen, maar niet 
meer op het gebied van de handel op de Oostzee. 

Victor Enthoven 

J.R. Jones, The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth 
Century (Londen: Longman Higher Education, 1996, 
242 pp., ISBN 0-582-05630-6). 

In de serie Modem Wars in Perspective is recent een 
deeltje over de Engels-Nederlandse oorlogen van de 
zeventiende eeuw verschenen. Ondanks het feit dat 
bepaalde aspecten van dit onderwerp altijd tot de ver¬ 
beelding spreken, begeven historici zich sinds decen¬ 
nia nog maar zelden op dit terrein. Dit heeft diverse 
oorzaken. Het Engels-Nederlandse conflict werd des¬ 
tijds met veel propaganda omgeven; in brede kringen 
was men van oordeel dat de toekomst van de eigen 
natie op het spel stond, al naar gelang de uitkomst. Dit 
‘nationale’ karakter maakt het er voor de objectieve 
historicus van nu niet gemakkelijker op. Hij kan er 
eigenlijk niet omheen het conflict van twee kanten te 
beschouwen, wil hij met een afgewogen oordeel voor 
de dag komen. Zijn interpretatie zal echter onvermij¬ 
delijk verscheidene mythen doorprikken en daarmee 
onmiddellijk aan kritiek bloot komen te staan. In een 
tijd waarin in het Westen de natie aan belang heeft 
ingeboet ten gunste van regionale entiteiten is dus vol¬ 
doende reden om terug te kijken naar conflicten uit de 
vroeg-modeme tijd. 
De auteur van dit boek, emeritus professor Jones, 
heeft zich wat betreft zijn onderzoek beperkt tot de 
bestaande literatuur en bronnenpublicaties. Het ligt 
ook niet zozeer in de bedoeling van deze serie om met 
specialistische archiefstudies te komen, als wel om 
een meer algemene introductie te geven. In dat opzicht 
is het boek ruimschoots geslaagd. Het valt uiteen in 
twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de 
(inter)nationale politieke context van beide landen in 
deze periode. Voor beide landen is dat relevant. Enge¬ 
land maakte in dit tijdvak een uiterst turbulente perio¬ 
de van machtswisselingen door. Die werden nog 
gecompliceerd door de overvloedige aanwezigheid 
van facties in de hofkringen, welke doorsijpelden naar 
de vloot. Sinds de restauratie van de monarchie in 
1660 was de broer van koning Karel II, Jacobus, de 
hertog van York, benoemd tot Lord High Admiral - de 
hoogste functionaris binnen de Engelse vloot. Dit gaf 
mede aanleiding tot een langdurig conflict tussen twee 
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lichtingen van zeeofficieren: oudere beroepskrachten, 
oftewel ‘tarpaulins’ en een nieuwe generatie van 
‘gentlemen commanders’. De effectiviteit van de 
Engelse vloot als zeemacht werd hierdoor nadelig 
beïnvloed. 
Voor wat de Republiek betreft merkt de auteur terecht 
op dat dit de periode was van het eerste stadhouderlo¬ 
ze tijdperk (1650-1672). Zonder eenduidige leiding 
kwam er ruimte voor intern oppositie. Diverse ontlui¬ 
kende krachten binnen de toch al niet op oorlog toe¬ 
gesneden staatsinrichting van de Republiek boden aan 
de tegenstander talloze mogelijkheden tot manipula¬ 
tie. Slechts de rechtlijnigheid van raadpensionaris De 
Witt voorkwam een definitieve nederlaag en daarmee 
een vroegtijdig einde aan de onafhankelijkheid van de 
Republiek. 
De auteur ondermijnt de stelling dat het in dit conflict 
vooral draaide om een strijd over de wederzijdse han¬ 
delspositie. Met name van Engelse zijde werd dit 
aspect opgeblazen ter rechtvaardiging van een min of 
meer gerichte confrontatiepolitiek; het lag veel min¬ 
der in de bedoeling te komen tot dominantie van 
Engeland in de Europese handel. Deze interessante 
these lijkt in zekere zin gestaafd te worden door het 
daadwerkelijke ontstaan en verloop van de oorlogen, 
welke behandeld worden in het tweede deel van het 
boek. De eerste en tweede oorlog ontstonden vooral 
uit een proces van escalatie na een reeks van weder¬ 
zijdse provocaties en misvattingen. Slechts de derde 
oorlog was een bewust geplande uiting van politiek 
beleid van Engelse zijde, in niet geringe mate onder 
invloed van Frankrijk. 
Voor de Republiek viel in geen van de drie oorlogen 
winst te behalen: het moest louter vechten uit zelfbe¬ 
houd, want wat bovenal op het spel stond was heer¬ 
schappij over zee en daarmee de aanvoer van de bron¬ 
nen van haar rijkdom. Dit weerspiegelde zich in de 
defensieve strategie van admiraal De Ruyter, die de 
Nederlandse vloot vooral als lokaas gebruikte om zijn 
tegenstander het initiatief te ontnemen. De vele bloe¬ 
dige zeeslagen van de eerste en tweede oorlog hadden 
naar verhouding weinig resultaat opgeleverd. De 
strijd bleef ook na de derde oorlog onbeslist, wat met 
name voor Engeland een ongewenste uitgangspositie 
was: geen enkel doel was bereikt en het bleef in ver¬ 
twijfeling achter. De Republiek daarentegen had zich 
moedig geweerd en er enkele nationale helden bijge¬ 
kregen. 

C.O. Van der Meij 

Peter Harmen van der Brug, Malaria en malaise - de 
VOC in Batavia in de achttiende eeuw (Amsterdam: 
De Bataafsche Leeuw, 1994, 256 pp., ill., ISBN 90- 
6707-349-0). 

Vóór 1733 hadden “...de Europeesen, schoon die zeer 
ongereguleerd geleefd hebben, een gesonde frissche 
coleur”. Twintig jaren later constateerde de burger- 
koopman Johannes Andreas baron de Paravicini dat 
“... d’meeste menschen nu zoo bleek als spoken uyt- 
sien en zo mager en zwak zijn, dat ze aan de minste 
ziekte die haar overkomt [...] in het gras moeten 
byten”. Deze kennelijk plotselijk opgetreden omslag 
in de gezondheidstoestand van Batavia vormt het 
kernpunt van dit opmerkelijke boek. Aan de hand van 
cijfers, verkregen uit de archieven van de VOC, wordt 
overtuigend aangetoond dat rond 1733 in de toch 
reeds toenemend ongezond geworden stad plotseling 
een nog hogere mortaliteit ontstond. Ongeveer de 
helft der nieuwkomers overleed binnen het eerste hal¬ 
ve jaar. 
Gezien de seizoenspieken (droge en natte seizoen), de 
koortsen en de hoge mortaliteit plus het feit dat bij de 
overlevenden nadien immuniteit ontstond, leidde Van 
der Brug af dat malaria falciparum ofwel de beruchte 
malaria tropica de ‘dooddoener’ moest zijn geweest. 
Maar wéér kwamen die malaria én de overbrenger, de 
Anopheles muskiet, vandaan? 
Veel broedplaatsen waren er aanvankelijk niet. Toen 
begin 17e eeuw Batavia werd aangelegd, lag de neder¬ 
zetting pal aan strand. Door de stad liep de Tjiliwoeng 
die met haar heldere water tevens de grachten van de 
stad doorstroomde en daarmee evenmin een aangena¬ 
me broedplaats vormde voor een malariamuskiet. Na 
1635 wijzigde zich dit beeld, toen in zee twee lange 
havenhoofden werden aangelegd. Het gevolg was dat 
door de veranderende stroming een kilometers brede 
aanslibbing van stinkende modder kon ontstaan. 
Bovendien veranderde na 1659 door het kappen van de 
bossen en het aanleggen van sawahs en suikerculturen 
de ‘groote rivier’ geleidelijk in een modderstroom. De 
uitbarsting van de Goenoeng Salak (1699) aan de 
bovenloop versnelde dit proces en veranderde de eens 
zo schone grachten in één groot open riool. Muggen 
werden tot een plaag, evenals de malaria. Het karakter 
van die malaria (tertiana?) was overigens vrij mild. 
Van der Brug meent dat na 1733 deze ongezonde, 
maar vrij stabiele toestand totaal veranderde door het 
verschijnen van de kwalijke malaria falciparum én 
van het plotselinge opkomen van Anopheles sundaica 
die de tropica-parasieten overbrengt. Hoogstwaar¬ 
schijnlijk zullen beide reeds eerder aanwezig zijn 
geweest, maar né 1733 waren zij in Batavia ineens in 
overmaat. Dit schrijft Van der Brug aan de visvijvers 
toe. Zoals hij op oude kaarten had ontdekt, waren die 
juist in die periode in groten getale aangelegd langs de 
moerassige en modderige kust. 
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‘De ongezondheid van Batavia na 1733 is uitsluitend 
door malaria [tropica] teweeggebracht’ concludeert 
Van der Brug. Als de schuldige overbrengers (vector) 
wijst hij de sundaicusmuskieten aan, wier larven bij 
voorkeur in die rustige en zonovergoten brakwatervij- 
vers gedijen. 
De schrijver - géén arts, maar ingenieur en na zijn pen¬ 
sionering historicus - overtuigde met deze éénduidige 
theorie helaas niet elke recenserende parasitoloog en 
medicus. Echte bewijzen voor zijn stelling geeft hij 
namelijk niet en dan is er het grote probleem dat het 
stellen van diagnoses achteraf, vaak moeilijk, zo niet 
onmogelijk blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
‘polderfever’ die in 1809 op Walcheren in zes maanden 
tijds 4000 Britse soldaten doodde en 11000 ziek moest 
laten repatriëren. Aanvankelijk werd ook gedacht dat 
‘polderfever’ malaria moet zijn geweest, maar daarvan 
komt men tegenwoordig terug. Niet elke koortsende 
ziekte berust immers op malaria. Influenza, vlektyfus 
en besmettelijke darmziekten doen zich vaak ook ken¬ 
nen door wisselende koortsen én door een hoge morta¬ 
liteit. In de achttiende eeuw schreef men al die ziekten 
aan stinkende dampen toe - aan ‘miasmata’ - niet 
alleen op de wal maar ook aan boord. Pas in 1880 kon 
in het bloed de parasiet van de malaria worden aange¬ 
toond en in 1898 hun levenscyclus met de overbrenging 
via de malariamug Anopheles. 
De vraag of malaria in Batavia werkelijk ‘the root of 
all evil’ is geweest, zal - ondanks Van der Brug’s 
enthousiaste thesis - waarschijnlijk altijd open moe¬ 
ten blijven. Dat doet overigens aan het goed geschre¬ 
ven boek niets af. Een aspekt dat vooral de zeege- 
schiedkundigen zal interesseren is in hoeverre de 
ongezonde toestand in Batavia weerslag op de 
scheepsbemanningen heeft gehad. Tussen 1733 en 
1795 overleden in Batavia liefst 85000 dienaren der 
VOC. Bijgevolg waren de retourvloten vaak onderbe¬ 
mand en vertrokken zij te laat. Ook namen ziekten en 
sterfte op de terugreis aanzienlijk toe: van rond de 2% 
overledenen vóór 1733 tot meer dan 4% erna. Tussen 
1733 en 1795 overleden op de reis van Batavia naar 
de Kaap 5700 repatrianten (alsnog aan malaria?). Ook 
economisch gezien waren de gevolgen der Bataviaan- 
se ongezondheid desastreus; volgens van der Brug 
bedroegen de kosten tenminste ƒ 1,2 millioen per jaar. 
Zonder de ongezondheid van Batavia was de rentabi¬ 
liteit van de VOC twee maal zo groot geweest. 
En de visvijvers? Die uit de tijd der Compagnie zijn 
begin der negentiende eeuw kennelijk verdwenen: 
althans, op kaarten uit 1860 vindt men ze niet meer. 
Later werden wel weer nieuwe vijvers aangelegd. Vele 
fraaie en vaak onbekende illustraties laten de ontwik¬ 
keling van het oude Batavia en haar grachten en vij¬ 
vers zien. Nogmaals, Van der Brug verraste ons met 
een opmerkelijk boek. 

G.T. Haneveld 

M.L. Barend-van Haeften, met medewerking van E.S. 
van Eyck van Heslinga, Op reis met de VOC. De 
openhartige dagboeken van de zusters Lammens en 
Swellengrebel (Zutphen: De Walburg Pers, 1996, 179 
pp., ill., ISBN 90-6011-958-4. Werken uitgegeven 
door de Linschoten-Vereeniging, XCV). 

Historisch gezien is reizen een mannenzaak, zoals 
Eric Leed ons heeft uitgelegd in zijn The Mind of the 
Traveller. From Gilgamesj to Global Tourism (New 
York, 1991). Reizen was de taak en opdracht van de 
man. De gevaarlijk, heroïsche reis, de reis als test en 
beproeving, als zelfverwerkelijking en als zoektocht 
naar bestemming, behoorde tot de wereld van de man. 
Het was niet dat vrouwen fysiek niet zouden kunnen 
reizen. Daartoe waren zij heel wel in staat, ze deden 
het ook, af en toe. Het was meer zo dat mannen dat 
niet zo graag zagen. Toen vrouwen uiteindelijk toch 
massaal aan het reizen sloegen, zo in de loop van de 
negentiende eeuw, was voor de mannen de lol er af. 
Als vrouwen massaal op stap gaan, wie wil er dan nog 
reizen? Het reizen is vervrouwelijkt, je merkt het aan 
alles. De mannelijke reis is verleden tijd. 
De dagboeken van de zusters Lammens en Swelleng¬ 
rebel uit de achttiende eeuw geven ons een voor¬ 
proefje van dit fatale proces en zijn aanleiding tot 
allerhande bespiegelingen. De tekst van de dagboeken 
is voortreffelijk geredigeerd (al ontbreekt de aandui¬ 
ding van ‘bezorging’ of ‘redactie’ op de titelpagina) en 
ingeleid door de eerste bezorgster (met medewerking 
van de tweede). Wanneer men zich eenmaal wat op de 
vrouwelijke reis heeft ingesteld, vormen de twee dag¬ 
boeken een genoegen om te lezen, zij het om ver¬ 
schillende redenen. De zusters Lammens zijn goede 
observators, spontaan, met een plagerig gevoel voor 
humor, dat de tekst extra levendig maakt; ze kunnen 
verwonderd zijn en huiveren. Het verhaal van de zus¬ 
ters Swellengrebel is een stuk vlakker; de meisjes zijn 
rijk opgevoed, verbazen zich eigenlijk nergens over, 
vertellen hun verhaal nogal stereotyp en zijn maar in 
één ding geïnteresseerd: eten. Maar dat is dan ook een 
groot genoegen! Ze eten en drinken de godganse dag. 
Ik ken geen reisverhaal waarin dagelijks zoveel soup, 
varkens haasies, carminades gefriseert, ragou van 
hoenders, blomkool gestooft, paterstuk, kalfs carmi- 
naden, schapen bout gebraden, bloedbeuling, roode 
kool gestooft, cottoletten, salm, eenden gekookt, wit¬ 
te boontjes en saffraan peeren gekookt, alles afge¬ 
maakt met kruijsbessen, appelen en confituren, wordt 
geconsumeerd. Het is ongelooflijk. Na het eten gaan 
de dames soms een tijdje rusten, dat moet wel, waar¬ 
na nog een kopje chokolade wordt gedronken “met de 
vrinden”. Als ‘openhartig’ in de ondertitel van het 
boek iets betekent, dan moet het wel slaan op de onbe¬ 
kommerde vermelding van al dat heerlijks in het besef 
dat de rest van de bemanning het moest doen met de 
gewoonlijk half bedorven scheepskost. 
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Maria en Johanna Lammens (resp. 26 en 22 jaar oud) 
uit Vlissingen vertrokken in maart 1736 naar Indië aan 
boord van de Adrichem. Tg waren in gezelschap van 
hun broer Pieter, buitengewoon Raad van Justitie in 
Batavia. Waarom ze naar Indië gingen vermeldden ze 
niet. Waarschijnlijk, zo zeggen de bezorgsters, om de 
huishouding van hun broer op zich te nemen en om te 
zien naar een goede en rijke huwelijkspartner. Na een 
reis van een halfjaar arriveerden ze in Batavia. De eer¬ 
ste kennismaking met Indië viel niet mee. Ze ergerden 
zich vooral aan de meisjes van Batavia, “naementlijk 
liplappen”, nog zedelozer dan "Lots huijsvrouw” en 
behept met onhebbelijke gebruiken als bijvoorbeeld 
het kauwen van betel. Het leven in Indië heeft de zus¬ 
ters niet veel geluk gebracht; Maria trouwde al snel na 
aankomst, maar stierf in het kraambed in het begin van 
1738 en Johanna was zelfs al eerder overleden. 
Hun reisverhaal is, zoals al opgemerkt, levendig, geïn¬ 
teresseerd en humoristisch en het geeft het goede kijk 
op het leven en de dagelijkse bezigheden van de vrou¬ 
wen aan boord. Het was duidelijk geschreven voor 
andere lezers, thuisgebleven familieleden in de eerste 
plaats. De vrouwen moesten in het begin erg wennen 
aan het scheepsleven, maar na een tijdje beschouwden 
ze hun schip als hun thuis. Wanneer ze bijvoorbeeld 
bij kalme zee een bezoekje hebben gebracht aan een 
ander schip van de vloot zijn ze opgelucht en blij weer 
in hun vertrouwde omgeving terug te zijn. In levendi¬ 
ge bewoordingen schetsen ze allerlei bijzondere 
gebeurtenissen en soms trieste incidenten, zoals het 
s’nachts overboord vallen van een jonge hooploper, 
door wiens hulpgeroep ze wakker worden, nog net op 
tijd om hem te zien verdrinken, “het water al in sijn 
keel brabbelende, riep help help, geen kleijne altera- 
sie [schrik] voor ons..”, gevolgd door het gelovig- 
berustende “tscheen sijn uuijrtje daar bepaalt was”. 
Aan de Kaap krijgen ze alvast een voorproefje van het 
rijke koloniale leven. Het vertoon van “stasie’ ver¬ 
baasde hen als 'eenvoudige Zeeuwen”. Het zwarte 
huispersoneel zorgde voor weer een andere sensatie. 
Bij het aan- en uitkleden werden ze geholpen door 
“een swart stinkend vrouwmens soo mager dat de vin¬ 
gers wel ijsere handen geleeken”; er ging “een kouw 
over de leden (..) als die lieve Tamar aan het lijf quam. 
maar ondervonden men alles gewoon word"; spoedig 
vonden ze het de gewoonste zaak van de wereld. 
Helena en Johanna Swellengrebel (resp. 20 en 17 jaar 
oud) reisden in 1751 in gezelschap van hun vader en 
hun jongste zus en broer van Kaapstad naar de Repu¬ 
bliek op het schip De Liefde. Hun vader. Hendrik 
Swellengrebel was Gouverneur van de Kaap geweest. 
Hij repatrieerde naar Nederland om daar te gaan ren¬ 
tenieren. Repatriëren is een groot woord; Swellengre¬ 
bel was aan de Kaap geboren en was nooit in Neder¬ 
land geweest, evenmin als zijn dochters. Hun journaal 
getuigt van een rijkere levenswijze dan die van de zus¬ 
ters Lammens, wat zijn uitdrukking vindt in de bezig¬ 

heden en hobbies aan boord, in de boeken die ze lezen, 
eigenlijk ook in hun proza en in de toonzetting van het 
verhaal en natuurlijk in de luxe kost die ze dagelijks 
in grote hoeveelheden verorberen en die, zoals de 
bezorgsters schrijven, wel door een eigen kok zal zijn 
bereid. 
Beide dagboeken zijn een bijzonder document en een 
genoegen om te lezen. Het zijn de enig bekende dag¬ 
boeken (althans tot op dit moment) van vrouwen die 
‘met de VOC op reis gingen’. Ze bieden een goede 
kijk op het dagelijks leven aan boord, dat uiteraard in 
het merendeel van de gevallen bepaald niet spectacu¬ 
lair was. Het kwam er op neer dat een groot aantal 
mensen het geruime tijd en in zeer benauwde omstan¬ 
digheden met elkaar moest uitzingen. Hoe dat - door¬ 
gaans in goede harmonie - verliep kunnen we hier 
lezen. 

J. A. de Moor 

Jan Parmentier, Thee van Overzee. Maritieme en han¬ 
delsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 
18de eeuw (Gent: Ludion / the Flagstaff House Muse¬ 
um of Tea Ware, Hong Kong / Havenbestuur Brugge- 
Zeebrugge, 1996, 141 p., ill., tab.) en idem Tea time in 
Flanders. The maritime trade between the Southern 
Netherlands and China in the 18th century (Gent: 
Ludion Press / the Flagstaff House Museum of Tea 
Ware, Hong Kong / Port Authority Bruges-Zeebrug- 
ge, 1996, 141 pp., ill., tab.). 

Wat is dat toch met de Europese handel op Azië in de 
zeventiende en achttiende eeuw? Je kan het zo gek 
niet bedenken, of er wordt wel over geschreven of op 
een andere manier aandacht aan besteed. Zo ook met 
deze tentoonstellingscatalogus. In opdracht van het 
Havenbedrijf van Zeebrugge heeft de Gentse histori¬ 
cus Jan Parmentier een tentoonstelling samengesteld 
in het Flagstaff House Museum of Tea Ware in Hong 
Kong over de handel van de ‘Generale Keijserlycke 
Indische Compagnie’, beter bekend als de Oostendse 
Compagnie, met Kanton, waarvan de catalogus in het 
Engels (met Chinese samenvatting) en het Nederlands 
verscheen. Uitsluitend in de periode 1718-1732 heb¬ 
ben de Zuidnederlanders op China gevaren. In deze 
jaren vonden maar 26 uitrustingen naar Kanton plaats. 
Dit was bijna de helft van het totaal aantal reizen dat 
door de ‘Oostendenaars’ naar Azië werd ondernomen. 
Ten opzichte van de andere compagnieën, zoals de 
Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) en de Engelse East India Company (EIC) die 
bijna tweehonderd jaar actief waren in de handel op 
Azië en duizenden reizen hebben ondernomen, was 
dit een bijna verwaarloosbaar aantal. Hoewel de Oos¬ 
tendse Compagnie in de geschiedenis van de Europe¬ 
se expansie niet meer dan een onbetekenend klein 
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incident vormde, is toch een prachtig boek tot stand 
gekomen. 

Kosten nog moeite zijn gespaard om er iets moois van 
te maken. Elk detail is verzorgd, van het plat tot het 
papier, de typografie en de bladspiegel. De meeste 
indruk maken echter de illustraties. De objecten, kaar¬ 
ten en afbeeldingen gebruikt voor de tentoonstelling 
komen uit een twintigtal instellingen, afkomstig uit 
België, Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. 
Een groot aantal ‘top’ stukken zijn gebruikt, zoals een 
kleibeeldje van een Chinese arbeider die met zijn voe¬ 
ten thee ‘pakt’ en het portretbeeldje van kapitein Guil¬ 
laume de Brouwer, Canton (1731). De illustraties zijn 
zo helder en scherp afgedrukt, dat het lijkt alsof ze van 
het papier spatten. Daarnaast vormen de afbeeldingen 
een harmonieus geheel met de tekst, duidelijk aange¬ 
geven met cijfers in de marge. 
Het boek is goed gestructureerd en heeft een duidelij¬ 
ke opzet. In de tekst wordt waargemaakt wat in de 
inleiding wordt beloofd. In een helder overzicht 
komen achtereenvolgens de herkomst van de schepen, 
de zeeroutes, de arbeidsvoorwaarden van de zeelie¬ 
den, de relatie met de Chinezen in Canton, de thee en 
de Chinese invloed in de Zuidelijke Nederlanden aan 
bod. Zonder opsmuk, misschien zelfs een tikkeltje 
droog en afstandelijk, is de tekst geschreven. Naar 
mijn smaak hadden iets meer kwantitatieve gegevens 
over aantallen schepen, omzet, winst en uitgekeerd 
dividend opgenomen mogen worden. Tenslotte was 
de Oostendse Compagnie een bedrijf waar winst 
gemaakt moest worden en het ging niet om de mooie 
plaatjes. 

Dit laatste is tevens de enige kritische kanttekening 
die ik kan maken. Voor de rest kan de auteur terugzien 
op een uiterst geslaagd project dat een pracht van een 
catalogus heeft opgeleverd, waar menig conservator 
met afgunst naar zal kijken. 

Victor Enthoven 

Peter Schuman, Tussen vlag en voorschip. Een eeuw 
wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zee¬ 
varenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940 
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1995, 304 pp., 
ill., personen- en zakenregister, ISBN 90-6707-391-1). 

Niet zozeer kennis van de Nederlandse maritieme 
geschiedenis maar eerder een persoonlijke identifica¬ 
tie met de avonturen van Kuifje en Kapitein Haddock 
zijn soms de inspiratie voor jonge mensen om een zee¬ 
varend beroep te kiezen. Aldus Schuman in de elfde, 
half-ludieke, half-serieuze stelling bij zijn in Leiden 
verdedigde proefschrift (waarin hij, zeker voor 
Amsterdammers, ook Kapitein Rob had kunnen ver¬ 
melden!). Zijn suggestie, dat geschiedenis een rol kan 
spelen bij de beroepskeuze is interessant, maar 

belangrijker is de impliciete vaststelling, dat het leven 
aan boord in historische tijden geen vreugde was. De 
lange strijd van de Nederlandse zeeman om een mens¬ 
waardig bestaan en een menswaardige behandeling te 
ontvangen wordt in dit boek in diepgaand detail uit¬ 
eengezet. Als zodanig vormt het een belangrijke bij¬ 
drage aan de literatuur over de sociale aspekten van 
het Nederlandse koopvaardijbedrijf. Een aantrekke¬ 
lijk aspekt is ook, dat Schuman niet geschroomd heeft 
over de vaderlandse grenzen te kijken, zodat zijn oor¬ 
deel over het beschamend langzame tempo van wet¬ 
telijke hervorming op des te vastere grond gebaseerd 
is. 

Tussen vlag en voorschip begint met een gedegen 
hoofdstuk, waarin de ontwikkeling van de Nederland¬ 
se koopvaardijvloot tussen 1815 en 1940 aan een fris 
oordeel onderworpen wordt. De ontwikkeling van de 
grote stoomvaart tot 1914 is wel tussen schip en kade 
gevallen, maar de Eerste Wereldoorlog, het interbel¬ 
lum en de BENAS-episode worden daarentegen 
indringend besproken; uiteindelijk was dit de periode, 
waarin vakverenigingen en het Departement van Jus¬ 
titie hun campagne voor wetsherziening voerden. Bij¬ 
zonder interessant zijn Schuman’s beschouwingen 
over het economische belang van de kustvaart, die 
zich in de dertiger jaren voorspoedig ontwikkelde, en 
de grote vaart in die jaren. Aan de hand van de beva¬ 
ren inkomsten stelt Schuman, dat het economisch 
belang van de grote vaart aanzienlijk overschat werd, 
maar dit lijkt mij een te beperkte maatstaf. Zoals 
Amsterdamse lijnvaartreders al sinds 1870 beseften 
en dikwijls politiek wisten uit te buiten, was het vol¬ 
houden van de eigen Nederlandse scheepvaart van een 
veel groter economisch belang, bijvoorbeeld voor het 
ondersteunen van de economische aktiviteit van 
Amsterdam als handels- en financieel centrum, voor 
de nationale scheepsbouw en de relatieve positie van 
Nederland binnen Noordwest Europa. Toen de Hol- 
land-Amerika Lijn de Nieuw Amsterdam niet in Bel¬ 
fast maar bij de Rotterdamsche Droogdok Maat¬ 
schappij bestelde, was dat een veelzeggende bevesti¬ 
ging van het grote multiplier-effect van de scheep¬ 
vaart. Ik ben dan ook wel geneigd aan te nemen, dat 
de opvolgende ministers van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, vanuit hun perceptie van het nationaal 
belang, maar al te zeer bereid waren de veelal op 
eigenbelang gebaseerde argumenten van de rederijen 
te accepteren en daarom de hoognodige hervormingen 
in het zee-arbeidsrecht op te houden. 
Dat betekende echter absoluut niet, dat de bewind¬ 
hebbers en hogere ambtenaren, die in de dertiger jaren 
met de herziening van de scheepvaart wetgeving belast 
waren, een verlicht of onafhankelijk beleid voerden. 
In het vijfde hoofdstuk, waarin Schuman de ambtelij¬ 
ke lijdensweg van de hervorming van het zee-arbeids¬ 
recht analyseert, wordt overtuigend uiteengezet, hoe 
het Departement in de nauwste samenwerking met de 
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reders tot het uiterste ging om de voorstellen van het 
Departement van Justitie, die in principe al van 1907 
dateerden, te blokkeren. Pas in 1937 en dan binnen het 
kader van een uitgebreid werkverschaffingsprogram- 
ma konden Scheepvaart, Financiën en de reders 
gedwongen worden toe te geven. Wellicht droeg daar¬ 
bij ook de morele druk, die van de in 1936 aangeno¬ 
men conventies van het International Labour Office, 
bij. Een heel hoofdstuk is aan de werkzaamheid van 
het ILO en de Nederlandse bijdrage daartoe gewijd; 
de voornaamste conclusies, die daaruit getrokken 
kunnen worden, zijn dat de Nederlandse reders zelfs 
meer nog dan hun Britse collega’s sociale verbeterin¬ 
gen (acht-urige werkdag, betaalde vacantie, werkelo¬ 
zenondersteuning, strafrechtverandering wat betreft 
desertie, enz.) in de weg stonden, maar ook, dat de 
Nederlandse vakbonden hun kansen in de ILO niet 
volledig waarnamen. Het laatste was waarschijnlijk 
niet te vermijden, wanneer men in aanmerking neemt, 
dat de vakbonden, en vooral de ‘Volharding’, zich 
concentreerden op hun strijd met hun werkgevers, dat 
er vrijwel altijd ruzie was over wie de zeeliedenvak¬ 
bonden bij het ILO zou representeren, en hoe weinig 
de Nederlandse regering bereid was enig gevolg aan 
de conventies van het ILO te geven. 
Om de wet van 1937 in zijn juiste perspektief te zien, 
moet men zich realiseren, dat het hier ging om de her¬ 
vorming van de op de scheepvaart van betrekking heb¬ 
bende bepalingen van het Wetboek van Koophandel 
van 1838 en de Tuchtwet van 1856 (die in 1886 vrij¬ 
wel onveranderd in het Wetboek van Strafrecht van 
1886 overgebracht waren). Tesamen bonden deze de 
zeeman op de nauwst mogelijke manier aan het schip, 
waarop hij aangemonsterd was; het meest treffende 
aspekt daarvan was, dat in Nederland, als elders in de 
wereld, op desertie gevangenisstraf stond. Dit was 
echter slecht één aspekt van het feit, dat de zeelieden 
vrijwel geheel uitgesloten waren van de voordelen van 
de algemene sociale en arbeidswetgeving. Schuman is 
zeer uitdrukkelijk op het punt van de tenachterstelling 
van de zeelieden in vergelijking met arbeiders op het 
droge, maar mij lijkt, dat hij de Tuchtwet toch nog wat 
te positief beoordeeld heeft. Wanneer deze, bijvoor¬ 
beeld, inderdaad vermeldde, dat de bemanning vol¬ 
doende voedsel te ontvangen had, kan dat toch echt 
niet begrepen worden als een maatregel om het zee¬ 
varen aantrekkelijk te maken. Het feit is, dat voor een 
groot aantal redenen een voldoende aanbod van zee¬ 
lieden bestond en dat deze lieden tegen totale uitbui¬ 
ting door hun gezagvoerders en, uiteindelijk, reders 
beschermd moesten worden. Het gebrek aan specifie¬ 
ke voorschriften wat betreft de minimum hoeveelheid 
en kwaliteit van voedsel en onderdak aan boord toont 
aan hoe onbevredigend de wetgeving uiteindelijk was. 
Schuman had ook kunnen vermelden, dat de Tuchtwet 
het direkte gevolg was van de massale desertie van 
zeelieden van Nederlandse schepen in Australische 

havens tijdens de goudkoorts van de jaren 1850: een 
overreactie op een tijdelijk probleem, dat op deze 
manier tot een permanent probleem leidde. 
Schuman’s derde hoofdstuk geeft een krachtig verslag 
van de opkomst van de zeeliedenvakverenigingen en 
hun strijd met de reders, waarin zij over het algemeen 
het onderspit delfden. Weliswaar konden zij reeds 
voor 1914 enige collectieve arbeidsovereenkomsten 
afdwingen, waarin loos- en andere voorwaarden ver¬ 
beterd werden, en werd in 1919 de Zee-ongevallenwet 
aangenomen, maar dat was niet meer dan een kleine 
pleister op de wonde. Het komt mij echter voor, dat, 
wanneer dit derde hoofdstuk en de twee volgende 
(over het ILO en de bureaucratische strijd van de jaren 
1930) tesamen beschouwt, dat Schuman zijn schijn¬ 
werper iedere keer wat te veel in verschillende rich¬ 
tingen gedraaid heeft om een totaal (‘holistisch’) 
beeld te kunnen geven. 
Uiteindelijk handelt Schuman’s proefschrift meer 
over instituties, proces en procedure dan over de zee¬ 
lieden zelf. Als zodanig is het een uitmuntende revisie 
van de klassieke literatuur en biedt het belangrijke 
nieuwe thema’s en inzichten. Maar hoe belangrijk de 
nationale en internationale ambtelijke sfeer ook 
waren, de zeelieden zelf worden daardoor wat te veel 
naar de achtergrond verdrongen. Schuman schrijft 
nauwelijks over de verhoudingen binnen de vakbon¬ 
den (in navolging van de zogenaamde ‘rank-and- 
filism’ literatuur) of het dagelijks leven van de zeelie¬ 
den en hun families (de ‘Alltagsgeschichte’) aan 
boord en aan de wal. De reden daarvoor moet voorna¬ 
melijk in Schuman’s, mijns inziens te beperkte, 
definitie van het begrip ‘maatschappelijke emancipa¬ 
tie’ gezocht worden. Dat begrip houdt toch de sociale 
integratie van de maritieme arbeider in de totaliteit 
van de werkende klasse en wellicht zelfs de gehele 
Nederlandse maatschappij in, en niet, zoals Schuman 
stelt, slechts zijn wettelijke gelijkstelling met arbei¬ 
ders op het droge, zoals die uiteindelijk in 1937 
bereikt werd. Dat zou echter een geheel ander boek 
vereist hebben en het zou unfair zijn dat van Schuman 
te vergen. Zijn studie verricht op een uitmuntende en 
overtuigende manier wat hij ermee beoogde; tegelij¬ 
kertijd opent hij de deur naar de volgende vraagstel¬ 
lingen en toekomstig werk. 

Frank Broeze 
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Peter Dorleijn, Van gaand en staand want. De zeilvis- 
serij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Deel 
V: Vollenhove en Lemmer (Lelystad: Sociaal Histo¬ 
risch Centrum voor Flevoland/Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzee¬ 
polders, 1996, 348 p„ ill., ISBN 90-5194-145-5). 

In het begin van de jaren 1960 maakte Peter Dorleijn 
kennis met de laatste fase van de zeilvisserij op het 
Ijsselmeer. Veelal stond het toen door hem verrichte 
onderzoek in verband met de restauratie van de laat¬ 
ste botters die waren overgebleven. Het onderzoek dat 
hij vanaf 1980 verrichtte was veel breder van opzet. 
Naast de technisch-ambachtelijke kant bestudeerde 
hij ook de sociaal-economische en culturele aspecten 
van het visserijbedrijf. Tussen 1982 en 1985 versche¬ 
nen kort achter elkaar vier delen van Van gaand en 
staand want, waarbij de informatie naar vissersplaats 
geordend was. In 1996 verscheen nu ook een vijfde 
deel, dat de visserij in Vollenhove en Lemmer behan¬ 
delt. 

De opzet van deel V is gelijk aan de vorige delen. In 
principe is alle informatie gerangschikt naar de 
betreffende vissersplaats en ook de verdere indeling 
van de hoofdstukken is hetzelfde. Eerst worden de 
levensgeschiedenissen van de informanten beschre¬ 
ven, omdat oude vissers en andere betrokkenen de 
belangrijkste bronnen vormden. Vervolgens volgt een 
beschrijving van de plaatselijke omstandigheden, 
zoals historie van de haven en onderwerpen als gods¬ 
dienst en verenigingsleven en nevenbedrijven. Het 
grootste deel van het boek gaat over de toegepaste vis- 
methoden en -technieken, waarbij de door de auteur 
gemaakte tekeningen een onmisbare rol spelen. De 
meeste in deel V beschreven vistechnieken werden 
beschreven in de eerder verschenen delen, zoals bij¬ 
voorbeeld de reepnetvisserij die ook in de delen over 
respectievelijk Enhuizen/Hoom en Huizen/Bunscho- 
ten-Spakenburg uitvoerig behandeld werd. Overigens 
wordt in deel V niet altijd consequent verwezen naar 
de exacte plaatsen waar deze onderwerpen eerder aan 
de orde kwamen, waardoor men nogal moet zoeken in 
de andere delen. Lemmer is de enige Friese vissers¬ 
plaats die in de serie Van gaand en staand want aan de 
orde komt. Zoals de auteur in de verantwoording al 
stelt, was Lemmer eigenlijk een buitenbeentje onder 
de eerder beschreven plaatsen, onder andere vanwege 
het socialistische karakter van zijn bevolking. Het zou 
interessant zijn om te weten in hoeverre de plaatselij¬ 
ke omstandigheden in Lemmer verschilden met die in 
de overige Friese visserplaatsen langs de Zuiderzee en 
gedeeltelijk de Waddenzee. 
De vraag die niet expliciet beantwoord wordt, is of nu 
nog meer publicaties op stapel staan die de visserij in 
de overige Zuiderzeehavens beschrijven, zoals bij¬ 
voorbeeld die van Stavoren, Hindelopen en Wielin¬ 
gen, of dat deel V het laatste van de serie is. In het 

voorwoord is G.H.L. Tiesinga hierover niet expliciet, 
wel kondigt hij voor 1997 een boek aan over de bouw¬ 
geschiedenis van de botter. Hoe dan ook, Dorleijn 
heeft een standaardwerk tot stand gebracht, dat waar¬ 
schijnlijk voor zeer lange tijd maatgevend zal zijn 
voor dit onderwerp. Door de publicaties van Dorleijn 
is de Zuiderzee- en IJsselmeervisserij misschien wel 
de best gedocumenteerde Nederlandse maritieme 
bedrijfstak, vooral daar waar het gaat om wat de 
varensman concreet deed gedurende zijn werk. 

H.J.A. Dessens 

Frank Haalmeyer en Ben Scholten, Van Nievelt, 
Goudriaan & Co’s Stoomvaart Maatschappij (Nigo- 
co) (Alkmaar: De Alk, 1995, 208 pp., ill., register 
ISBN 90-6013-029-4) en 
Ame Zuidhoek, Onze mooiste koopvaardijschepen. 
Deel 7: Aan Boord 1945-1970 (Alkmaar: De Alk, 
1996, 148 pp., ill., register ISBN 90-6013-054-5). 

De Alk heeft in de loop der jaren zijn palet van mari¬ 
tieme uitgaven geleidelijk uitgebreid en tot een hoger 
niveau opgestoten. Aldoende is niet alleen het nog 
steeds grote leger van Nederlandse scheepvaart-afi- 
cionado’s volop aan zijn trekken gekomen, maar zijn 
ook talloze anderen tot zijn lezers- en kijkerskring 
gaan behoren. Onder dezen moeten zich ook de aca¬ 
demische historici rekenen, voor wie tussen al het 
gebodene heel wat nuttigs te vinden is. De twee boe¬ 
ken, die hier besproken worden, kunnen tezamen 
genomen als een goede maatstaf gelden van de porte¬ 
feuille, die De Alk over de jaren opgebouwd heeft. In 
navolging van de publicaties van de Britse World Ship 
Society, wiens geïllustreerde vlootlijsten door steeds 
uitgebreidere rederijgeschiedenissen ingeleid wor¬ 
den, zijn vergelijkbare uitgaven van De Alk ook steeds 
deskundiger en informatiever geworden. 
Het onderhavige boek over Van Nievelt Goudriaan is 
gebaseerd op eerder werk over de rederij (o.a. van de 
hand van één der beide auteurs) maar voegt daar ook 
weer nieuw materiaal aan toe. Hoewel het eindproduct 
niet een volwaardige en definitieve studie genoemd 
mag worden, zijn daartoe toch 
verscheidene grondstenen aanwezig. Van Nievelt 
Goudriaan verdient het zeker meer bekend te worden 
in de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis, al was 
het alleen maar, omdat die zeer zwaar op de grote 
rederijen in de Noordatlantische en koloniale vaart 
gebaseerd is. De vaart op Zuid-Amerika 
is altijd een bijzonder geval geweest, niet in het minst 
omdat hier vaak thuiskomende trampvaart met uit¬ 
gaande lijnvaart verbonden werd. In het speciale geval 
van Nederland, kwam daar nog bij dat de Amster¬ 
damse vaart op Zuid-Amerika tussen 1905 en 1910 
het voorwerp van hevige lokale en parlementaire agi- 
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tatie was, juist toen Van Nievelt Goudriaan door zijn 
oorspronkelijke partners werd opgericht. 
De verdere ontwikkeling van de rederij in zijn diver¬ 
se vaartgebieden en speciaal ook zijn diverse in het 
buitenland gevestigde dochters wordt vaardig uiteen¬ 
gezet. Hierbij worden ook de concurrentie verhoudin¬ 
gen aan de orde gesteld en, na series van ongunstige 
bedrijfsresultaten, de verkoop aan de Steenkolen Han¬ 
delsvereniging (1968). Interessant zou het geweest 
zijn meer erover te ervaren, waarom de Nigoco niet 
aan de grote fusie-beweging wilde deelnemen, waar¬ 
uit de Nedlloyd als vrijwel enige Nederlandse lijn¬ 
vaart rederij is voortgekomen. (In hoeverre dat Neder¬ 
landse karakter bewaard zal blijven na de fusie met 
P&O moet nog maar bezien worden.) 
Maar ook de Steenkolen Handelsvereniging bracht 
geen permanente veiligheid. In 1984 kwam de rederij 
terug in het privé-bezit van een jongere (en veel te 
optimistische) Goudriaan, twee jaar later al volgde de 
verkoop naar Denemarken, een kleine afspiegeling 
van de eerdere uitverkoop van de Rotterdamse Hol- 
land-Amerika Lijn naar Zweden. In 1991 tenslotte, 
viel het doek definitief over een rederij, die in zijn zoe¬ 
ken naar winst een zeer veelzijdig bestaan geleid had. 
De vragen, in hoeverre zijn arbeidsterrein door de 
bestaande nederlandse rederijen beperkt werd en of 
zijn einde wellicht onvermijdelijk was, worden niet 
aan de orde gesteld, maar de lezer krijgt toch een goed 
en systematisch overzichtsbeeld van de rederij en zijn 
vlootpark. 
Zuidhoek’s boek is een heel ander soort publikatie. 
Het is het zevende deel in een aan de Nederlandse 
koopvaardijschepen van de periode 1945-1970 gewij¬ 
de serie. In zekere zin is het dan ook niet fair om het 
in isolatie te bespreken; daarentegen is zijn prijs van 
ƒ 59.90 pittig genoeg om niet te kunnen verwachten, 
dat de gemiddelde lezer zo maar vierhonderd pieter- 

Boekaankondigingen 

RA. Krotov, Gangutskaja batalija 1714 goda (De slag 
bij Hangö in 1714) (Sint-Petersburg: Liki Rossii, 
1996, 247 pp., ill., ISBN 5-87417-024-3) 

Wat jammer is het toch dat zoveel wetenschappelijke 
historische literatuur slechts verschijnt in de landstaal 
van de auteur. Wat een rijkdom aan bevindingen en 
inzichten bereikt als gevolg van het ontbreken van vol¬ 
doende talenkennis nooit het internationale podium! 
In 1714, tijdens de Noordse Oorlog, versloeg een 
omvangrijke Russische galeienvloot bij het schierei¬ 
land Hangö, voor de Zuid-Finse kust, een Zweeds 
vlooteskader. Onder persoonlijk bevel van tsaar Peter 
de Grote sneden de Russen negen bodems van de 

mannen voor de hele serie zal uitgeven. Het is echter 
duidelijk de bedoeling van auteur en uitgever, dat het 
boek op zich alleen kan staan, en zo kan het ook apart 
besproken worden. Dit is bepaald een boek voor de 
liefhebber, hoewel die meer geboden krijgt dan men 
in eerste instantie zou verwachten. Heel specifiek 
heeft Zuidhoek dit deel niet beperkt tot de passagiers¬ 
schepen; die zijn langzamerhand ook ad nauseam bin¬ 
nenstebuiten gedraaid om nog maar weer een origine¬ 
le invalshoek naar voren te halen. Hier gaat het om de 
binnen- en buiteninrichting van alle zeegaande koop¬ 
vaardijschepen, met name dus ook vrachtschepen en 
kustvaarders. De liefhebber zal inderdaad talloze inte¬ 
ressante thema’s, foto’s en tekeningen tegenkomen; 
mij trof de afbeelding (blz. 58) van een gezaagd hout 
lossende coaster, die niet geïdentificeerd wordt, maar 
sprekend lijkt op Wijnne & Barends’ Diannel, waarop 
ik zelf in het verre verleden enige reizen tussen Delf¬ 
zijl en Goole maakte. 
Het is twijfelachtig, of iemand anders dan een echte 
liefhebber veel uit dit boek zal krijgen, hoewel er eni¬ 
ge interessante passages over de Friese scheepswerf 
Amels en zijn ontwerper Lalleman in staan; of Neder¬ 
land nog genoeg liefhebbers bezit voor dit soort publi¬ 
caties moet aan het marktgevoel van De Alk worden 
overgelaten. Mij maakt het geen zorgen, dat dit boek 
weinig zal bijdragen tot het begrip over het reilen en 
zeilen van de Nederlandse koopvaardij, want dat is de 
bedoeling niet. Erger is, dat de auteur in zijn enthou¬ 
siasme van onderwerp tot onderwerp schiet, diverse 
malen ook ruim buiten het kader van het aangeboden 
thema. Alles bij elkaar genomen lijkt dit boek meer op 
een nog niet definitief gerangschikte kaartenbak dan 
een systematische studie. 

Frank Broeze 

Zweedse hoofdmacht af en maakten ze buit, en vero¬ 
verden vervolgens de archipel van Aland. Aldus 
bracht de tsaar zelf de eerste grote overwinning van de 
door hemzelf gebouwde Russische vloot tot stand. De 
Sint-Peterburgse maritiem historicus Pavel Krotov 
heeft over deze zeeslag een bewonderenswaardige, 
gedetailleerde, fraai geïllustreerde monografie 
geschreven, gebaseerd op Russische en buitenlandse 
literatuur maar vooral op uitvoerig bronnenonderzoek 
in Russische archieven. Niet alleen reconstrueert Kro¬ 
tov de voorbereiding en het verloop van de strijd 
nauwkeurig, maar hij gaat bovendien in op de beteke¬ 
nis van de slag voor het verloop van de Oorlog en de 
internationale militaire en politieke positie van Rus¬ 
land. Hij typeert deze botsing als een van de beslis¬ 
sende momenten in de ontwikkeling van Rusland tot 
de machtigste zeemacht van de Oostzee. Krotov bena- 
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drukt voorts dat het Peter de Grote zelf was die het 
aanvalsplan opstelde, de vloot voor de slag gereed 
maakte en tijdens de gevechten het bevel voerde, en 
daarmee een belangrijke rol speelde in de totstandko¬ 
ming van de overwinning. 
Voor hen die zich bezig houden met oorlogsvoering 
ter zee in het Europa van de vroegmoderne tijd is dit 
boek van groot belang. Maar om het te lezen is kennis 
van het Russisch onontbeerlijk: Krotov schrijft zijn 
landstaal. 
Het adres van de uitgever is: 
1930360, g. Sankt-Petersburg 
ul. Smol’nogo, 1/3, 8-j pod”ezd 
izdatel’stvo ‘Liki Rossii’ 
RUSLAND 

Jan Willem Veluwenkamp 

Hartog, J., Het fort op de berg. Gedenkboek bij het 
tweehonderdjarig bestaan van Fort Nassau op 
Curasao (Assen: Van Gorcum, 1996, 60 pp., ill., 
ISBN 90-232-3101-5) 

De ondergang van de Republiek was een belangrijke 
cesuur in de geschiedenis van de Nederlandse kolo¬ 
niën in Oost en West. Curasao vormde op deze regel 
geen uitzondering. Het bericht van de stichting van de 
Bataafse Republiek in 1795 leidde op het eiland tot de 
oprichting van een ‘Comité Militaire’, dat besloot tot 
de bouw van een fort op de Seru Sablica. De twee¬ 
honderdste verjaardag van de bouw van de blikvanger 
van Curasao was voor Johan Hartog aanleiding de 
geschiedenis van het fort te schetsen. 
Het meest opmerkelijke aspect van de fortbouw is dat 
deze geschiedde zonder openbare middelen. ‘Fort 
Republiek’ (dat later werd omgedoopt in ‘Fort Geor¬ 
ge’ en weer later in ‘Fort Nassau’) werd gefinancierd 
met privé-geld van de burgerij en was het werk van 
privé-slaven, die het aanlegden op particulier terrein. 
Het Fort is slechts eenmaal gebruikt voor zijn oor¬ 
spronkelijke doel, de beschieting van vijandige sche¬ 
pen. In 1807, tien jaar na de ingebruikneming, kwa¬ 
men de kanonnen van Fort Republiek tevergeefs in 
actie tegen een Engelse invasiemacht. Later diende het 
fort als eindstation van een relayeersysteem, als tus- 
senpost van een draadloos seinsysteem, als seinpost 
voor de scheepvaart en - in de Tweede Wereldoorlog 
- als uitkijkpost voor troepen uit de Verenigde Staten. 
Tegenwoordig zijn de militaire en maritieme functies 
verdwenen; binnen de muren is nu een restaurant 
gevestigd. 

Wim Klooster 

Jan J.B. Kuipers, Doeke Roos, Jan de Quelery, Een 
ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vier¬ 
kant getuigde schepen (Schoorl: Pirola, 1995,136 pp., 
ill., ISBN 90-6455-197-9). 

Zijn er onder de leden van onze vereniging mensen die 
het boek Europa Ahoy! nog niet kennen? Het is het 
verhaal van stuurmansleerling A.C. Metzelaar en zijn 
reis om de wereld op het in 1898 in Amsterdam 
gebouwde stalen driemastvolschip Europa. Metzelaar 
werkte van oktober 1906 tot november 1908 aan 
boord van dit schip. Later zette hij zijn belevenissen 
uit deze periode op papier, en in 1941 verscheen de 
eerste druk van zijn boek. Sinds die tijd beleefde 
Europa Ahoy! talloze herdrukken, en staat het boek 
bekend als een maritieme klassieker van de eerste 
orde. Het verhaal wordt nu door Doeke Roos samen¬ 
gevat en becommentarieerd in hoofdstuk 9 van Een 
ster om op te sturen. Naast Europa Ahoy! zijn ook 
andere bekende verhalen uit de zeiltijd in het hier te 
bespreken boek opgenomen. Je zou kunnen spreken 
van een geschiedenis van de zeiltijd in spannende ver¬ 
halen, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk 
over de opkomst, bloei en ondergang van de zeilvaart, 
en afgesloten met een hoofdstuk en een fotoreportage 
over de hedendaagse zeilvaart. In het hele boek is nau¬ 
welijks een pagina zonder illustraties te vinden. Op 
één na zijn alle illustraties van de hand van de begaaf¬ 
de maritiem schilder Jan de Quelery. De liefhebbers 
van zijn werk zal het water in de mond lopen bij het 
aanschouwen van dit boek. 
De titel Een ster om op te sturen is ontleend aan de 
volgende strofe van Masefield: ‘Ik moet weer naar zee 
gaan, een schip in het verschiet. Een ster om op te stu¬ 
ren, anders verlang ik niet.’ Deze in hoofdstuk 9 (over 
de Europa) weggestopte dichtregels lijken een hunke¬ 
ring naar de romantiek van de zeilvaart, maar het is 
zeker niet de bedoeling van de auteurs om met dit 
boek nostalgische gevoelens op te roepen. Jan Kuipers 
en Doeke Roos laten in hun teksten voldoende zien dat 
het leven aan boord geen pretje was. ‘.. de romantiek 
van de zeilvaart (..) is uitgevonden door de man aan de 
wal, de walslurp zou de zeeman zeggen’, schrijft Doe¬ 
ke Roos op pagina 16. Deze toon zal veel lezers aan¬ 
spreken, en Doeke Roos weet waarover hij schrijft, 
want hij voer in alle stuurmansrangen en was loods te 
Vlissingen. Ook Jan Kuipers heeft aandacht voor het 
dagelijkse leven aan boord van de zeilschepen. In zijn 
bijdragen aan dit boek lezen we niet alleen over prach¬ 
tige zeilschepen, recordreizen, varende vaklui, en de 
opkomst van de stoommachine, maar ook over zeero¬ 
vers, autoritaire kapiteins, zeemeerminnen, spook¬ 
schepen, schipbreuken, en barre omstandigheden. 
Het boek is vrij luchtig en populair van opzet, en zon¬ 
der twijfel voor een groot publiek bedoeld. Een paar 
varende vrienden van mij lazen deze geschiedenis van 
de zeilvaart in een notendop en ze waren er zonder uit- 
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zondering enthousiast over. Maar moeten zij dit boek 
gebruiken als een ster om op te sturen op hun leestocht 
door de geschiedenis van de zeilvaart, zoals de titel 
van het boek verkondigt? Het is een oude zeemans- 
wijsheid dat je nooit op een enkel navigatiesysteem 
mag vertrouwen, en daarom raad ik iedereen met een 
serieuze interesse in de maritieme geschiedenis aan 
meerdere boeken te lezen. Het hier te bespreken boek 
kan een hele aangename kennismaking zijn met de 
geschiedenis van de zeilvaart, en voor wie meer wil 
lezen is er een beknopte bibliografie opgenomen. 
Helaas mis ik daarin het standaardwerk dat ik ieder¬ 
een aanraad: De Maritieme Geschiedenis der Neder¬ 
landen. 

Eric Vertinde 

Paul Holm, David Starkey, Jón Th. Thór (eds.), The 
North Atlantic Fisheries, 1100-1976. National Per¬ 
spectives on a Common Resource (Esbjerg: Studia 
Atlantica 1, 1996, 208 pp., figs, ISBN 87-87453-71- 

1) 

Het hier besproken boek is de neerslag van het sym¬ 
posium North Atlantic Fisheries History 1100-1976, 
gehouden te Ijsland in 1995. De bundel is ook ver¬ 
schenen in de tijdschriftenserie van het Fiskeri-og 
Sofartsmuseets te Esbjerg (Denemarken). In totaal 
tien bijdragen die onderling weinig samenhang verto¬ 
nen buiten dat ze de visserij als thema hebben. De 
auteurs vermelden ergens dat onderzoek naar de vis¬ 
serij historie meestal wordt uitgevoerd door niet-pro- 
fessionele historici en individuele historici. Ik zou dit 
willen aanpassen door te stellen dat vaak visserij ont¬ 
wikkelingen worden bestudeerd door niet-professio- 
nele visserijdeskundigen, waardoor vermeende hiaten 
worden gesignaleerd die er bij nadere beschouwing 
niet zijn. 
De bijdragen lijken alle geschreven te zijn voor de 
thuismarkt, dat wil zeggen weliswaar in het Engels (of 
wat daar voor doorgaat op het vasteland van Europa) 
maar vrijwel alle referenties zijn in de landstaal van 
de auteur. Het verhaal over de IJslandse visserij bevat 
64 referenties, waarvan 56 in het IJslands. Een Noor¬ 
se bijdrage bezit 70 referenties waarvan 68 in het 
Noors, de Nederlandse bevat slechts 34 referenties 
waarvan 32 Nederlandstalige en ga zo maar door. 
Thór’s bijdrage over visserij historisch onderzoek in 
Ijsland leest zeer wel. Voorts treffen wij drie artikelen 
aan over de visserij van de Faröer! De boeiendste tijd¬ 
reeks is de statistiek van de gevangen grienden op de 
Faröer in het artikel van Bloch. De tijdserie loopt van 
1584 tot heden, het al of niet voorkomen van kleine 
walvisachtigen onder de kust is afhankelijk van de 
zeestromen. Hierdoor zijn gegevens van zo’n belang 
daar dit ons een inzicht geeft over de hydrogafïsche 

veranderingen in de tijd in een bepaald gedeelte van 
de Atlantische Oceaan. Bruijn geeft een overzicht van 
de visserijgeschiedenis beoefening in ons land. Het is 
jammer dat het hem ontgaan is dat zeer veel retro¬ 
spectief onderzoek naar vangsten en vangstsamen- 
stellingen wordt uitgevoerd in ons land om de huidi¬ 
ge visserijopbrengsten en de nog komende beter te 
kunnen verklaren en te zien hoe visstapels zich kun¬ 
nen herstellen. Het is voorts aardig om er op te wijzen 
dat Nederlandse visserijeconomen een leidende rol 
speelden en nog spelen, thans zelfs binnen de EU 
(Landbouw Economisch Instituut-Afdeling Visserij), 
en dat in het verleden de econoom A.G.U. Hildebrandt 
een zeer groot oeuvre heeft geschreven over de eco¬ 
nomische ontwikkelingen in de visserij (onbekend bij 
de auteur?). 
Voorts treffen wij bijdragen aan over de Britse, 
Zweedse, Noorse, Deense en Groenlandse visserij. 
Het is opvallend dat alle auteurs het grote, veeldelige 
werk Handbuch der Seefischerei Nordeuropas (Stutt¬ 
gart 1928-1955) niet citeren. Alle bijdragen hadden er 
aan kunnen winnen dit wel te doen. De mogelijkheid 
bestaat dat de historici iets te ver van het werkelijk vis- 
serijgebeuren afstaan en onkundig zijn van het vele 
wat is opgeslagen aan informatie in de instituten voor 
visserijonderzoek van hun eigen land. 

S.J. de Groot 

Wim Grund, De Johan van Oldenbamevelt. Een schip 
met zes levens (Amsterdam: Van Soeren & Co, 
Amsterdam, 1996,272 pp., ill., ISBN 90-6881-045-6) 

Schepen zijn net mensen. Die gedachte moet oud-zee- 
man Wim Grund hebben bewogen tot de samenstel¬ 
ling van het boek De Johan van Oldenbamevelt. Een 
schip met zes levens. Van de kiellegging op een 
Amsterdamse werf in 1928 tot het kapseizen even ten 
westen van Gibraltar in 1963 werden de wederwaar¬ 
digheden van dit gedenkwaardige ‘scheepsleven’ 
(afgewisseld met scènes uit het leven van het zuster¬ 
schip Mamix van Sint Aldegonde) op de voet gevolgd. 
En gedenkwaardig mag het heten, want de Johan van 
Oldenbamevelt was niet zo maar een schip. Begonnen 
als het grootste schip, ooit in Nederland gebouwd, 
bevoer het ruim drie decennia langs de wereldzeeën, 
achtereenvolgens als luxueus passagiersschip van de 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, troepentrans¬ 
portschip tijdens de Tweede Wereldoorlog, repatrian¬ 
tenschip, emigrantenschip en round the world schip in 
de na-oorlogse periode en uiteindelijk als cruiseschip 
onder Griekse vlag. 
Alles bij elkaar een bijzondere levensloop, zegt U dat 
wel. Maar écht fascinerend wordt het pas als je de lot¬ 
gevallen van de Johan van Oldenbamevelt symbo¬ 
lisch duidt; wat dan voor het geestesoog verschijnt, is 
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niets minder dan een saillant (beeld)verhaal van kolo¬ 
niale bloei en verval, van Hollands glorie, van ‘ons 
Indië’ en de dingen die voorbij gingen. En dat niet 
bezin vanaf het scheepsdek, maar op het scheepsdek 
- in de eetsalon eerste klasse, aan de lido-bar, op de 
dansvloer - en onder het scheepdek - in de machine¬ 
kamer en in de reddingssloepen. Zo gelezen en voor¬ 
al bekeken, onthult dit boek veel meer dan het belooft. 
Schepen zijn net symbolen. 

Martin Bossenbroek 

Morten Hahn-Pedersen (red.), Sjcek’len: Arbog for 
Fiskeri- og Spfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esb¬ 
jerg 1995 (Esbjerg: Fiskeri- og Spfartsmuseet, 1996, 
160 pp., ill., ISBN 87-87453-84-3, ISSN 0904-1923). 

Het is steeds weer een plezier een nieuw jaarboek van 
het Visserij- en Scheepvaartmuseum te Esbjerg te ont¬ 
vangen. Een handzaam formaat, artikelen over uit¬ 
eenlopende onderwerpen, vaak fraai geïllustreerd en 
voorzien van Engelse samenvattingen en ter afsluiting 
steeds een uitgebreid overzicht van het reilen en zei¬ 
len van het museum gedurende het afgelopen jaar. Het 
jaarboek van 1995, verschenen in 1996, onderscheidt 
zich wat het bovenstaande betreft niet van eerdere uit¬ 
gaven. 
Hanne Mathiesen behandelt in de eerste bijdrage (pp. 
8-44) het verkeer met kleine boten dat gedurende 
enkele eeuwen tussen de westkust van Thy in Dene¬ 
marken en Sprland in Noorwegen werd onderhouden. 
Vanuit Denemarken gingen vooral agrarische produk- 
ten naar Noorwegen, in omgekeerde richting werden 
vooral hout en ijzer getransporteerd. 
Met gegevens uit een douaneregister van 1763 geeft 
Mette Guldberg een indruk van het handelsverkeer in 
de haven van Hjerting dat als een voorpost van de 
marktstad Varde functioneerde (pp. 45-58). De mees¬ 
te grotere schepen onderhielden verbindingen met 
Noorwegen, Hamburg en Holland, de kleinere sche¬ 
pen hadden voornamelijk bestemmingen aan de Elbe 
en de Eider. 
Poul Holm bespreekt de betekenis van een drietal 
ondernemers voor de ontwikkeling van de haven van 
Esbjerg: Poul Breinholt (1825-1897), afkomstig van 
Thy en oprichter in 1875 van De Forenede Damp- 
skibsselskaben (DFDS), diens zoon Christen Brein¬ 
holt (1863-1925) en Ludwig Christensen (overleden 
in 1952) die in een kritieke fase tot de leiding van 
DFDS toetrad. Kleine flexibele ondernemingen kon¬ 
den zich dank zij hun ervaring, contacten en een neus 
voor nieuwe ontwikkelingen goed staande houden. 
In de laatste maritiem-historische bijdrage van het 
jaarboek analyseert Morten Hahn-Pedersen de ont¬ 
wikkelingen in het Deense havensysteem gedurende 
de jaren 1960-1992. Van groot belang was de concur¬ 

rentiestrijd met het wegvervoer. Op het terrein van 
bulkgoederen wist de scheepvaart haar positie te ver¬ 
sterken. De auteur spreekt de verwachting uit dat 
slechts vijftien van de negentig Deense havens in staat 
zullen zijn de toekomstige uitdagingen het hoofd te 
bieden. De concentratie van de handel in slechts enke¬ 
le havens - een ontwikkeling die al vanaf 1960 valt te 
constateren - zal zich zeker voortzetten. 

Piet Boon 

Gert Lange, Sonne, Sturm und weisse Finsternis. Die 
Chronik der ostdeutschen Antarktisforschung (Schrif¬ 
ten des deutschen Schiffahrtsmuseum, Band 43; Ham¬ 
burg: Ernst Kabel Verlag, 1996, 295 pp., ill., krtn., 
ISBN 3-8225-0334-7). 

Dit boek biedt een overzicht van wetenschapelijke 
expedities naar Antarctica die vanaf 1959 door de 
Duitse Democratische Republiek werden georgani¬ 
seerd. Na splitsing van Duitsland hebben beide landen 
eigen wetenschappelijke programma’s opgezet. Het 
gevolg is dat elk land ook een eigen ‘poolgeschiede- 
nis’ heeft, met als basis het vooroorlogs Duits onder¬ 
zoek in die gebieden. Sonne, Sturm und weisse Fin¬ 
sternis kan worden beschouwd als een aanvulling op 
Aufbruch in die weisse Wildnis uit 1992. Hierin wordt 
de geschiednis van het Duitse poolonderzoek sedert 
1865 behandeld, maar krijgt dat van Oostduitsland 
betrekkelijk weinig aandacht. Ook dat is een publica¬ 
tie van het Duitse scheepvaartmuseum in Bremerha- 
ven en uitgeverij Kabel in Hamburg (zie mijn bespre¬ 
king TvG 12, 1993, 66-68). Kenmerk van de Oost- 
duitse expedities was dat ze vrijwel alle waren opge¬ 
zet in samenwerking met wetenschappelijke pro¬ 
gramma’s van de Sovjet Unie. Ze hadden ten doel om 
gegevens met betrekking tot aardmagnetisme, meteo¬ 
rologie en geologie te verzamelen, maar evenzeer om 
het gedrag van dieren zoals pinguins en robben te 
bestuderen. 
Dit boek is van de hand van een wetenschapsjourna¬ 
list uit Leipzig, fraai geïllustreerd met zwart-wit en 
kleurenfoto’s en voorzien van duidelijke kaarten, het 
bevat een register doch helaas ontbreekt een litera¬ 
tuurlijst. 

W.F.J. Mörzer Bruyns 

R.B. Prud’homme van Reine (eindred.), Schepen bij 
de vleet. Maritieme musea in Nederland en België 
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1996, 234 pp., 
ill., ISBN 90-6707-390-3) 

Deze uitgave is verzorgd door de Nederlandse Ver¬ 
eniging voor Zeegeschiedenis. Het geeft een overzicht 
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van alle maritieme musea in Nederland en België, en 
de belangrijkste musea met maritieme deelcollecties. 
Totaal maar liefst 36 maritieme musea en 42 musea 
met maritieme deelcollecties. Daarnaast worden de 
museumschepen Batavia, Schorpioen en Mercuur 
apart besproken. 
Het boek kan op twee manieren worden gelezen. Aan 
de ene kant is het een toeristische gids met adressen 
en openingstijden. De geïnteresseerde museumbezoe¬ 
ker kan zich vooraf goed laten informeren over de his¬ 
torie en de collectie van het museum of het schip dat 
men wil bezoeken. Fraaie illustraties geven alvast een 
indruk van het museuminterieur of diverse belangrij¬ 
ke museumobjecten. Aan de andere kant kan eenieder 
het boek ook ter hand nemen om zich te laten infor¬ 
meren over een stuk belangrijke maritieme (muse- 
umjgeschiedenis. Al bladerend wordt het de lezer 
steeds duidelijker hoeveel maritiem erfgoed er nog in 
vooral Nederland te vinden is, en hoe rijk en gediffe¬ 
rentieerd dat erfgoed is! 
Schepen bij de vleet is een mooi verzorgd boekwerk 
met kwalitatief hoogstaande kleuren- en zwart-wit 
illustraties. De hoeveelheid informatie per museum 
verschilt van twee tot elf bladzijden, waarbij deze 
soms niet geheel in overeenstemming is met de groot¬ 
te van het museum. Al met al een nuttig en zeer infor¬ 
matief boek, waar onze vereniging gepast trots op kan 
zijn. 

Irene Jacobs 

Mare Broere, Heimwee naar de horizon. Romantiek 
en tragiek van het zeemansbestaan (Zutphen: Alpha, 
1996, 112 pp., ISBN 90-5658-018-3). 

Mare Broere, zelf afkomstig uit een zeemansgezin, 
heeft in een negental interviews het zeemansbestaan 
van na de oorlog trachten te schetsen. Naast een aan¬ 
tal zeelieden worden ook enkele personen uit hun 
directe omgeving, onder wie een koopvaardijpredi- 
kant en een zeemansvrouw, geportretteerd. 
Duidelijk komen de grote veranderingen in het leven 
aan boord naar voren die over het algemeen met 
gemengde gevoelens worden ervaren. Die indruk 
wordt in de hand gewerkt door het feit dat de auteur 
vooral oudere kapiteins heeft geïnterviewd. Welis¬ 
waar komt ook een jongere zeevarende aan het woord, 
maar deze vrouwelijke ‘zeeman’ belicht vooral de 
houding van het zeevarende mansvolk tegenover de 
andere sekse. 
Eén van de grootste veranderingen die wordt gecon¬ 
stateerd is de afname van het aantal mensen aan boord. 
Tezamen met het toenemend belang van de techniek 
maakt dit het beroep individualistischer, afstandelij¬ 
ker, misschien minder romantisch, maar met andere 
uitdagingen voor velen nog zeker aantrekkelijk. 
Steeds minder mensen op een schip heeft ook gevol¬ 
gen voor de sociale contacten aan boord. Een gezag¬ 
voerder verzuchtte tijdens één van de interviews: ‘Een 
potje kaarten aan boord? Je krijgt nooit meer vier man 
bij elkaar!’ 

Piet Boon 
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Piet Boon 

Een overzicht van de betekenis der afkortingen, waarmee een groot aantal tijdschriften hierna worden aangeduid, 
vindt u in TvZ 15, 1996, 1, 71-76. Aan dit overzicht moet nog worden toegevoegd: 
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AGENDA 

20- 27 april 1997: Derde International Conference on the Technical Aspects of the Preservation of Historic Ves¬ 
sels, San Francisco. Inlichtingen: Russell Booth, National Maritime Museum Association, Postbus 
470310, San Francisco CA 94147-0310, Verenigde Staten van Amerika. 

21- 24 mei 1997: International Willem Barentsz Symposium, Terschelling. Inlichtingen: H.J. Doeksen, Maritiem 
Instituut “Willem Barentsz”, Postbus 26, 8880 AA Terschelling West. 

juni 1997: Achtste conferentie van de Association for the History of the Northern Seas, ‘Coastal Communities’, 
Esbjerg. Inlichtingen: Poul Holm, Centre for Maritime and Regional Studies, Fiskeri- og S<|>fartsmuseet, 
Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V, Denemarken. 

3 t/m 5 juli 1997: de Vierde Brits-Nederlandse Maritiem-Historische Conferentie, georganiseerd door het Insti¬ 
tuut voor Maritieme Historie en de afdeling Zeegeschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden. Het the¬ 
ma van de conferentie is 'Strategy and response in the 20th century maritime world’. De conferentie 
wordt gehouden op het Instituut ‘Defensie Leergangen’ te Ypenburg. Inlichtingen over het programma, 
kosten en verblijf: dr. Paul van Royen, Instituut voor Maritieme Historie, Jan van Nassaustraat 112,2596 
BW Den Haag, telefoon: 070-3162853, fax: 070-3162861. 

zomer 1997: Voorbereidende conferentie van de IMEHA, ‘Global Markets: the Internationalization of the Sea 
Transport Industries since 1850’, Piraeus. Inlichtingen: David J. Starkey, Department of History, Uni¬ 
versity of Hull, Hull, HU6 7RX, Groot-Brittanië. 

2-14 September 1997: Congres ‘Summit of the Sea’, St. John’s. Inlichtingen: Dave Finn, John Cabot 500th Anni¬ 
versary Corporation, Postbus 1997, Crosbie Building, 1 Crosbie Place, St. John’s, Newfoundland A1C 
5R4, Canada. 

24-27 September 1997: Achtste International Symposium on Boat and Ship Archeology, Gdansk. Inlichtingen: 
dr. Jerzy Litwin, Secretariat ISBSA 8, Centralne Muzeum Morskie, il. Szeroka 67/68, 80-835 Gdansk, 
Polen. 

juli 1998: Conferentie 'Peter the Great and the West: New Perspectives on Peter the Great', National Maritime 
Museum, Greenwich, Groot-Brittanië. 

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

zomer 1999: Gezamenlijke conferentie van de Association for the History of the Northern Seas en de Canadian 
Nautical Research Society, Comer Brook. Inlichtingen: Olaf U. Janzen, Department of History, Sir Wil¬ 
fred Grenfell College, Comer Brook, Newfoundland, Canada. 

zomer 2000: Derde International Congress of Maritime History, Esbjerg. Inlichtingen: Poul Holm, Centre for 
Maritime and Regional Studies, Fiskeri- og S<|>fartsmuseet, Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V, Dene¬ 
marken. 

zomer 2000: International Congress of Historical Sciences, inclusief het Congress of the International Com¬ 
mission for Maritime History, Oslo. Inlichtingen: prof. dr. Francois Bedarida, Secretary General, Inter¬ 
national Committee of Historical Sciences, Institut d’Histoire Temps Present, 44 Rue de 1’Amiral Mou- 
chez, 75014 Paris, Frankrijk. 
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The Institute for Maritime History, Naval Staff, RNN 
The Hague 

& 

The Department of Maritime History, University of Leiden 
Leiden 
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Shell 

Directoraat Generaal 

Scheepvaart en Maritieme Zaken 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Directie Oostersche Handel en Reederijen 

Royal Netherlands Navy 
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The Fourth British-Dutch Conference on Maritime History 

theme: 

Strategy and Response in the Twentieth Century Maritime World 

3-5 July 1997 

Institute "Defensie Leergangen" 
Ypenburg near Delft 

UOC-TITELS WALBW,Mh 
Marijke Barend-uan Haeften 

Op reis met de VOC 

De openhartige dagboeken uan de 
zusters Lammens en Stoellengrebel 

180 pagina’s 

genaaid gebonden met stofomslag 

ISBN go 6011 958 4 

deel 95 in de reeks 

Werken van de Linschoten-Vereeniging 

ƒ49.50 

V.D. Roeper en G.J.D. Wildeman 

Reizen op papier. Journalen en 

reisuerslagen van Nederlandse 

ontdekkingsreizigers, kooplieden 

en avonturiers 
160 pagina's 

ISBN 90 6011 965 7 

genaaid gebrocheerd 

rijk geïllustreerd, deels in kleur 

Jaarboekiggö 

uan de Vereeniging Nederlandsch 

Historisch Scheepuaart Museum en 

de Stichting Nederlands 

Scheepuaartmuseum Amsterdam 

ƒ49,50 

Tot voor kort was reizen geen een¬ 

voudige zaak. Of ze zich nu over 

land of over zee verplaatsten, 

reizigers moesten rekening houden 

met lange reistijden en tal van 

ongemakken; zelfs was het niet 

uitgesloten dat zij de reis niet 

zouden overleven. Toch heeft dat 

Nederlanders er eeuwenlang niet 

van weerhouden erop uit te gaan. 

Gedreven door winstbejag of puur 

uit nieuwsgierigheid trotseerden 

zij de elementen en bezochten zij 

alle uithoeken van de wereld. 

Dit najaar brengt Uitgeversmaat¬ 

schappij Walburg Pers twee 

boeken uit waarin reizende 

Nederlanders centraal staan. 

Eind november verschijnt Reizen op 

papier. Journalen en reisuerslagen uan 

Nederlandse ontdekkingsreizigers, koop¬ 

lieden en auonturiers. Dit boek geeft 

een representatief en fascinerend 

beeld van de verslagen die 

Nederlanders van de vijftiende tot 

de twintigste eeuw van hun reizen 

hebben gemaakt. Na een inleiding 

over het Nederlandse reisverslag 

door de eeuwen heen beschrijven 

de auteurs Vibeke Roeper en 

Diederick Wildeman de meest sail¬ 

lante en interessante verslagen uit 

de omvangrijke collectie van het 

Nederlands Scheepvaartmuseum 

in Amsterdam. 

Het boek is geïllustreerd met 

tekeningen, prenten en foto's, 

' afkomstig uit de beschreven 

werken. 

Veruit de meeste reisverslagen zijn 

geschreven door mannen. Slechts 

in een enkel geval zijn ook de 

belevenissen van vrouwen over¬ 

geleverd. 

De enige twee reisjournalen die in 

de VOC-tijd door vrouwen zijn 

geschreven, zijn nu gebundeld in 

Op reis met de VOC. De openhartige 

dagboeken uan de zusters Lammens en 

Swellengrebel. Het zijn zeer levendige 

verslagen van VOC-reizen uit de 

achttiende eeuw, die door neer¬ 

landica dr. M. Barend-van Haeften 

zijn voorzien van commentaar en 

een deskundige inleiding. 

Voor wie wil weten hoe vrouwen 

zulke zeereizen hebben ervaren, 

zijn deze dagboeken documenten 

van onschatbare waarde. 

Ondergetekende bestelt hierbij: 

0 rechtstreeks bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 
(u kunt deze kaart kosteloos opsturen naar Uitgeversmaatschappij 
Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB Zutphen; wacht u s.v.p. 
met betalen totdat u het boek, alsmede de rekening heeft ontvangen) 

... exemplaren van Marijke Barend-van Haeften, Op reis met de VOC 
(ISBN 90.6011.958.4) a ƒ 49,50. 

... exemplaren van V.D. Roeper en G.J.D. Wildeman, Reizen op papier 
(ISBN 90.6011.965.7) a ƒ 49,50. 

De boeken zijn tevens verkrijgbaar in de boekhandel. 

Naam . 

Adres 

Postcode/plaats 



Global Programme 

Thursday July 3 

Welcome and registration in the Institute "Defensie Leergangen" in Ypenburg 

Introduction 
T. Lane, The seamen in the changing maritime world 

Dinner 
Film The Battle in the Java Sea 

Friday July 4 

The Naval Side 

E. Grove, British naval strategy towards the empire overseas 
A.M.C. van Dissel, Dutch naval strategy towards the empire overseas 

G. Till, The British naval policy in the cold war period 
J.W. Brouwer, Dutch naval policy in the cold war period 

The Mercantile Marine 

A.G. Jamieson, British shipping policy in the post World War II period 
A. Flierman, Dutch shipping policy in the post World War II period 

Visit to the port of Rotterdam 
Dinner at "De Maas", Rotterdam (number of participants limited) 

Saturday July 5 

Rise and demise of shipbuilding 

L. Johnman, British shipbuilding policy 
C. de Voogd, Dutch shipbuilding policy 

S. Howarth, The evolution of a modern tanker fleet: the tankers of the Royal Dutch/Shell Group 

The Human, Financial and Material sides of Shipping 

D. Starkey, The transformation of the British port industry 
P. van der Laar, Industrialization and port design in Rotterdam since 1945 

For information & registration: 
Instituut voor Maritieme Historie, Marinestaf 

Jan van Nassaustraat 112 
2596 BW 's-Gravenhage 

The Netherlands 
tel: 070 - 316 2853 
fax: 070 - 316 2861 

Price p.p. ƒ 90,-- 



Nederlanders, Zeevaart en Engelsen in de vroeg-moderne tijd 

In het eerste semester van het academisch jaar 1997/98 wordt door de afdeling Zeege¬ 
schiedenis van de vakgroep Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Leiden voor de negende 
maal een serie hoorcolleges georganiseerd. 

De tijd van de Republiek staat centraal. Als een rode draad door de verschillende 
thema’s loopt de relatie tot Engeland (Groot-Brittannië). Overeenkomstige ontwikkelin¬ 
gen, rivaliteit, oorlog en samenwerking komen, waar passend, aan de orde. 

De dertien colleges op donderdagavonden beginnen op 11 september, om 20.30 uur 
Acht colleges worden gegeven door Prof. Dr. J.R. Bruijn, de colleges op 18 en 25 
september door Dr. F.S. Gaastra, het college op 16 oktober door Dr. E.J. Sluijter, op 13 
november door Drs. H.J. den Heijer en op 27 november door Me. Drs. A. de Wit. 

Het PROGRAMMA luidt als volgt: 

11 september: 

18 september: 

25 september: 

2 oktober: 

9 oktober: 

16 oktober: 

23 oktober: 

30 oktober: 

6 november: 

13 november: 

20 november: 

27 november: 

4 december: 

De kijk van een zeehistoricus op de tijd van de Republiek 

De VOC als scheepvaartbedrijf 

Rivaliteit van Engelsen en Nederlanders in de Oost 

De oorlogsvloot 

Engels-Nederlandse oorlogen en samenwerking 

Zeeschilders 

Stuurlui aan de wal 

Was scheepvaart winstgevend? 

Walvisvaart: een zaak van te veel risico? 

De scheepvaart van de twee WIC’s 

De keuze voor een zeevarend beroep 

Zeevarende gemeenschappen, in het bijzonder in het Maas- 
mondgebied 

Scheepsbouw: vernieuwing of stilstand 

De colleges vinden dus plaats op donderdagavond in het Centraal Faciliteitengebouw, 
Cleveringaplaats 1 (de zaal wordt nog nader bekend gemaakt) en wel van 20.30-22.00 
uur, onderbroken door een korte pauze. 



Stamdoctoraal/Keuzevak 

De serie Nederlanders, Zeevaart en Engelsen in de vroeg-moderne tijd kan door 
studenten geschiedenis als een stamdoctoraalcollege voor tweedejaars en als keuzevak 
worden gevolgd. Ook voor studenten uit andere studierichtingen en van andere 
umversiteiten en HBO-studenten staan de colleges open. In dit geval zijn aan de serie 
geen kosten verbonden. Het aantal studiepunten bedraagt zes, met inbegrip van 
verplichte literatuur. De colleges worden afgesloten met een schriftelijke toets De 
betreffende literatuur staat in de studiegids Geschiedenis vermeld en zal ook bij het 
eerste college worden opgegeven. 

Belangstellenden van buiten de universiteit 

Ook degenen die niet bij een universiteit zijn ingeschreven en belangstelling voor dit 
thema hebben, kunnen deze colleges bijwonen. De kosten hiervan bedragen ƒ 250,- 
Voor aanmelding kan men zich wenden tot Mevr. A. Joustra, IVLO, Bureau Studeren a 
la carte/Cursustoehoorders, Postbus 9555, 2300 RB Leiden. Telefonisch bereikbaar op 
maandag, donderdag en vrijdag van 09.00-15.00 uur, op telefoonnummer 071 - 5274014. 



RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Kopij 
De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders 
ter publicatie in aanbieding is. Indien een artikel meer dan 6000 woorden beslaat moet 
contact worden opgenomen met de redactiesecretaris. Een artikel in het Engels, Duits of 
Frans kan bij uitzondering worden opgenomen na overleg met de redactie. Kopij moet in 
zijn getikt op A4 formaat met dubbele regelafstand en brede marge. Titel, onder- en subti¬ 
tels duidelijk en consistent aangeven. Kopij moet in vijfvoud en compleet worden ingele¬ 
verd, d.w.z.: tekst, bijlagen, notenapparaat, eventuele illustraties/tabellen/grafieken 
enz. met onderschrift. Annotatie dient te geschieden volgens Aanwijzingen voor tekstbe¬ 
werking en annotatie, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 
te Den Haag en aldaar verkrijgbaar (tel: 070-3140363). 
De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzigingen in taalkundige zin 
in de tekst aan te brengen. De auteur dient met de kopij een kort curriculum vitae mee 
te zenden, evenals haar/zijn adres en telefoonummer. 

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

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

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

Advertenties 

Hele pagina ƒ 250,- 
Halve pagina ƒ 125,- 

Bijsluiters 

ƒ 500,- (commercieel) 
ƒ 250,- (noncommercieel) 



PRODUKTIE: Peter Verwey Grafische Produhties bv - Zwanenburg 




