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Ten geleide 

Van de redactie 

De 21s" eeuw is begonnen - wellicht niet vol¬ 
gens de officiële richtlijnen maar zeker voor 
historici. Het begin van een nieuwe eeuw lijkt 
ook het begin te zijn van een nieuwe periode in 
de geschiedenis van het Tijdschrift voor Zeege¬ 
schiedenis. Zoals u als trouwe lezer reeds heeft 
gemerkt, is de omslag en de lay-outvan het tijd¬ 
schrift wat veranderd. Dit heeft alles te maken 
met de nieuwe uitgever die het tijdschrift met 
ingang van dit nummer zal verzorgen: uitge¬ 
verij Verloren uit Hilversum. 

Door het tijdschrift onder te brengen bij een 
gerenommeerde, historisch georiënteerde uit¬ 
geverij als Verloren, hoopt het bestuur van de 
Vereniging voor Zeegeschiedenis een groter pu¬ 
bliek te kunnen bereiken en zo kennis te kunnen 
laten maken met het Nederlandse maritieme 
verleden. Een zeer divers maritiem verleden, 
waarbij in het Tijdschrift niet alleen aandacht is 
voor de roemruchte Gouden Eeuw of de grote 
zeeschepen, maar voor de scheepvaart van de 
Middeleeuwen tot in de 20s“ eeuw, van visserij 
tot koopvaardij. 

Het nieuwe jaar brengt ook enkele verande¬ 
ringen met zich mee in de samenstelling van de 
redactie. Piet Boon, die naast het verzorgen aan 
de bibliografie ook altijd actief redactielid was, 
trekt zich na meer dan tien jaar terug uit de re¬ 
dactie. Wel zal hij het onvolprezen werk aan de 
bibliografie blijven voortzetten. Henk Dessens 
verlaat ook de redactie, waarin hij al sinds 1992 
zitting had. Voor hem in de plaats verwelko¬ 
men we Anton Kos, werkzaam in het Zuider¬ 
zeemuseum in Enkhuizen. 
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Vier registers vergeleken over de jaren 1654 en 1655 
Een verkenning1 

Tonko Ufkes 

Inleiding 

Op 11 april 1654 voer de Harlinger handels¬ 
schipper Fedderick Sipkes met zijn schip de 
Roode Leeuw van 70 last vanuit zijn eigen haven¬ 
stad richting Oostzee, geladen met stenen en 
dakpannen. Ruim twee weken later, op 28 april, 
bereikte hij de Sont en op 30 mei voer hij op¬ 
nieuw door de Sont, op de terugreis vanaf Ko¬ 
ningsbergen. Met zijn lading van onder meer 
graan en weedas bereikte hij zijn thuishaven op 
24 juni en spoedig daarna koerste hij opnieuw 
richting Oostzee. In 1654 ging de tocht drie keer 
naar de Oostzee en het jaar daarop vier keer. 
Deze informatie over de reizen van Sipkes werd 
verkregen door notities uit verschillende regis¬ 
ters samen te voegen. Over de mogelijkheden, 
én de moeilijkheden, die het vergelijken van 
deze registers met zich meebrengt, gaat dit 
artikel. 

Sinds 1995 is een reconstructie van sommige 
zeventiende-eeuwse tochten naar het Oostzee- 
gebied vereenvoudigd door het in druk ver¬ 
schijnen van de door J.Th. Lindblad bewerkte 
pondtolregisters van Elbing.2 Hierdoor kwam 
een schat aan (aanvullende) gegevens omtrent 
de vrachtvaart binnen handbereik. Er kan nu 
vrij gemakkelijk divers bronnenmateriaal aan 
elkaar gekoppeld worden uit een Nederlandse 
afvaarthaven (bijvoorbeeld Harlingen), tussen¬ 
door (Sont), het voorstation (Pillau) en de Bal- 
tische bestemmingshaven (Elbing). En ditvoor 
zowel de heen- als de terugreis! 

Als Nederlandse haven is Harlingen genomen 
vanwege de bewaard gebleven last- en veilgeld- 
registers. Van dit havengeldregister zijn slechts 
twee jaren voor handen, te weten 1654 en 1655. 
Deze jaren sluiten echter precies aan op de 

Elbinger pondtolregisters. Omdat maar twee ja¬ 
ren elkaar kunnen overlappen is de omvang van 
het gedane onderzoek beperkt. Daarbij komt dat 
slechts zeer weinig schippers zowel Harlingen 
als afvaarthaven als Elbing als bestemmingsha¬ 
ven hadden. 

Van de in het Elbinger Pondtolregister voor¬ 
komende Harlinger schippers in de jaren 1654- 
1655 - in totaal slechts zeven - zijn gegevens 
verzameld. Deze schippers worden gebruikt 
om enig inzicht in de vier registers te krijgen en 
om de aldaar genoteerde feiten met elkaar te 
vergelijken. Slechts een drietal schippers, te 
weten Fedderick Sipkes, Otte Duickes en Tiaert 
Jansen Schol, komt voor in zowel de Harlinger- 
als de Elbinger registers. Het tweede drietal 
wordt gevormd door Jan Hyberts, Isebrandt 
Carstens en Jacob Janssen Loetske. Zij komen 
wel één keer in de Elbinger registers voor maar 
voeren niet op Harlingen. Voor zover mogelijk 
zijn hun reizen door de Sont toch vergeleken 
met de registers van Elbing en Pillau. Deze zes 
schippers worden ook in de bijlagen nader on¬ 
der de loep genomen. De gegevens van de ze¬ 
vende schipper, Jelle Ouckes, worden in dit ar¬ 
tikel verder buiten beschouwing gelaten omdat 
ze erg verwarrend zijn. 

De vier registers 

De registers van Harlingen, de Sont (de zoge¬ 
naamde Sonttolregisters, afgekort STR), Pillau 
en Elbing bevatten stuk voor stuk veel informa¬ 
tie, elk op een heel eigen wijze. Mede daardoor 
blijken de gegevens voor de huidige onderzoe¬ 
ker soms interpretatieproblemen op te leveren. 
De vier bronnen worden hierna kort beschre¬ 
ven, waarbij het zwaartepunt niet op volledig- 
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i. Gezicht op Harlingen. Detail van een plattegrond van Harlingen in de Schotanus Atlas uit 1564. Fries Museum, Leeu¬ 
warden, inv.nr. PTA136-20. Foto: Tonko Ujkes. 

heid ligt maar op de bruikbaarheid van elk af¬ 
zonderlijk register.3 

Het register van Harlingen 

Van 13 maart 1654 tot 15 december 1655 lopen 
de Harlinger last- en veilgeldregisters, voor de 

zeventiende eeuw een unieke bron.4 Het groot¬ 
ste nadeel van de Harlinger registers is de vaak 

geringe exactheid. Zo worden bestemming en 
vracht lang niet altijd precies genoteerd. Dit 
werkt ook door in Bijlage 1 waar bijvoorbeeld 
sprake is van komen en gaan naar ‘de Groote 
Oost’. 

Een tweetal belangwekkende artikelen is aan 
deze registers gewijd, één van J.A. Faber uit 
1967 en een aanvulling daarop van C.M. Lesger 

uit 1988.5 In Fabers bijdrage worden de Harlin¬ 
ger registers uitvoerig beschreven en geanaly¬ 
seerd. Aan de hand daarvan worden deze regis¬ 

ters nu nader voorgesteld en van enkele kantte¬ 
keningen voorzien. 

Faber vergeleek de Harlinger registers met de 
Sonttoltabellen (afgekort: STT) en zag een 
groot verschil: volgens de STT voeren veel meer 
Harlingers door de Sont dan uit de Harlinger re¬ 
gisters blijkt. Bijlage 2 laat iets dergelijks zien; 
volgens de STR vertrokken de zes schippers 
steeds - op drie keer na - uit Harlingen. Over de 

oorzaak van het grote verschil is weinig met ze¬ 
kerheid te zeggen. Faber veronderstelt dat de 
STR wellicht niet erg precies zijn. Omdat schip¬ 

pers als Nederlandse afvaarthaven vrijwel altijd 
Amsterdam noemen en slechts de Harlingers 
meestal Harlingen opgeven, lijken mij vooral de 
Harlinger registers schuld aan de verwarring. 

Deze zijn immers veelal onvolledig en onduide¬ 
lijk. Daarbij komt dat - ondanks de tekortko¬ 

mingen - bij de STR de schippersreizen meest¬ 
al goed op elkaar aansluiten en dit is bij de Har¬ 
linger registers vaak een probleem. 

Hoewel Faber op basis van de Harlinger re¬ 
gisters indrukwekkende tabellen opstelt rond 
onder andere in- en uitgeklaarde goederen is 
de waarde daarvan gering. Als bijvoorbeeld ge¬ 

noteerd is dat Otte Duickes naar Riga vertrekt 
met “alderhande cleijnodien van coopman- 
schap”, kan hiervan niets in de tabellen een 
plaats vinden. 

Een goede aanvulling op het artikel van Faber 
is een bijdrage van C.M. Lesger, zeker om de 
positie van de havenstad Harlingen op zijn 

waarde te schatten. Lesger vergelijkt de Zuider- 

zeehavens Amsterdam, Harlingen en Hoorn 
onder meer op basis van last- en veilgeldregis¬ 
ters. Uit deze registers blijkt dat de vaart van 

schippers uit Hoorn vooral op Noorwegen was 
en niet zo zeer richting Oostzee. Dit in tegen¬ 
stelling tot de Harlinger schippers waar de Bal- 
tische vaart een prominente plaats innam. Dit 

blijkt ook uit de geïmporteerde goederen, de 
vermelding in de STT en uit de Elbinger pond- 
tolregisters.6 

De Sonttolregisters 

Voor de bestudering van de handelsvaart op de 
Oostzee zijn de STR van het grootste belang. 
Hierin werden eeuwenlang in principe alle door 

de Sont varende vrachtschepen geregistreerd. De 
gegevens uit de STR - en daardoor ook de STT- 
zijn allerminst eensluidend, hetgeen ook uit het 
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2. PondtolregisterPillau, bl. 3, nr. 4,12 april 1655. Ge- 

heimes Staatsarchiv Preujhscher Kulturbesitz te Berlijn- 

Dahlem, Ostpreussische Folianten 12.929. Foto: GStA PK. 

Zie bijlage 2, de tweede reis van Otte Duickes. 

hier gepresenteerde materiaal zal blijken. Reeds 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw zijn 
deze registers gedeeltelijk bewerkt en in druk ver¬ 

schenen.7 Vooral de kopieën op microfilm van de 
oorspronkelijke Deense STR zijn voor dit on¬ 

derzoek gebruikt. Deze worden sinds 1990 in 
Amsterdam bewaard.8 

Uit de STT blijkt dat Harlinger schippers in 

het midden van de zeventiende eeuw erg goed 
vertegenwoordigd waren. In aantal kwamen zij 
direct na de Vlielander en Terschellinger schip¬ 

pers en zelfs voor Amsterdam, de West-Friese 
steden en andere plaatsen in het huidige Fries¬ 
land. Zo werden in 1654 in totaal 85 Harlingers 

geregistreerd, westwaarts varend en voorna¬ 
melijk komend vanaf de havens Danzig, Riga 

en Koningsbergen. In 1655 ging het om verge¬ 

lijkbare aantallen. Onder de bijna duizend 
westwaarts varende Nederlanders bevonden 

zich 92 Harlingers.9 Uiteraard ging het niet om 
85 en 92 verschillende schippers, want de mees¬ 

ten maakten meerdere tochten per jaar zoals 
ook in Bijlage 2 valt af te lezen. 

Uit de STR blijkt dat de onderzochte schip¬ 

pers in beide bestudeerde jaren vijf tot zeven 
maal richting Oostzee voeren. Op zich zijn 

deze gegevens niet veel meer dan een steek¬ 
proef, maar vooralsnog is er geen reden aan te 
nemen dat deze zes schippers vaker van wal 

staken dan hun collega’s. Dit sluit grotendeels 
aan bij berekeningen die G.W. Kernkamp voor 

het jaar 1645 maakte. Hij zag “dat tusschen elk 
uitzeilen uit ons land gewoonlijk 7 a 8 weken 

verloopen” waardoor schippers “gewoonlijk 
drie of vier reizen deden.”10 Op grond van Bijla¬ 
ge 2 lijkt dit aan de hoge kant. Hier blijkt een 

gemiddelde van jaarlijks drie vaarten naar de 
Oostzee. Opvallend is ook dat men frequent op 

dezelfde bestemmingshaven voer. Dit geldt met 
name voor Tiaert Jansen Schol. Ook de andere 

vijf schippers voeren voornamelijk via Pillau 
naar Koningsbergen of Elbing dan wel op het 
iets westelijker gelegen Danzig. 

In principe hebben de STRin de beide jaren de¬ 
zelfde structuur; in 1654 werden eerst de oost¬ 

waarts varende Nederlanders genoteerd, daarna 
de westwaarts varende en vervolgens de andere 
nationaliteiten. Dit herhaalde zich nogmaals en 

pas daarna volgt voor het jaar 1655 dezelfde pro¬ 
cedure. Helaas is deze indeling lang niet zo ab¬ 
soluut als zojuist geschetst; Harlingers werden 

bij verkeerde nationaliteiten ingedeeld of de 

‘hjemsted’ lijkt verwisseld. Mede daardoor bevat 
Bijlage 2 enkele onduidelijkheden. 

De registers van Pillau 

Pillau is gelegen tegenover het uiterste puntje 

van de Frisches Nehrung, een smalle landtong 
die vanaf Danzig de Oostzee scheidt van het 

Frisches Haff, thans Baltijsk in Rusland." Sche¬ 
pen van en naar Koningsbergen, Elbing en en- 
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kele andere havensteden gingen hier voor an¬ 
ker en kleine schepen - bordingen - zorgden 
meestal voor het vervoer over het Frisches HafF. 
In de tolboeken werden onder andere de naam 
van de schipper genoteerd, zijn woonplaats, de 
afvaart- en bestemmingshaven, de vracht en de 
scheepsgrootte. Uiteraard traden in de loop der 
tijd kleine wijzigingen op. Na 1688 bijvoor¬ 
beeld werd ook de scheepsnaam toegevoegd. 
Een goede indruk van het register geeft illustra¬ 
tie 2, de inhoud ervan is terug te vinden in Bij¬ 
lage 2 bij Otte Duickes. Vanaf het midden van 
de zestiende eeuw tot in de achttiende eeuw 
zijn de registers vrijwel alle bewaard gebleven 
en vormen daardoor een langlopende bron van 
informatie. 

Reeds aan het begin van de eeuw werd het be¬ 
lang van de registers van Pillau onderkend. 
G.W. Kernkamp wees hierop in zijn Baltische ar¬ 
chivalia uit 1909 en sprak daarbij de wens uit: 
“Moge ook dit statistisch materiaal weldra on¬ 
der het bereik van de historici worden ge¬ 
bracht!”12 De oproep van Kernkamp werd helaas 
niet gehoord en het bestaan van de registers lijkt 
vergeten of men wist ze niet meer te traceren.13 
Ze zijn helaas ook niet door Lindblad gebruikt, 
hoewel juist deze bron grotendeels overeen 
komt met de Elbinger pondtolregisters en daar¬ 
op aanvullingen kan geven. Dat is met name van 
belang wanneer de Elbinger registers in gebre¬ 
ke blijven of hiaten vertonen. De publicatie van 
de registers van Pillau had - mijns inziens - zelfs 
meer voor de hand gelegen dan de uitgave van 
de Elbinger registers (zie ook noot 16). 

De havengeldregisters van Pillau worden nu 
bewaard in Berlijn-Dahlem in het Geheimes 
Staatsarchiv Preuftischer Kulturbesitz.14 Ten 
tijde van Kernkamp was dit nog het Staatsar¬ 
chief te Koningsbergen. 

De havengeldregisters van Elbing 

De havengeldregisters van de Baltische stad El¬ 
bing, de huidige Poolse stad Elblag, zijn ge¬ 
deeltelijk bewaard gebleven. De registers over 

de jaren 1653-1655 zijn zoals gezegd voor han¬ 
den, daarna is er pas weer materiaal vanaf 1685. 
Omdat de eerste jaren overeen komen met de 
Harlinger registers, is gekozen voor een kop¬ 
peling van Elbing met Harlingen. Een vergelij¬ 
king tussen Elbing en andere Nederlandse ha¬ 
vensteden is voor zover bekend niet mogelijk 
door het ontbreken van dergelijke registers (zie 
ook noot 27). Omdat de bron bewerkt en uit¬ 
gegeven is kan de introductie hier kort zijn: het 
geheel is toegankelijk gemaakt en de inleiding, 
tabellen, indexen etc. spreken voor zich.'5 

Naast de grote waarde en bruikbaarheid van 
deze bronnenuitgave is enige specifieke kritiek 
op zijn plaats. Juist de registers van Pillau zijn 
als aanvulling zeer bruikbaar, de gegevens ko¬ 
men vrijwel overeen met die van de Elbinger 
registers maar ze bevatten geen hiaten wat tijd 
betreft; van vóór 1585 tot na 1700 is vrijwel elk 
jaar bewaard gebleven. 

Een concreet voorbeeld van zo’n mogelijke 
aanvulling kan één en ander verduidelijken. In 
1685 werd in het Elbinger register relatief vaak de 
plaats van herkomst van de schipper niet opge¬ 
schreven. Uit dit register nam Lindblad 84 schip¬ 
pers op waarvan 25 maal zonder plaats van her¬ 
komst. Van deze 25 onbekenden komt Reijer 
Cornelis de Boer twee keer voor, hebben Adrian 
Minnes en Jackob Janzen elders wel een vermel¬ 
ding met plaats van herkomst en verschijnt Ba- 
rendt Cornelissen Robb uiteindelijk verkeerd in 
de index. Van de overige 15 schippers komen we 
de plaats van herkomst niet aan de weet, terwijl 
het register van Pillau ze juist wel geeft Door deze 
gegevens bijvoorbeeld tussen haakjes te vermel¬ 
den, zouden de bewerkte Elbinger registers aan 
volledigheid winnen, evenals de door Lindblad 
gemaakte statistische bewerking.16 Ook om bij¬ 
voorbeeld aan de weet te komen of steeds dezelf¬ 
de schippers op Elbing voeren, is onderzoek via 
de Pillauer registers mogelijk. 

Lindblad lijkt weinig gebruik te hebben ge¬ 
maakt van Pools onderzoek; het werk van 
Andrzej Groth ontbreekt zelfs in de literatuur¬ 
lijst. Toch heeft Groth een boek van in totaal 
245 bladzijden met 49 tabellen aan de pondtol- 
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3. Gezicht op Elbing, ets van Gabriel Bodenehr (1664-1758). Archiefte Gdansk (Archiumm Paristoioe w Gdansku), 
inv.nr. 492/834. 

registers gewijd.17 Onder meer de daar gedane 
vergelijkingen met andere Baltische havens zou¬ 
den bij Lindblad niet hebben misstaan. 

Als intensief met de door Lindblad uitgegeven 
registers wordt gewerkt, stuit men op de onver¬ 
mijdelijke onvolkomenheden. Bij het speuren 
naar de herkomstplaats van de schipper viel in 
de registers een repeterende fout op, wellicht 
eveneens doorwerkend in de statistische be¬ 
werking van het geheel. Het voert te ver om op 
deze plaats dit aspect van Lindblads werk uit te 
diepen, maar een indruk kan wel worden ge¬ 
schetst. Als steekproef zijn uit de index van 
schippersnamen de eerste drie letters van het al¬ 
fabet nader bekeken op herkomstplaats en het 
volgende valt dan op. Obbe Barthol had als Bal¬ 
tische afvaarthaven Koningsbergen en zo staat 
het ook in het register. In de index staat dit ech¬ 
ter ook als plaats van herkomst, terwijl uit Pillau 
maar ook uit andere bronnen blijkt dat Obbe 
Barthol uit Joure kwam.18 Een dergelijke ver¬ 
warring tussen afvaarthaven en herkomstplaats 
van de schipper komt binnen deze kleine steek¬ 

proef tenminste vijf maal voor.19 Deze onvol¬ 
komenheid had makkelijk vermeden kunnen 
worden wanneer de registers van Pillau even¬ 
eens waren gebruikt. De juiste vermelding van 
de herkomstplaats is echter wel van groot be¬ 
lang. Lindblad baseert er twee tabellen op en in 
het recensieartikel van Israel komt deze hier op 
terug.20 

De VERGELIJKING: ENKELE VOORBEELDEN 

Het vergelijken van verschillende registers is 
uiteraard wel vaker gedaan, zij het dat het dan 
meestal ging om een tweetal: de STRof de STT 
met een ander register. Allereerst wordt nu een 
aantal van dergelijke vergelijkingen kort geïn¬ 
troduceerd. 

De Elbinger registers zijn door H. Kownatzki 
vergeleken met de STT. Hij stelde vast dat uit El¬ 
bing meer schepen westwaarts vertrokken dan 
in de Sont genoteerd werd. Dit lijkt veroorzaakt 
door de - vaak Koningsberger - bijlading: in 
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principe werd in de STR de laatst aangedane 
haven als afvaarthaven genoteerd en als een uit 
Elbing afkomstig schip eveneens lading uit 
bijvoorbeeld Koningsbergen inklaarde, werd 
deze stad in de STRopgeschreven. Toen de STR 
en de Amsterdamse Galjootsgeldregisters naast 
elkaar werden gelegd, stuitte J. Knoppers op het¬ 
zelfde probleem; als afvaarthaven werd vaak niet 
Elbing maar Pillau genoemd.21 

Een zeer boeiende vergelijking werd gemaakt 
door James Dow. Hij vergeleek de havenregis¬ 
ters van het Schotse Dundee met de STR en met 
havengeldregisters uit Stockholm. De jaren 
1589 en 1613-1622 zijn voor alle drie de bron¬ 
nen aanwezig. In totaal kwamen 26 schepen in 
alle drie registers voor. Hiervan kon de lading 
van 23 schepen goed worden vergeleken.22 Op¬ 
vallend is dat in de STR alle schepen zijn terug 
te vinden die in de Zweedse en Schotse regis¬ 
ters ook voorkomen, maar dat wel vaak minder 
vracht werd aangegeven. 

Iets dergelijks constateerde S. van Brakel bij 
een andere controlemethode van de STR: “De 
tolboeken van Rostock versterken ons vertrou¬ 
wen in de Sonttolregisters. Althans voor zoover 
het aantal schepen betreft”.23 Hoewel dus de 
aantallen schepen kloppen bleek ook hier dat 
de lading in de Rostocker registers vaak groter 
was dan in de STR. Smokkel en ontduiking bij 
de Sontdoorvaart zouden hiervan volgens Van 
Brakel de oorzaak zijn. Ook P. de Buck en J.Th. 
Lindblad zagen een vorm van ontduiking in de 
STR; schippers gaven tarwe aan als zijnde rog¬ 
ge om zo een hogere tol te ontlopen.24 Uit Bijla¬ 
ge 2 blijkt dit overigens niet, de in Elbing en Pil¬ 
lau aangegeven hoeveelheid tarwe komt voor 
de bestudeerde jaren overeen met de STR. 

J. Knoppers maakte voor een aantal jaren een 
vergelijking tussen de STR en de Amsterdamse 
Galjootsgeldregisters. Een groot aantal scheep- 
vaartbewegingen kon aan elkaar worden ge¬ 
koppeld, onder andere wat schipper, plaats van 
herkomst en afvaarthaven betreft. Binnen het 
bewuste artikel wordt een enorm statistisch 
karwei geklaard; duizenden gegevens zijn ver¬ 
werkt. Helaas kan de lezer daardoor zelf niets 

in de bronnen natrekken. Ook omtrent de ver¬ 
voerde vracht kan door de omvang van de ver¬ 
gelijking niets worden gezegd en ook dat is 
betreurenswaardig. Een en ander dient uiter¬ 
aard wel als controlemiddel op beide bronnen 
en dan kan worden geconcludeerd dat tot op 
grote hoogte op beide bronnen mag worden 
vertrouwd.25 

Zes Harlinger schippers 

De hierna beschreven reizen van zes Harlinger 
schippers staan uiteraard niet op zichzelf. Zo¬ 
wel vóór 1654 als na 1655 maakten zij handels¬ 
vaarten naar de Oostzee. In Nederlandse en 
Baltische bronnen werden zij dan ook geregis¬ 
treerd.26 Echter vanwege de opzet van dit artikel 
zijn uitsluitend hun gegevens, zoals deze naar 
voren komen in de vier registers en zijn uitge¬ 
werkt in de Bijlagen 1 en 2, hier nader geanaly¬ 
seerd. Daarna wordt iets over de waarde en de 
bruikbaarheid van de registers van Harlingen, 
de STR en die van Pillau en Elbing gezegd. 

Fedderick Sipkes 

De gegevens van deze eerste vergelijking zijn in 
principe compleet aanwezig: er zijn gegevens 
over zowel de afvaart, de Sontdoorvaart als de 
terugkomst te Harlingen. Omtrent de bestem¬ 
ming kon niets worden gevonden, bij vertrek 
gaf Sipkes op richting “Grote Oost” te willen 
en hoewel de STR melden dat hij vanuit Ko¬ 
ningsbergen westwaarts voer, komt hij niet in 
het register van Pillau voor. Wat de vergelijking 
van de lading betreft het volgende; oostwaarts 
werd veelal met ballast gevaren. Het Harlinger 
register geeft dit op een andere manier aan, 
hierin wordt de waarde van steen, dakpannen 
enzovoorts genoteerd. De lading westwaarts is 
interessanter, er werd gerst en weedas vervoerd, 
al zijn de aangegeven hoeveelheden in beide 
bronnen verschillend én vermelden de STR nog 
haver en textiel. Onderweg naar Harlingen 
kunnen dus waren zijn uitgeladen, óf men han- 
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“ÜTjVvfrA fuü _ _ j n 

Cp&^ 
■- -J 

4. Last- en veilgeldregis- 
ter van Harlingen, bl. 

47, 22 au4ustusi054. 

Gemeente Archief Harlin¬ 

gen, nr. 501. Foto: Ton- 

ko LTfkes. De tekst luidt: 

“ Feddrick Sipkes uoor 

comen ende/ gaen van 
ende nae Dansuiick met 

sijn / jloijtschepie ad 70 

lasten 105 / Uuijtgaende 

156 £ aen / steen 1-11 

/ somma 106-n”. 

teerde verschillende maten óf één van beide re¬ 
gisters is niet volledig. 

De tweede reis levert het volgende op; vertrek 
vanuit Harlingen met steen als ballast. Over de 
eveneens vervoerde tabakspijpen hoefde geen 
tol te worden betaald. De reis ging naar Ko¬ 
ningsbergen (en niet naar Danzig) en opval¬ 
lend is dat de registers van Elbing en Pillau zo¬ 
wel hier als in de andere vergelijkingen vrijwel 
overeen komen. Wat de westwaarts vervoerde 
lading betreft; in de STR komt de hoeveelheid 
vervoerde tarwe precies overeen met die in de 
Baltische registers. Ook bij de andere onder¬ 
zochte schippers blijkt dit steeds het geval. 
Voorts blijkt in de STR de hoeveelheid wol en 
weedas anders, wellicht door andere meeteen¬ 
heden, terwijl daar de veren en het vlas niet 
worden genoemd. De derde reis ging vanuit 
Harlingen met ballast oostwaarts, bij de terug¬ 
reis bleek de Oostzeehaven Danzig te zijn ge¬ 
weest. 

De in Harlingen opgegeven bestemmingsha¬ 
ven was alle drie keer óf vaag óf niet juist, de ver¬ 
voerde lading klopt redelijk, de scheepsgrootte 
verschilt nogal tussen de Harlinger en Pillauer 
registers. Wel komt de scheepsnaam in de Har¬ 
linger en Elbinger registers overeen. 

Otte Duickes 

Ook van Otte Duickes zijn van drie reizen de ge¬ 
gevens vergeleken. De eerste reis ging naar 
Riga. Omtrent de lading is het Harlinger regis¬ 

ter te vaag om te kunnen vergelijken. Voor de 
tweede reis vertrok Duickes wellicht niet uit 
Harlingen zoals de STR melden, maar uit Am¬ 
sterdam, wat de Baltische registers aangeven. 
De lading, zowel west- als oostwaarts, komt 
goed overeen met de gegevens uit Pillau en El¬ 
bing, zeker wat het soort goederen betreft. Af¬ 
wijkend is slechts wol en anijs. 

De derde reis ging vanaf Harlingen naar Dan¬ 
zig, volgens zowel het Harlinger register als de 
STR. 

De in Harlingen opgegeven bestemmings¬ 
havens Riga en Danzig blijken te kloppen, uit de 
Baltische registers is de scheepsnaam en -groot¬ 
te te halen. Deze registers blijken vrijwel de¬ 
zelfde lading te vermelden als de STR. 

Tiaert Jansen Schol 

Een soortgelijke vergelijking is voor Tiaert Jan¬ 
sen Schol bij zijn eerste twee reizen niet te ma¬ 
ken, want de gegevens sluiten niet op elkaar 
aan. Ook de derde reis is lastig. Vanuit Harlin¬ 
gen vertrok Schol met ballast, maar Pillau geeft 
stukgoed op (Elbing meldt niets) en de STR 
specificeren misschien juist dit stukgoed. De 
vervoerde vracht naar Nederland komt aardig 
overeen. 

Slechts de gegevens van de STR en Elbing/ 
Pillau kunnen met elkaar worden vergeleken, 
de bestemmingshaven Koningsbergen komt 
alle drie keer overeen, de lading bij de derde 
reis eveneens. Elbing geeft de scheepsnaam. 
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Besluit 

5. Tegel met een afbeelding van een koopvaardijschip, ge¬ 
maakt in Harlingen ca. i66o-i6go. Nederlands Tegelmu- 
seum, Otterlo. 

Het Harlinger register geeft bij de derde reis al¬ 
leen het vage “naar het Oosten”. 

Isebrandt Carstens 

De opgegeven lading bij Isebrandt Carstens is 
zowel bij de STR als bij de Elbinger en Pillauer 
registers vrijwel hetzelfde. Zowel de scheeps- 
grootte als de scheepsnaam worden genoemd. 

Jan Hyberts 

Bij Jan Hyberts komt in de STR de westwaarts 
vervoerde vracht goed overeen met de Baltische 
registers, oostwaarts echter helemaal niet. Ver¬ 
moedelijk is bij de interpretatie van de STR een 
fout gemaakt. Scheepsgrootte en naam worden 
genoemd. 

Jacob Janssen Loetske 

De vracht is bij Jacob Janssen Loetske niet goed 
te vergelijken, al komt wel weer de hoeveelheid 
vervoerde tarwe precies overeen. 

Uit bovenstaande gegevens, ontleend aan Bij¬ 
lage 1, blijkt dat de verschillende registers in 
elkaar geschoven kunnen worden, zodat we 
een reis kunnen reconstrueren. De data sluiten 
goed op elkaar aan en de vervoerde vracht komt 
aardig overeen, daar waar de registers naast el¬ 
kaar gelegd worden. In zijn algemeenheid kan 
worden gezegd dat de registers van Pillau en EI- 
bing steeds zo goed als volledig overeen ko¬ 
men. Een vergelijking tussen deze registers en 
de STR valt gunstig uit; de vervoerde vracht 
komt dusdanig overeen dat van een redelijke 
mate van betrouwbaarheid van deze drie regis¬ 
ters kan worden gesproken. Voorzichtig kan 
misschien ook worden geconcludeerd dat de 
opgegeven hoeveelheden en de soorten ver¬ 
scheepte vracht eveneens redelijk betrouwbaar 
zijn. Een uitgebreider onderzoek met betrek¬ 
king tot maten, gewichten, toltarieven enzo¬ 
voorts moet deze veronderstelling nader on¬ 
derbouwen. 

Zoals reeds eerder is gezegd, blijken de Har¬ 
linger registers vaag te zijn voor wat betreft de 
bestemmingshaven. Omtrent de vervoerde 
vracht kan op grond van Bijlage 2 niet al te veel 
worden gezegd. De door Faber uitgevoerde sta¬ 
tistische bewerking van de in Harlingen in- en 
uitgeklaarde vracht zal wel juist zijn, doch de 
gegevens op zich moeten wel met een korrel 
zout worden genomen. 

Ondanks de tekortkomingen bleek het Har¬ 
linger last- en veilgeld voor dit onderzoek de 
enige bruikbare Nederlandse bron. Althans, 
andere zeventiende-eeuwse havengeldregisters 
kwamen niet in aanmerking; zij overlapten niet 
met het register van Elbing zoals bijvoorbeeld 
het Amsterdamse lastgeldboek uit 1652 (zie 
ook noot 26). In een ander geval, het convooi- 
geldboek van Medemblik uit 1685, bleek dat 
geen enkele aldaar genoemde schipper op El¬ 
bing voer.27 

Uit Bijlage 2, de registraties in de STR, blijkt 
het grote aantal reizen per jaar. De onderzoch¬ 
te zes schippers passeerden de Sont minimaal 
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tien keer gedurende de beide onderzochte ja- 
ren! Wellicht meer nog dan de havengeldregis¬ 
ters zijn de STR uiterst betrouwbaar wanneer 
het gaat om vaarfrequentie en vervoerde vracht. 
Vergelijkingen van havengeldregisters met de 
STR, zowel hier als uit de aangestipte voorbeel¬ 
den van anderen, accentueren meer en meer de 
waarde van de STR. Deze registers kunnen niet 
intensief genoeg worden gebruikt. 

De pondtolregisters van Pillau, maar bijvoor¬ 
beeld ook die van Memel, zijn grotendeels com¬ 
pleet voor wat betreft de zeventiende eeuw en 
lopen zelfs ver genoeg door in de achttiende 
eeuw om als vergelijkingsmateriaal te dienen 
voor de Amsterdamse Galjootsgeldregisters en 
de STR. Wellicht kan dit artikel een eerste aan¬ 
zet vormen tot een dergelijk grootscheeps on¬ 
derzoek met behulp van havengeldregisters. 

Noten 

1 P. Boon en J.W. Koopmans waren bereid een eerste versie 
van dit artikel kritisch te bekijken. Van hun op- en aan¬ 
merkingen heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 

2 J.Th.Lindblad en F.C. Dufour Briët (ed.) Dutch entries in the 
Pound-toll registers ofElbing 1585-1700 (Rijks Geschiedkun¬ 
dige Publicatiën, Grote Serie 225) Den Haag 1995. (afge¬ 
kort: Elbing) 

3 Naast de in dit artikel gebruikte literatuur kan nog een ar¬ 
tikel worden genoemd dat verder niet ter sprake komt, 
doch goed de waarde van tolboeken en andere Baltische 
archivalia schat: J.Th. Lindblad, ’Structuur en conjunctuur 
in de handel van de Republiek op de Oostzee in de zeven¬ 
tiende eeuw: Zweden en Elbing als voorbeelden’, in: Leid- 
schnjt 9 (1992) 59-72. Op p. 67/68 schrijft Lindblad: “Er is 
een grote behoefte aan overzichtelijk primair materiaal uit 
de Poolse en Oostpruisische graanhavens zelf. In zowel 
Koningsbergen, Danzig als Elbing zijn gedetailleerde tol- 
registers bewaard waaruit het Hollandse aandeel gedestil¬ 
leerd kan worden.” 

4 Gemeente Archief Harlingen 501. Dit volgens H.T. 
Obreen, de Inventaris der archieven Harlingen (Bolsward 
1968). Zowel Faber als Lesger geven het oude nummer, zie 
volgende noot. 

5 J.A. Faber, ‘De buitenlandse scheepvaart en handel van 
Harlingen in de jaren 1654 en 1655’, in: A.A.G. Bijdragen 14 
(1967) 34-71. Eveneens in een Engelse vertaling in: W.G. 
Heeres e.a. (eds.), From Dunkirk to Danzig. Shipping and Tra¬ 
de in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988) 
53-81. In deze bundel is eveneens het artikel van Lesger te 
vinden. C.M. Lesger, ‘Amsterdam, Harlingen and Hoorn. 
Port functions in the Zuiderzee region during the middle 
of the seventeenth century’, 331-360. 

6 In 1654 voeren negentien schippers uit Hoorn westwaarts 

door de Sont tegen 85 Harlingers, in 1655 was dit respec¬ 
tievelijk 20 tegen 93. N.E. Bang en K. Korst, Tabeller over 
skibsfart og varetransportgennem Oresund, 1497-1660 (Kopen- 
hagen/Leipzig 1906), deel I, p. 374, 378. (afgekort: Tabel¬ 
ler.) In de Elbinger pondtolregisters werd in dezelfde pe¬ 
riode slechts driemaal een schipper uit Hoorn ingeschre¬ 
ven, nr. 14, 38 en 46 uit 1655. 

7 Naast deel 1 zoals in noot 6 genoemd, ook: N.E. Bang en 
K. Korst, Tabeller over skibsfart og varetransport gennem 0re- 
sund, 1497-1660 (Kopenhagen/Leipzig 1922), deel II 

8 Over de STT, de STR en de microfilms in Nederland, met 
een uitvoerige literatuurverwijzing, zie: P.C. van Royen, 
‘De sleutels van de Sont terug in Amsterdam’ in: Tijdschrift 
voor Zeegeschiedenis 9 (1990) 103-107 

9 Tabeller, deel 1,374-381 
10 G.W. Kernkamp, De sleutels van de Sont (’s-Gravenhage 1890) 

284 
11 Gekozen is voor de ‘Duitse’ naamgeving. In De grote Bos¬ 

atlas (51e druk, Groningen 1995) 91 wordt Frisches Half 
aldaar Wislahaf genoemd en Frisches Nehrung heet Wis la- 
schoorwal. Koningsbergen is het huidige Russische Kali¬ 
ningrad. 

12 G.W. Kernkamp, Baltische archivalia (Rijks Geschiedkundi¬ 
ge Publicatiën, kleine serie deel 4, ’s-Gravenhage 1909) 
295-297. Het citaat staat op p. 297. 

13 In de recente literatuur noemt alleen P. Boon het bestaan 
van de Pillauer registers, maar ook hij weet niet waar ze 
bewaard worden. P. Boon, ‘Koopvaardij en walvisvaart. 
Voorouders in binnen- en buitenlandse archiefbronnen’, 
in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 52 (1998), 
84 (noot 28) 

14 Voor de hier gebruikte jaren 1654 en 1655: Geheimes 
Staatsarchiv PreuRischer Kulturbesitz, Ostpreussische 
Folianten, 12.928,12.929. (afgekort: Pillau 1654,1655) De 
latere jaren nummeren gewoon door zodat bijvoorbeeld 
bij de noten 16,19 en 26 eveneens met de afkorting ‘Pillau’ 
is gewerkt 

15 Zie verder onder andere het recensieartikel van J. Israel 
met de repliek van Lindblad. Jonathan Israel, ‘The Dutch 
bulk carrying traffic to Elbing in the seventeenth century 
(1585-1700): the narrowing of the ’Mother Trade’, in: Bij¬ 
dragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden 112 
(1997) 227-240. De bedoelde recensie werd geschreven 
door Victor Enthoven in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16 
(1997) 68-69. 

16 In de Elbinger registers van 1684,1685 en 1686 gaat het om 
de volgende nummers en namen (voor de volledigheid is 
de plaats van herkomst en het nummer volgens het regis¬ 
ter van Pillau erachter gezet): 1. Cornelis Tierenss (wellicht 
een leesfout voor Cornelis Liewes, 143 uit 1684 en 15 uit 
1685 afkomstig van Terschelling. De lading bij nr. 15 is 20 
last rogge en 66 ton as. Dit komt overeen met de nummers 
1 en 2 samen uit het register van Elbing, daar bij nr. 2 even¬ 
eens de achternaam Liewess). 8. Pieter Arissen Tulck (13 
uit 1685, Purmerland). 29. Pieter Tiallings (47, Terschel¬ 
ling). 31. Cornelis Claessen Gaudkorn (58, Terschelling). 
32. Siebe Agges (57, Terschelling). 41. Harck Harckssen 
(66, Hoorn). 52. Siebrandt Annes (93, Terschelling). 59. 
Siemon Monn (104, Buiksloot). 69 Ariss Cornelisse Sch- 
waan (121, Vlieland). 72 Faucke Ulckes (127, Vlieland). 73, 
Adrian Minnes (124, Vlieland). 74 en 78. Reyer Cornelis de 
Boer (130, Vlieland). 82. Floris Luitjens (131, Venhuizen). 
83. Jackob Goudeblom (137, Beets). 84. Tonnis Jantzen 
Oostwoud (144, Hoorn). 85. Dierck Dercksen (138, Har- 

UFKES / VIER REGISTERS VERGELEKEN OVER DE JAREN 1654 EN 1655 11 



lingen). 86. Jakob Janzen Plantoijss (139, Egmond aan 
Zee). 87. Siecke Tackess (140, Hindeloopen). 88. Marten 
Pietersch (142, Enkhuizen). 8g. Jann Tonnis (141, Ter¬ 
schelling). 90. Jancke Dauwess (deze naam komt niet 
voor, wellicht een leesfout voor Schauke Doues, 71 uit 
1686, Harlingen). 

17 A.Groth, Handel morski Elblaga w latach 1585-1700 (Gdansk 
1988); A. Groth, ‘Ruch statków w porcie Elblaskim w la¬ 
tach 1585-1700’, in: Rotznik Gdaréki 37 (1977) 39-65 

18 Elbing, nr. 44, 377. Hij was afkomstig uit Joure, Pillau, 
1689 nr. 28,1699 nr. 103. P.C. van Royen, Zeevarenden op de 
koopvaardijvloot omstreeks 1700 (Amsterdam 1987), bijlage 8 
nr. 812. Vooral de bijlagen 8 en 9 zijn voor dit artikel van 
belang, deze worden in de noten verder aangehaald als: 
Van Royen, de bijlage, het nummer daarin. 

19 Reincke Claesen Blochmacher kwam van Harlingen. Hij is 
eveneens ingedeeld bij Ameland volgens de tekst en inge¬ 
deeld bij Koningsbergen hoewel dit niet in de tekst staat. 
Volgens Pillau was hij afkomstig uit Harlingen, Pillau i6g6 
nr. 49, 1697 nr. 80, 1698 nr. 101. Van Royen bijlage 8 nr. 
949. Cornelis Claessen Brandaris kwam van Vlieland, in 
1691 is de afvaarthaven Amsterdam en omdat Brandaris 
hier geen plaats van herkomst heeft, levert dit in de index 
een foutieve indeling bij Amsterdam op. Jan Classen Gout- 
korn was afkomstig van Terschelling, de indeling bij Am¬ 
sterdam of Koningsbergen heeft hij te danken aan de af- 
vaarthavens, in 1695 staat in de tekst juist wel Terschelling 
doch dit wordt in de index niet genoemd. Volgens Pillau 
was hij afkomstig van Terschelling, Pillau, 1687 nr. 16, 
1688 nr. 10,1695 nr. 27,1698 nr. 112,1700 nr. 9. Van Ro¬ 
yen bijlage 8 nr. 577. (B)arendt Cornelissen Robb was vol¬ 
gens Pillau afkomstig van Vlieland, Kopenhagen was 
slechts de afvaarthaven. Pillau 1685 nr 155.[hier de voor¬ 
naam Dirck] Peter Cornelis Helt was afkomstig van Vlie¬ 
land, de indeling Zeeland, gebaseerd op “Sehlant” lijkt een 
leesfout voor Vlieland. Zowel in Pillau als bij Van Royen 
staat hij als Vlielander genoteerd met het schip Sara. Pillau 
1698 nr. 6,1699 nr. 39,1700 nr. 16. Van Royen bijlage 8 nr. 
863. 

20 Elbing, tabel 7 en figuur 5, 420, 426. Israel, ‘Dutch bulk 
carrying traffic’, 228, 234 

21 H.Kownatzki, ‘DiebedeutungderSundzolI-Listennachden 
Elbinger Pfundzoll-Listen’, in: Historische Jahrbuch 57 
6937). 358-365. De slotzin van het artikel luidt: “Dieser 
Versuch eines statistischen Vergeleich zeigt also, dafi die 
Westlandfahrt eines Ostseehafens — vor allem wenn er 
Vorhafen hat - nicht nach den Sundzoll-Tabellen zu- 
treffend beurteiltwerden kann, dal? fernerrein statistische 
Bearbeitungen von Schifferszoll-Listen fiir die Handelsge- 
schichte als Quellenedition nicht genügen. J. Knoppers, 
‘A comparison of the Sound Accounts and the Amsterdam 
Galjootsgeldregisters’, in: Scandinavian Economic History Re- 
oieio 24 (1976) 103 

22 J. Dow, ‘A comparative Note on the Sound Toll Registers, 
Stockholm Customs Accounts, and Dundee Shipping 
Lists, 1589,1613-1622’, in: Scandinavian Economic History Re¬ 
view 12 (1964) 78-85. Op bladzijde 80 concludeert Dow on¬ 
dermeer “This satisfactorily confirms STR’s....reputation 
for complete registration of ships”. 

23 S. van Brake!, ‘Rostocker scheepvaartstatistieken; een 
controlemiddel op de Sonttolregisters’, in: Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde serie 5, deel 2 
(1914) 231 

24 P. de Buck en J.Th. Lindblad, ‘De scheepvaart en handel uit 

de Oostzee op Amsterdam en de Republiek, 1722-1780’, 
in: Tijdschrift voor Geschiedenis 96, deel 4 (1983) 545 (noot 24) 

25 Knoppers, ‘A comparison of the Sound Accounts’, 93-113. 
Het artikel sluit af met “... one may conclude that the STA 
[Sound Toll Accounts] can serve as a reliable and accurate 
source for the study of ship movements from the Baltic to 
Amsterdam and by inference for the Dutch Baltic shipping 
as a whole. When the GGR [Galjoots Geld Registers] are 
coupled and subsequently interfaced with the STA, the 
combined data will provide valuable information about 
the degree of control exercised by Dutch merchants on va¬ 
rious branches of Baltic shipping and trade regardless of 
the homeport of the captain or flag of the ship.” Bij een an¬ 
dere vergelijking tussen deze twee registers valt op dat de 
Deense Sonttol beambten - wellicht uit slordigheid - veel 
Nederlandse schippers als afkomstig uit Amsterdam no¬ 
teerden. J.Th. Lindblad en P. de Buck, ‘Shipmasters in the 
shipping between Amsterdam and the Baltic 1722-1780’, 
in: The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic re¬ 
gion, 1400-1800 (NEHA Werken 16, Leiden 1983) 133-152, 
vooral 138-140. 

26 Hierbij kan gedacht worden aan het Amsterdamse last- 
geldregister uit 1652. Algemeen Rijksarchief te Den Haag, 
Directies ter Equipering van Oorlogsschepen 10. Tiaert 
Jansen Schol voer met de Schol van 125 last, p. 4 nr. 20 op 
30 maart. Otte Duickes voer met de Waterhond van 95 last, 
p. 150 nr. 5 op 7 oktober. Jan Hyberts voer met de Graajf 
Willem van 110 last, p. 174, nr. 8 op 9 november. Ook in El¬ 
bing en Pillau zijn meldingen te vinden. In Elbing werden 
Isebrandt Carstens en Jacob Janssen Loetske in 1653 gere¬ 
gistreerd, Elbing, nr 7, p. 241 en nr. 13, p. 242. In Pillau 
werd Tiaert Jansen Schol in 1656 geregistreerd en Fedde- 
rick Sipkes en Otte Duickes in 1657. Pillau p. 53 lit B in 
1656, nr. 15 en p. 62 lit ii in 1657. 

27 Slechts Willem Cornelisz. Huijberts uitMedemblik kwam 
terug uit de Oostzee, uit Reval, zijn collega’s voeren naar 
heel andere streken. Archiefdienst Westfriese Gemeenten 
te Hoorn, Oud Archief Enkhuizen, inv.nr. 110e, bergings- 
nr- 757» oktober 1685. In Elbing werd in datzelfde jaar 
slechts één schipper uit Medemblik genoteerd: Claes 
Reindersch. Elbing, nr. 22, 277. 
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Bijlage i. Reizen van zes Harlinger 

SCHIPPERS IN DE JAREN 1654 EN 1655 

De vervoerde vracht is hier in het Nederlands weer¬ 

gegeven om makkelijker te kunnen vergelijken. Het 

register van Harlingen is in het Nederlands geschre¬ 

ven, die van Elbing en Pillau zijn in het Duits ge¬ 

schreven en de Sonttolregisters zijn in het Deens ge¬ 
schreven. 

Verklaring van de letters: 

H. = Het last- en veilgeldregister van Harlingen 

S. = De Sonttolregisters (voor de codering zie on¬ 
deraan bijlage 2) 

E. = Het pondtolregister van Elbing 

P. = Het pondtolregister van Pillau 

Fedderick Sipkes 
Eerste reis, 1654 

H. 11 april 54 / bl. 6. Komen en gaan naar de Grote 

Oost met zijn fluitschip ‘de roode lieu’ groot 70 
last. Met 180 £ aan steen en pannen. 

S. 28 april 54 / 482(11/38. Komt van Harlingen met 
ballast. 

S. 30 mei 54 / 494(11/56. Komtvan Koningsbergen 

met 110 last gerst, 9 last haver, 16 last weedas, 2 
schipsp, garen, voor 100 d. linnen. 

H. 24 juni 54 / bl. 29V. Komen en gaan naar de Gro¬ 

te Oost met zijn fluitschip ‘de roo leeuw’ groot 
70 last. 

Inkomend 85 lasten gerst en 9 lasten weedas 
Uitgaand 72 daalder steen. 

S. 3 juli 54 / 482(I)/238. Van Harlingen met bal¬ 
last. 

Tweede reis, 1654 

H. 22 augustus 54 / bl. 47. Komen en gaan naar 

Danzig met zijn fluitschip groot 70 last. Uit¬ 
gaand 156 £ aan steen. 

S. 31 augustus 54 / 482(11/446. Van Harlingen met 
ballast. 

S. 11 oktober 54 / 494(11/437. Van Koningsbergen 

met 113 last tarwe, 6 schipsp wol, 1 last weedas. 

P. 22 september 54 / bl. 19, nr. 46. Komt van Har¬ 

lingen met zijn schip groot 130 last. Met3Ó.ooo 
moppen. Schipper en volk 3.000 dachstein, 1 
ton tabakspijpen. Wil naar Elbing. 

4 oktober naar Amsterdam met 113 last tarwe, 1 
last pruisisch vlas, 58 steen gemene wol, 23 

steen veren, 16 tonnnen gemene as. Schipper en 

volk: 45 sch. rogge, 20 sch. tarwe, 4 tonnen be¬ 
schuit. 

E. 2 oktober 54 / bl. 253, nr. 43. Komtvan Harlin¬ 

gen met schip ‘der rohte Lewe’. 

Inkomend Hollands goed 36.000 moppen. 

Schipper en volk 3.000 dach stein, 1 ton tabaks¬ 
pijpen. 

Uitgaand naar Amsterdam: 

Hollands goed: 101 last tarwe, 54 steen gemene 
wol, 8 steen veren, 16 ton gemene as. 

Elbings goed: 12 last tarwe a 100 sch., 1 last vlas 
a 9 sch., 15 steen veren a 9 sch. 

Schipper en volk 45 scheffel rogge, 20 scheffel 
tarwe, 4 tonnen beschuit. 

Derde reis, 1655 

H. 23 juni 55 / bl. nov. Komen en gaan naar Oos¬ 
ten met schip groot 70 last. 

Uitgaand 60 daalder steen. 

S. 3 juli 55 / 494(111/299. Komtvan Harlingen met 
ballast. 

S. 30 juli 55 / 437/264. Komt van Danzig met on¬ 

der andere 20 last haver, 9 last rogge, 15 
schipsp wol. 

Otte Duickes 
Eerste reis, 1654 

H. 6 mei 54 / bl. 13. Naar Riga met 246 £ “aen al- 

derhande cleijnodien van coopmanschap”. 

S. 22 mei 54 / 482(11/102. Van Harlingen met 8 

okshoofden franse wijn waard 100 d., 2 oks¬ 

hoofden brandewijn waard 80 d. 
S. 26 juni 54 / 494/139. Van Riga met 200 klap¬ 

hout. 

Tweede reis, 1655 

S. 18 maart 55 / 493(11/21. Komt van Harlingen 

met 3800 pond suiker, 4 okshoofd brandewijn, 

1 last zout, 2 pijpen siroop, z1/ vat franse wijn 
waard 100 d. 

S. 4 mei 55 ^36/47. Komt van Pillau met 70 last 

tarwe, 56 last vlas, 1'/ schipsp was, 24 schipsp 
wol. 

P. 12 april 5 5 / bl. 3, nr. 4. Komt van Harlingen met 
zijn schip 150 last, wil naar Elbing met: 

3/ cvartel sijrop, 1.500 \u5\ broodsuiker, 9 oks¬ 

hoofd franse wijn, 1 okshoofd franse wijn (lek¬ 

kage), 1 okshoofd brandewijn, 1 last zout, 2.200 
p anijs. 

Schipper en volk: 10.000 moppen, 4.000 dach¬ 
stein, 60 steen koopmanschappen. 
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Op 12 april naar Amsterdam met: 
i/ schipsp was, 70 last tarwe, 75 last pruisisch 
vlas. 
Schipper en volk: 2 last rogge, 100 treuge kalb- 
leder. 
[Toegevoegd: in de Elbinger pas noch 16 eiken 
planken gemeld doch niet gevonden, 80 steen 
wol met een andere schipper verzonden, 19 last 
vlas teruggestuurd] 

E. 20 april 55 / bl. 256, nr.3. Komt met zijn schip 
‘Waterhond’ van Amsterdam met Hollands 
goed: 
3K quartel zyrop, 1.500 p broodsuiker, 9 oks¬ 
hoofd franse wijn, 1 okshoofd brandewijn, 1 
last zout, 2.200 p anijs. 
Schipper en volk: 10.000 moppen, 4.000 dak¬ 
pannen, 60 steen koopmanschappen. 
Naar Amsterdam met: Elbings goed: 1 scheeps- 
pond, 8/ lüss p was a 125 sch. Hollands goed: 
75 last vlas, 70 last tarwe, 16 planken, 80 steen 
gemene wol. 
Schipper en volk: 2 last rogge, 100 ‘treige’ leder. 

Derde reis, 1655 
H. 31 mei 55 / bl. 102. Naar Danzig met 30 daalder 

steen. 
S. 8 juni 55 / 493(I)/227. Komtvan Harlingen met 

ballast. 
S. 29 juni 55 / 437/181. Komt van Danzig met 70 

last rogge, 65 last boekweit, 14 last haver. 

Tiaert Jansen Schol 
Eerste reis, 1654 
S. 5 maart 54 / 482(I)/8. Komt van Harlingen met 

onder andere 52^ last zout, 2290 p peper, 1500 
p krenten, 100 p vlees, 300 p ijzer, 17.000 p ta¬ 
bak, voor 120 daalder aan kramerij en Hollands 
goed. 

S. 7 mei 54 / 494/31. Komt van Koningsbergen 
met 89 last gerst, 30 last erwten, 7 last as, 17 last 
10 steen vlas, 34 schipsp garen, 13 schipsp was, 
250 stuks “Melluinghs” ongebleekt linnen, 
voor 253 d. koopmanschap, 2 last rogge. 

P. 8 mei 54 / bl. 3, lit B. Van Koningsbergen naar 
Amsterdam met stukgoed. Te EIbing nog inge¬ 
laden 60 last gerst. 

E. 28 april en 1 mei 54 / bl. 245, nr. 2 en 3 / 28 april 
en 1 mei 54. 
Uitgevoerd: Hollands goed: 50 last gerst, El¬ 
bings goed: 10 last gest a 45 sch. 

Tweede reis, 1654 
S. 26 september 54 / 225[duitsers]/i4Ó. Komtvan 

Harlingen met onder andere 1800 p suiker, 68'/( 
last haring, 120 centner kruiden, 184 stuks wol¬ 
len stof, 1500 p peper, voor 300 daalder aan kra¬ 
merij. 

S. 24 oktober 54 / 482(II)/398. Komtvan Konings¬ 
bergen met 50 last haver, 32 last gerst, 10 last 
gerst, 17 last as, 52 last hennep, 3 schipsp was, 
voor 100 daalder aan koopmanschap. 

P. 28 oktober 54 / bl. 21, lit L. Komt van Konings¬ 
bergen met stukgoed, heeft echter te EIbing in¬ 
genomen 15 last tarwe. 

E. 26 oktober 54 / bl. 254, nr. 46. Komt van Ko¬ 
ningsbergen, klaart in 15 last tarwe. 

Derde reis, 1655 
H. 10 maart 55 / bl. 8iv. Naar Oosten met 32 daal¬ 

der estrikken. 
S. 17 maart 55 / 493(II)/42. Van Harlingen met 

9600 p suiker, en anijs, 4350 p peper en gem¬ 
ber, 2800 p rijst, 300 p kaneel, 1'/ schipsp al- 
luin, 24 stuk kamerdoek, 35 last zout, voor 800 
d. tabak. 

S. 13 mei 55 / 536/63. Komt van Koningsbergen 
met 104 last tarwe, 55 last vlas en hennep, 8 last 
weedas, y/ schipsp garen, 3 schipsp was, 8 
schipsp wol, 40 stuk “Melluinghs” ongebleekt 
linnen. 

P. 13 mei 55 / bl. 7, lit H. Komt van Amsterdam 
met stukgoed naar Koningsbergen, nu van Ko¬ 
ningsbergen naar Amsterdam, in EIbing gela¬ 
den: 105 last tarwe, 20 last vlas, 70 last gemene 
wol, 5 steen was. 

E. 10 mei 55 / bl. 257, nr. 6. Met schip ‘Vergulte 
Scholl’, in Koningsbergen gelost en nu naar 
Amsterdam met: Hollands goed: 105 last tarwe, 
20 last vlas, 70 steen wol, 5 steen was. 

Isebrandt Carstens 
Reis 1655 
S. 6 september 55 / 493(1)438. Van Harlingen met 

ballast. 
S. 18 oktober 55 / 536/433. Van EIbing met 10 last 

malt, 103 last tarwe, 32K last rogge, 20 degger 
droge huiden. 

E. 12 oktober 55 / bl. 266. nr. 47. Met schip ‘Gelbe 
Sohn’ van Harlingen met ballast. Naar Amster¬ 
dam met 10 last malt a 50 sch., 103 last tarwe, 
34K last rogge, 200 stuk ‘rauch’ossenleer, nog 
3 last tarwe door Cornelis Henrichs Dogger ver- 
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pond. Schipper en volk: 50 rijksdaalder koop¬ 
manschap. 

P. 21 september 55 / bl. 23, nr. 44. Met schip van 
160 last naar EIbing met ballast, terug naar Am¬ 
sterdam op 17 oktober 55 met lading als in het 
Elbinger tolregister. 

Jacob Janssen Loetske 
Reis 1655 
S. 17 maart 55 / 493(11)41. Komt van Harlingen 

met 31 last zout, 4 last haring, 6 stuk linnen, 12 
stuk kamerdoek, 48 okhoofd franse wijn a 12 
dr. 

S. 14 mei 55 / 536/64. Van Koningsbergen met 46 
last rogge, 55 last tarwe, 18/ last lijnzaad, g'A 
last vlas en hennep, 15 degger droge huiden. 

E. 10 mei 55 / bl. 257, nr. 7. Komtvan Amsterdam, 
terug naar Amsterdam met 55 last tarwe, 25 last 
rogge. 

P. 13 mei 55 / bl. 7, lit I. Van Koningsbergen naar 
Amsterdam, in EIbing nog ingenomen 25 last 
rogge, 55 last tarwe. Er worden 3'/ last rogge te¬ 
ruggestuurd. 

Jan Hyberts 
Reis 1655 
S. 3 oktober 55 / Ö5[baIlast]/34. Van Harlingen 

met ballast. 
S. 3 december 55 / 437/419. Van Pillau met 60 last 

tarwe, 70 last gerst, 20 last rogge, 62 centner 
staal, 4 schipsp wol, 5 schipsp was, 10 degger 
droge huiden. 

P. 18 oktober 55 / bl. 24, nr. 46, terug 8 november 
55. Met zijn schip van 180 last wil naar EIbing 
met 18 p naaizijde, 29 last haring, 6 okshoofd 
franse wijn, 200 p gember. Schipper en volk: 
150 fl. koopmanschap, 150 fl. koopmanschap. 
Naar Amsterdam met 60 last tarwe, 70 last 
gerst, 20 last rogge, 62 centner staal, 50 steen 
gewone wol, 1 kistje koopmanschap. Schipper 
en volk: 1 last rogge, 2 vaten vlees, 6 schipsp 
hop. Voor 2.000 fl. aan kramerij teruggestuurd 
in 3 pakjes. 

E. 3 november 55 / bl. 268, nr. 59. Met schip ‘Graf 
Wilhelm’ vanaf Amsterdam met 3/ last haring 
a 75 sch., 25/ last haring, 18 p naaizijde, 6 ok¬ 
hoofd franse wijn, 200 p gember, schipper en 
volk voor 300 fl. aan koopmanschap. 

Naar Amsterdam 50 last tarwe a 90 sch., 70 last 
gerst a 37^ sch., 10 last tarwe, 20 last rogge, 62 
centner staal, 50 steen gewone wol, 1 kistje 
huisraad. Schipper en volk: 1 last rogge, 6 
schipsp hop, 2 tonnen vlees. Nog 3 pakken kra¬ 
merij terug. 
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Bijlage 2. Registraties van de zes Har- 

LINGER SCHIPPERS IN DE SONTTOLREGIS- 

TERS 

Fedderick Sipkes 

28 april 54 van Harlingen 
30 mei 54 

3 juli 54 
24 juli 54 

31 augustus 54 
11 oktober 54 

van Koningsbergen 
van Harlingen 
van Danzig 

van Harlingen 

van Koningsbergen 
[hjemsted=Hindeloopen] 
xo maart 55 van Harlingen 

7 april 55 
4 mei 55 
25 mei 55 

3 juli 55 
30 juli 55 

15 september 55 
12 oktober 55 

van K0ge 

van Harlingen 
van Danzig 

van Harlingen 
van Danzig 

van Amsterdam 

van Windau 

Otte Duickes 
22 mei 54 
26 juni 54 

26 juli 54 

3 september 54 

16 oktober 54 

12 november 54 

van Harlingen 

van Riga 

van Harlingen 

van Ösel 

van Harlingen 
van Riga 

18 maart 55 

4 mei 55 
8 juni 55 

29 juni 55 

30 juli 55 

3 september 55 

van Harlingen 

van Pillau 

van Harlingen 
van Danzig 

van Harlingen 

van Koningsbergen 

Tiaert Jansen Schol 
5 maart 54 

7 mei 54 
15 juni 54 

6 augustus 54 

26 september 54 

van Harlingen 

van Koningsbergen 
van Harlingen 

van Koningsbergen 
van Harlingen 

24 oktober 54 van Koningsbergen 
17 maart 5 5 van Harlingen 

13 mei 55 van Koningsbergen 
24 mei 5 5 van Harlingen [?] 

[hjemsted=Venhuizen] 

7 j uli 5 5 van Koningsbergen 
(-) 

21 september 55 van Koningsbergen 

482(11/38 

494(11/56 

482(11/238 
494/2i4 
482(11/446 
494(11/437 

493dl/7 
536/11 

493(111/156 
536/110 

493(111/299 

437/264 

493(111/426 

437/398 

482(11/102 

494/139 
482(11362 

482(111/281 

494(111/454 
225 [duit- 
sers]/225 

493dl/2i 

536/47 
493(11/227 
437/181 

493(11/372 
536/386 

482(I)/8 

494/31 
480/132 

494/258 

225[duit- 
sers]/i4Ó 

482(111/398 

493(111/42 
536/63 

493d)/i7i 

437/207 
(-1 
536/402 

Isebrandt Carstens 
30 juni 54 van 

29 augustus 54 van 
20 oktober 54 van 

17 november 54 van 
20 april 55 van 

(-1 
5 mei 55 van 
23 mei 55 van 

20 juni 55 van 

[14 augustus 55 van 
6 september 55 van 

18 oktober 55 van 

Harlingen 

Koningsbergen 

Harlingen 

Rostock 

Harlingen 

Harlingen 

Danzig 

Harlingen 

Riga 

Harlingen 
Elbing 

Jacob Janssen [Loetske] 
1 juli 54 

29 augustus 54 

9 oktober 54 

(-1 
17 maart 5 5 
14 mei 55 

10 juni 55 

4 juli 55 

10 augustus 55 

12 oktober 55 

Jan Hyberts 

9 september 54 
7 oktober 54 

17 maart 55 

13 april 55 
22 mei 55 
8 juni 55 

23 juli 55 

21 augustus 55 

van Holland 

van Koningsbergen 

van Holland 

van Harlingen 

van Koningsbergen 
van Harlingen 

van Koningsbergen 
van Harlingen 

482(11/219 

482(111/265 
494/485 

482(111/452 
493(11/62 
(-1 
493(11/136 

437/84 
493(II)/28o 
536/310 *] 

493(11/438 

536/433 

480/156 

482(111/264 

480/452 

(-1 
493(II)/4i 

536/64 

493(111/241 

536/237 
493(111/365 

van (Schanz der)Nyen 437/403 

van Harlingen 

van Danzig 

van Harlingen 

van Danzig 

van Harlingen 
van Danzig 

van Harlingen 

van Koningsbergen 
[hjemsted=Emden] 

3 oktober 55 van Harlingen 

3 december 5 5 van Pillau 

480/376 

482(111/356 

493(11/36 
536/24 
493(I)/i6i 
437/122 

493(111/345 

437/343 

65 [ballast]/ 

34 
437/419 

Deze gegevens zijn van Isebrandt Isebrandts, wellicht een 
fout in het register. 

Verklaring: 
1654 bestaat uit de groepen Nederlanders: 482,494,480 en 482. 

Beide groepen 482 worden onderscheiden in groep I en II. 
1655 bestaatuit de groepen Nederlanders 493,437,493 en 536. 

Beide groepen 493 worden onderscheiden in groep I en II. 
De codering 482(1)138 betekent: nummer 38 van de ie groep 

van 482 Nederlanders in het desbetreffende jaar. 
Een enkele keer staat de Harlinger schipper niet bij de groep 

Nederlanders zoals zou moeten maar nissen de Duitsers 
of de schepen met ballast. 

H geeft aan, dat de gegevens missen maar dat er wel nog een 
reis moet zijn geweest. 
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Trekschuiten, haringbuizen en vrachtschepen op 
Vermeers Gezicht op Delft 

Kees Kaldenbach 

Inleiding 

In het Gezicht op Delft, een door Johannes Ver¬ 
meer geschilderd topstuk van de Nederlandse 
schilderkunst, speelt de haven van Delft met 
daarin een aantal schepen en trekschuiten een 
belangrijke rol. Deze haven, gelegen aan het 
Zuideinde van Delft, aan het begin van de 
Schie, werd de ‘Stadskolk’ of‘Kolk’ genoemd. 
Johannes Vermeer (1632-1675) koos bij de 
voorbereidingen van zijn werk aan dit schilde¬ 
rij een standpunt in een bovenhuis dat gelegen 
was aan de zuidzijde van deze Kolk. Hij keek 
daar in noordelijke richting over de haven. Ver¬ 
meer koos zijn positie op de ie of 2e etage van 
een pand dat daar aan de kade stond na het 
midden van de zeventiende eeuw. Het vermoe¬ 
den is dat hij daar ter plekke het uitzicht bestu¬ 
deerde en schetste. In zijn tijd was het gebrui¬ 
kelijk dat kunstenaars tekeningen maakten op 
papier, of met een zilverstift schetsten op 
plankjes die met een harde witte krijtlaag wa¬ 
ren bedekt. Er zijn van Vermeers hand geen te¬ 
keningen of voorstudies op papier bekend. 
Mogelijk werkte hij ter plekke ook met een Ca¬ 
mera Obscura; aanwijzingen daarvoor bestaan 
onder andere in de ‘circles of confusion’.1 Ver¬ 
meer toont de stedelijke bebouwing zoals die 
bestond omstreeks 1660; de stadsmuur met 
twee stadspoorten: links de Schiedamse Poort 
en rechts de Rotterdamse Poort. Daarachter 
strekt zich, in een manifestatie van stedelijke 
trots, de vermaarde stad Delft uit. 

Heeft Vermeer ter stoffering van die haven zo 
maar een paar willekeurige schepen geschil¬ 
derd? Zijn die schepen door Vermeer herken¬ 
baar of zelfs documentair afgebeeld en zo ja, 
geeft dit een toegevoegde historische waarde 
aan dit schilderij, dat in de kunsthistorische li¬ 

teratuur veelal wordt gedateerd tussen 1659 en 
1662? Om deze vragen te beantwoorden wor¬ 
den in dit artikel de verschillende scheepstypen 
beschreven, waarbij getracht wordt aan te dui¬ 
den waarom Vermeer juist deze schepen in de 
Kolk heeft afgebeeld.2 De scheepstypen op dit 
schilderij zijn onlangs door deskundigen op¬ 
nieuw gedetermineerd.3 Omdat de binnen¬ 
scheepvaart in de zeventiende eeuw qua onder¬ 
zoek vrijwel onontgonnen terrein is, is vooral 
gebruik gemaakt van archiefstukken.4 Er zijn 
op dit schilderij verschillende scheepstypen te 
zien, die misschien weinig uitleg behoeven. 
Voorzichtigheid is echter geboden, omdat de 
huidige benamingen van scheepstypen veelal 
uit de negentiende eeuw stammen en verwijzen 
naar ijzeren schepen. Die typologie stemt niet 
altijd overeen met die van de zeventiende eeuw. 

In de Kolk (zie plattegrond, ill. 2) werden door 
Vermeer van links naar rechts de volgende sche¬ 
pen afgebeeld: A) een trekschuit, ook wel tent- 
schuit of jaagschuit genoemd; B) een kromste¬ 
ven met hek, mogelijk een smalschip, van ach¬ 
teren te zien; C) idem, van opzij te zien; D) idem, 
van achteren te zien; E) een grotere kromsteven 
met hek, vanwege zijn afmetingen mogelijk een 
wijdtschip; F) een groep van vier trekschuiten; 
G) twee haringbuizen die liggen afgemeerd aan 
de scheepswerf. Al deze scheepstypen zullen in 
dit artikel de revue passeren. Maar eerst worden 
de havenactiviteiten in de Kolk geschetst. 

De Kolk en de VOC 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
werd in 1602 gevormd door samenvoeging van 
een aantal handelsondernemingen uit een zestal 
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steden. Die oude ‘voorcompagnieën’ werden Ka¬ 
mers genoemd, waarvan die in Amsterdam ver¬ 
uit de grootste was en die in Delft een van de klei¬ 
nere. Elke Kamer had een afvaardiging in het cen¬ 
trale bestuurscollege, de ‘HeerenXVII’. Door de 
Delftse kamer van de VOC (aangeduid met de let¬ 
ters VOCD) werden in de periode 1602-1650 in 
totaal dertig schepen gereed gemaakt en ge¬ 
zonden naar de Oost. Ook in de daarop volgen¬ 
de jaren werd gemiddeld één schip per jaar uit¬ 
gezonden; later werden dat er meer.5 

2. Plattegrond uan de 
Kolk en de bebouwing 
aan hetzuideinde uan 
Delft. Fotomontage op 
schaal op basis uan de 
Kadastrale Minuut 
(1832). 
Het volgende is te zien: 
A) een trekschuit ook wel 
tent- of jaagschuit; B) 
kromsteuen met hek, mo¬ 
gelijk een smalschip, uan 
achteren te zien; C) idem, 
uan opzij te zien; D) 
idem, uan achteren te 
zien; E) grotere kromste¬ 
uen met hek, mogelijk 
een wijdtschip; F) uier 
trekschuiten; G) twee ha¬ 
ringbuizen; K) Kethel- 
poort; S) Schiedamse 
poort; R) Rotterdamse 
poort; ARM) Armamen¬ 
tarium (arsenaal); OIH) 
Oost-Indisch Huis uan de 
Kamer Delft; OIP) Oost- 
Indisch Pakhuis uan de 
Kamer Delft; M) molen; 
X) standpuntVermeer. 

De Kamer Delft werkte vanuit twee locaties. 
De belangrijkste was het Oost-Indisch Huis, 
gelegen in Delft aan de Oude Delft vlakbij het 
Zuideinde (aangeduid met OIH op de platte¬ 
grond). Dit was het bestuurscentrum en de op¬ 
slagplaats van de kostbare goederen. In 1670 
werd het naastliggende huis aan de noordzijde 
erbij getrokken.6 Recht er tegenover, aan het 
water van de Oude Delft, lag het Oost-Indisch 
Pakhuis (OIP). Dit laatste pand lag direct aan 
het water, zodat de goederen vanuit de schepen 
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rechtstreeks konden worden opgehesen. In de 
achttiende eeuw was een touwslagerij vlak bij 
het Oost-Indisch Huis gevestigd, ‘agter de 
Brouwerije de Papegaij’ waarvan Vermeer het 
slanke torentje toont. Het lange, hoge dak aan 
de linkerzijde op Vermeers schilderij hoort 
wellicht ook bij dit gebouw, maar zal door Ver¬ 
meer zijn aangepast om de compositie hori¬ 
zontaler en strakker te maken. De andere loca¬ 
tie van de Kamer Delft was in Delfshaven (aan 
de Achterhaven, het water dat aansluit op de 
Maas). Het fungeerde als ‘zeemagazijn’, de op¬ 
slagplaats voor zeebenodigdheden. In 1672 
werd er een nieuw groot gebouw neergezet. In 
Delfshaven was ook de grote scheepswerf van 
de regio Delft gevestigd. 

De zeeschepen van de Kamer Delft werden 
met behulp van binnenvaartschepen in- en uit¬ 
geladen bij het Goereese gat.7 De uitgeladen 
goederen gingen via de sluis bij Delfshaven en 
de Delfshavense Schie richting Delft, om ten¬ 
slotte in het Oost-Indisch Pakhuis te worden 
opgeslagen.8 Onderweg naar Delft hoefde men 
alleen tolgeld te betalen aan de sluis te Delfsha¬ 
ven.9 De Kamer Delft deed aanvankelijk zeer 
goede zaken.10 

Vanwege de groeiende commerciële activitei¬ 
ten in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw werd de haven aan de zuidzijde van Delft 
te ondiep en te klein. Er was onvoldoende plek 
om de binnenvaartschepen af te meren. Het 
stadsbestuur besloot daarom een nieuwe haven 
aan te leggen." Het hele gebied bij de Schie- 
damse Poort ging op de schop in de periode 
1616-1620.12 Het landhoofd waarop de voor¬ 
poort van de Schiedamse Poort stond, werd 
grotendeels weggegraven en veranderd in wa¬ 
teroppervlak; een klein deel van het landhoofd 
bleef als een strekdam bewaard. De grote door¬ 
gang van de Schiedamse Poort werd afgesloten 
voor het verkeer en is vervolgens mogelijk als 
schuur gebruikt.13 Vlak naast de Schiedamse 
poort, werd in de stadsmuur een veel kleinere 
poort gebouwd, de Kethelpoort. Die bestond 
eigenlijk slechts uit een stel deuren in een met 

natuursteen versterkte opening. De Kethel¬ 
poort gaf vanaf de westzijde van de Oude Delft 
toegang tot de kade, zodat de met paarden be¬ 
spannen koetsen geen scherpe bocht meer 
hoefden te maken. Tegen de Schiedamse Poort 
werd een aanleunend, deels houten gebouw 
neergezet dat mogelijk als havenkantoor werd 
gebruikt. Al deze gebouwen zijn te zien op het 
schilderij van Vermeer. 

Toen de vergrote Kolk in 1620 in gebruik werd 
genomen, kon de binnenvaart tussen Delft en 
Rotterdam/Delfshaven zich goed ontwikkelen. 
Over de langere afstanden voeren beurtvaarders 
die met zeilen waren uitgerust. Voor vervoer 
over korte en middellange afstanden groeide in 
de zeventiende eeuw een uniek systeem van trek¬ 
schuiten.14 Vervoer met trekschuiten werd voor¬ 
al in de Republiek een economisch succes; er 
werden grote aantallen trekvaarten met jaagpa¬ 
den en een bijbehorend stelsel van sluizen aan¬ 
gelegd in twee korte hausses: een vanaf 1632 en 
een vanaf 1656.15 De scheepvaart met passagiers 
werden door lokale overheden strak geregeld en 
vastgelegd in ordonnanties. De ordonnanties 
van de Delftse overheid zijn vrij compleet be¬ 
waard gebleven. Bij de dienstregeling van af¬ 
vaarten werd rekening gehouden met de uren 
daglicht; het jaar was daartoe ingedeeld in 14 
tijdperken. De kortste daglichtperiode was van 
inovembertoteindjanuari;de langste van 1 mei 
tot eind juni van elk jaar; daartussen varieerden 
de tijden stapsgewijs.16 

De Schie, het water tussen Delft en Rotter¬ 
dam, waarvan Vermeer het begin afbeeldt, 
werd pas in 1655 geschikt gemaakt als trek¬ 
vaart. Het aanleggen van paden op de dijken, 
uit kostenoverweging veelal slechts aan één zij¬ 
de langs de vaart (bij de Schie aan de westzijde), 
bracht met het recht van overpad en het beno¬ 
digde onderhoud veel conflicten en juridische 
regelingen met zich mee.17 Vermeer liet op zijn 
Gezicht op Delft dus een trekschuitverbinding 
zien die relatief nieuw was. 
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3. Johannes Vermeer, 
Gezicht op Delft. De¬ 
tail van een trekschuit die 
euen ligt te coachten aan 
de kolk; de instapope- 
ning ligt aan de water¬ 
zijde. Een groepje rijk ge¬ 
klede burgers staat te 
praten. Rechts van de 
trekschuit zien we een 
vandetweerollepalen, 
die het nemen uan de 
bocht mogelijk maakten. 

Een aantal trekschui¬ 
ten ligt rechtsachter ajge- 
meerd, aan de zijkant 
uan de Rotterdamse 
poort. 

SCHEEPSTYPEN IN DETAIL 

DE TREKSCHUIT (A EN F) 

Links vooraan (zie plattegrond, letter A) toont 
Vermeer een trekschuit, ook wel tentschuit, 
jaagschuit, jaagveer of‘schuiteveer’ genoemd.18 
De benaming tentschuit wijst op de tentvormi¬ 
ge opbouw. Vanaf 1632 zien we eerst een sim¬ 
pele afdekking, vergelijkbaar met die van een 
huifkar, waarbij het zeildoek naar believen over 
hoepelvormige steunen open kon worden ge¬ 
slagen. Na het midden van de zeventiende 
eeuw werd meestal een stevig, rechthoekig 
houten frame getimmerd, bedekt met zeil¬ 
doek. Dit soort trekschuit had een totale lengte 
van ca. 11,5 meter.19 De langgerekte, overdekte 
ruimte voor de ‘tweede klasse’ heette de ‘tent’ 
of het ‘ruim’. Dit ruim had slechts aan één zij¬ 
de een opening om in- en uit te stappen, die te¬ 
vens daglichten frisse lucht binnen liet. Er was 
ook een ‘eerste klasse’, de ‘roef, met een uit¬ 
gang achteraan in het midden van de trek¬ 
schuit. In de achttiende eeuw volgde nog een 
luxer type trekschuit met een serie vensters aan 
beide zijden van de tent en de roef. 

Schependeskundige E.W. Petrejus geeft de 
volgende karakterisering: “De schuit had overi¬ 
gens een slanke vorm, de voorsteven was lang, 

zeer licht gebogen en sterk vallend. Tegen het 
frontschot stonden twee jaagmasten, een korte 
en een lange. De jaaglijn ging van de stuurstoel 
van de schipper naar de top van de langste mast 
en van daar met een flinke lengte naar het 
haamhoutvan het jagerspaard. Het is duidelijk 
dat een schuit die de jaaglijn hoog vastgemaakt 
had, een schuit met een lage lijn aan de buiten¬ 
kant kon passeren zonder dat de lijnen behoef¬ 
den te worden losgegooid.”20 

We kunnen op Vermeers schilderij bij de 
trekschuit links vooraan niet zien welk soort 
mast in gebruik is. Alle vier trekschuiten (F) 
rechts achteraan hebben echter lange masten, 
die beschilderd zijn met een roodwitte streep 
die als een kurkentrekker omhoog draait. Het 
doet denken aan de versierde staf die dient als 
uithangteken voor een barbierswinkel. 

Een trekschuit had per definitie géén zeil en 
moest daarom voortgetrokken worden door een 
paard. De knecht en het trekpaard volgden het 
jaagpad aan één kant van de vaart. De dunne 
maar sterke lijn van het paard naar de schuit was 
zo’n 60 meter lang. Als er in draf getrokken 
moest worden werden er soms twee paarden in¬ 
gezet: “... ‘stappend’ loopt de jager naast zijn 
paard, ‘dravend’ zit hij erop”, schrijft Petrejus.21 

Omdat er slechts aan één zijde van een trek- 
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vaart werd getrokken en de opening van de 
trekschuit (althans in de versie met geheel hou¬ 
ten betimmering, na het midden van de zeven¬ 
tiende eeuw) aan één kant lag, moest het schip 
af en toe worden gedraaid om de passagiers 
goed aan wal te kunnen zetten. Het ruim was 
zo stevig getimmerd dat de schipper er over 
heen kon lopen, bijvoorbeeld bij het kloeten 
met de lange boom tijdens het vertrekken of 
aanleggen. Rechtuit varen was voor de schip¬ 
per dankzij het lange trektouw geen probleem. 
Een scherpe bocht maken langs een gebogen 
kade vereiste echter stuurmanskunst en een 
praktisch hulpmiddel. De ‘rollenpalen’ die bij 
Vermeer vooraan te zien zijn (bij de burgers die 
daar staan te wachten) zijn bedoeld om het 
trektouw er voor langs te leiden, teneinde de 
schuit niet te veel naar de wal te trekken als het 
trekpaard de bocht volgt.11 

Bij Vermeer, een schilder die veelal heldere 
en samenhangende composities maakt, neemt 
deze trekschuit een onlogische positie in. We 
zien namelijk de achterzijde van de trekschuit, 
zodat de enige opening hier niet aan de landzij¬ 
de, maar aan de waterzijde lag. De officiële in- 
staphalte in Delft lag aan de zijkant van de 
strekdam voor de Schiedamse Poort (vanuit 
ons gezichtspunt aan de rechterzijde) zoals on¬ 
der andere te zien is op een stadsplattegrond 
uit 1832.13 Misschien ligt deze schuit hier alleen 
maar even te wachten? Maar wat doen de pas¬ 
sagiers dan op deze plek? Bij een zo zorgvuldi¬ 
ge schilder als Vermeer, die goed vertrouwd 
was met het komen en gaan van trekschuiten 
aan hetZuideinde, is dit wel een merkwaardige 
constructie, wellicht gekozen om redenen van 
compositie. 

Ordonnantie 

In het Gemeentearchief Delft is onder andere 
een ordonnantie uit 173° bewaard gebleven van 
het ‘Schuiteveer Delft-Rotterdam’.1* Deze or¬ 
donnantie geeft een gedetailleerd beeld van het 
reilen en zeilen van dit ‘schuiteveer’ dat in 

4. Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, detail van het 
schip aangeduid met B). Het is een kromsteven met hek, 
mogelijk een smalschip. Vermeer toont een drietal van dit 
soort schepen. 

hoofdzaak bestemd was voor passagiersver¬ 
voer.15 Voor het begrip van het schilderij van 
Vermeer worden hier alleen de artikelen uit de 
ordonnantie genoemd die betrekking hebben 
op de gang van zaken in de Kolk van Delft. 

Een enkeltje van Delft naar Rotterdam kostte 
5 stuivers in de tent of 10 stuivers in de roef. De 
trekschuiten vertrokken volgens dienstrege¬ 
ling.16 Er waren vastgestelde instapplaatsen; de 
hoofdschipper kreeg een boete van 50 stuivers 
als hij tussentijds nog passagiers innam. De 
enig toegestane instappunten waren “de Kolk, 
de Kandelaar en de Schans”.17 Bij het wegvaren 
stonden de beide schuitvoerders ieder met de 
boom (een lange stok) in de hand, de knecht 
voor op de schuit en de schipper bij het roer 
achter op de schuit. De eigenlijke afvaart in Delft 
is niet in de Ordonnantie beschreven maar we 
kunnen die wel reconstrueren. Omdat het trek¬ 
paard in Delft niet met de lijn langs de afge- 
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5 .Johannes Vermeer, Gezicht op Delft, detail, grotere kromsteven met hek, mogelijk een ivijdtschip, van opzij gezien. 
Het schip ligt aan de kop van een strekdam, het ‘hooft’ voor de Schiedamse poort. Trekschuiten vertrokken volgens dienstre¬ 
geling van de ‘veerkaai’ (gelegen aan de rechter zijkant). 

meerde binnenschepen kon lopen, wachtte het 
paard aan de overzijde op de kade, vermoede¬ 
lijk vlak bij de ‘rollenpalen’ die Vermeer toont. 
Daar maakte de knecht het lange trektouw vast 
aan het haamhout van het paard en kon de reis 
naar Rotterdam of Delfshaven beginnen. Pas¬ 
sagiers die in de omgekeerde richting reisden, 
vanuit Rotterdam via Delft naar Den Haag of 
Leiden, moesten in Delft bij de Schiedamse 
Poort uitstappen en te voet verder gaan naar de 
Haagpoort, waar zij overstapten op de Haagse 
of Leidse trekschuit.28 

In de Ordonnantie staan nog aanvullende be¬ 
palingen. Indien na afvaart van de ‘Veerkaai’ 
aan de Kolk binnen een half uur twintig perso¬ 
nen stonden te wachten, dan diende de schip- 
persbaas een extra schuit in te zetten. Er zijn 
verder nog een aantal maatregelen van openba¬ 
re orde die in grote lijnen in elke ordonnantie 
herhaald worden, en dus - vanuit de praktijk - 
wezen op een dringende noodzaak. Deze orde¬ 
maatregelen gaan onder andere over het be¬ 
strijden van het vloeken en het beperken van 
het roken.19 De trekpaarden konden in Delft tot 

rust komen bij het ‘paardewad’, gelegen aan de 
buitenoever aan de oostzijde van de Rotter¬ 
damse Poort, vlak bij de scheepswerf. Dit 
‘paardewad’ is afgebeeld op de Kaart Figuratief 
van Delft (1675-1678). Jonge, sterke paarden 
werden in hun loopbaan eerst gebruikt voor 
andere doeleinden. Als ze ouder werden en 
minder kracht en uithoudingsvermogen kre¬ 
gen, moesten zij nog een aantal jaren zware ar¬ 
beid verrichten als trekpaard. 

De trekschuit mag overigens niet verward wor¬ 
den met het beurtschip, een groot schip met 
zeil, bedoeld voor passagiers en vracht, even¬ 
eens varend op gereglementeerde tijden. De 
‘nachtschuit’ was een bijzonder beurtschip 
voor nachtelijk vervoer van passagiers en baga¬ 
ge over langere afstand. Aan de mast van de 
forse ‘Delftse nachtschuit’ werd bij de afvaart 
een zeil gehesen, behalve als tegenwind het ge¬ 
bruik van trekpaarden noodzakelijk maakte. 
Kandelaars zorgden voor verlichting en een 
veilige nachtelijke vaart. 
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6. Wijdtschip. Anoniem. 
Technische tekening.- 
grootspant en zijaanzicht 
van een loijdtschip (gro¬ 
tere kromsteven met hek). 
Opschrift: Wijt 20 
voeten, hol [...] voet 3 
duym; Lanck over ste¬ 
ven 70 voeten. Collectie 
Nederlands Scheepvaart¬ 
museum Amsterdam, 
inu.nr. I.11.2. 

De kromstevens met hek, mogelijk smal- 

SCHEPEN (B, C, END) 

Op Vermeers schilderij zien we aan de kade een 
aantal kromstevens of tjalkachtigen liggen. 
Van links naar rechts zien we er een van achter 
afgebeeld (B), een van opzij (C) en opnieuw een 
van achteren (D). Kromstevens zijn binnen¬ 
schepen, herkenbaar aan de zichtbaar geringe 
holte, die werden gebruikt voor vrachtvervoer. 
Dit soort schepen werd in de zeventiende eeuw 
lokaal wellicht smalschip, wijdtschip of mis¬ 
schien ook wel kaag genoemd, maar in heden¬ 
daagse termen noemen we dit type een ‘hek- 
tjalk met spriettuig’.30 Aan de achterzijde lopen 
de boorden namelijk sterk omhoog en ze ko¬ 
men samen in een ‘hek’. Daarin bevindt zich 
het hennengat, waardoor de helmstok of roer¬ 
pen steekt, die het roer bedient. 

De varianten smalschip of wijdtschip verei¬ 
sen een kleine uideg. Smalschepen en wijdt- 
schepen zijn van eenzelfde type, maar verschil¬ 
len in afmeting.31 Een smalschip kon in Gouda 
de nauwe, overwelfde, 4.68 meter brede ‘Don¬ 
kere Sluis’ passeren. Schepen die net even bre¬ 
der waren (wijdtschepen dus) moesten buiten 
Gouda om varen.31 Ook in Spaarndam was er 
zo’n nauwe sluis die alleen smalschepen kon 
doorlaten.33 

Het tweede schip van links (C) ligt evenwijdig 

aan de kade, de voorsteven die met goud en 
blauw is versierd naar links. Aan de steven is 
een kleine bol bevestigd, eveneens in blauw en 
goud. De donkerrode bol aan de voorzijde met 
een doorsnede van ca. 1 meter kan de fokken- 
huik zijn, een soort foedraal om het zeil.34 De 
zeilen hadden bij het herhaaldelijk opgeien 
veel te lijden.35 Ook de ankerkabels hadden het 
bij dit type schip zwaar te verduren doordat het 
opgegeide zeil veel wind ving.36 Het derde schip 
(D) is van achteren te zien en is lastig te zien 
door de na-donkering van de pigmenten op het 
schilderij. 

Wat zeggen de handboeken over de kromste¬ 
vens met hek? Petrejus meldt: “De inrichting 
was bij alle tjalken dezelfde: het ruim, een ach¬ 
teronder voor de schipper en zijn gezin en een 
vooronder voor de [een of twee] knechts. De 
stookplaats bevond zich achter in het schip.”37 
“Smal- en wijdtschepen werden gebruikt voor 
vracht- en personenvervoer en als lichter van de 
Oost-Indiëvaarders...”.38 De serie kromstevens 
op het schilderij van Vermeer werden mis¬ 
schien mede gebruikt voor het lichten van zee¬ 
schepen. Vanaf de Oost-Indiëvaarders brach¬ 
ten ze de goederen naar de Delftse pakhuizen 
van de Oost-Indische Compagnie.39 

Op het schilderij van Vermeer is niet met het 
blote oog (maar wel via een röntgenopname of 
een bijzondere videotechniek, infrarood reflec- 
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7. Johannes Vermeer, 
Gezicht op Delft, de¬ 
tail, tioee haringbuizen, 
schuin van achteren te 
zien. Op de achtergrond 
de dubbele ophaalbrug 
die aansluit op de iveg 
aan de scheepsmakerij en 
die leidt naar de voor¬ 
poort van de Rotterdamse 
poort. 

tografie) nóg een schip zichtbaar, dat is gele¬ 
gen tussen de eerder genoemde schepen. Ook 
opzij van de haringbuizen is nog een schip te 
zien dat door Vermeer bij nader inzien wegge¬ 
schilderd is om de compositie te versterken. 
Ook is het formaat van enige schepen aange¬ 
past tijdens het schilderen. 

Een grotere kromsteven met hek, 

MOGELIJK EEN WIJDTSCHIP (E) 

Aan de kop van de strekdam voor de Schiedam- 
se Poort toont Vermeer de zijkant van een gro¬ 
te kromsteven met hek, mogelijk een ‘wijdt¬ 
schip’. Dit schip, waarvan de voorsteven naar 
rechts is gericht, heeft opzij een groot zwaard 
met een groenachtige bovenrand. Het impo¬ 
sante witte zeil is gestreken. De achterzijde is 
blauw en goud geverfd. 

Dit type schip werd evenals het smalschip ge¬ 
bruikt voor goederenvervoer en, vanwege de 
grotere breedte, mogelijk ook wel ingericht als 
beurtschip, waarbij het geschikt werd gemaakt 
voor personenvervoer. 

Haringbuizen (G) 

Geheel rechts op Vermeers schilderij liggen 
twee haringbuizen, afgemeerd aan de scheeps¬ 

werf.40 Het zijn grote buizen, speciaal gebouwd 
voor de haringvisserij.41 Zeventiende-eeuwse 
bronnen duiden twee lengtematen aan: een 
klein type van 14,4 meter en een grote van 22 
meter.41 

Rond 1600 was de haringvangst een van de 
grote bronnen van de welvaart van de Repu¬ 
bliek. De visserijonderneming werkte op bijna 
industriële schaal; er waren in het seizoen 500 
a 600 haringbuizen op zee. Het visseizoen was 
- om de viskwaliteit te garanderen - wettelijk 
beperkt. Men mocht elk jaar slechts vissen van 
1 juni tot eind december (wat echter wel wat op¬ 
gerekt kon worden); buiten die tijd werden de 
schepen opgelegd.43 Delfshaven, dat viel onder 
het stadsbestuur van Delft, was rond 1600 een 
belangrijk centrum voor de haringvaart, maar 
tegen 1660 was de haringvaart er sterk afgeno¬ 
men en was de positie van Delfshaven relatief 
onbelangrijk.44 

Beide door Vermeer getoonde haringbuizen 
zijn driemasters, waarvan de twee voorste mas¬ 
ten gestreken kunnen worden. In horizontale 
stand rusten de uiteinden op het achterdek, op 
een dwars geplaatste horizontale balk, galg ge¬ 
naamd. Op Vermeers buitenste haringbuis (die 
het dichtste bij de toeschouwer staat) is de mid¬ 
delste mast geheel weggenomen en de voorste 
(fokken)mast gedeeltelijk gestreken. De ach¬ 
termast staat nog omhoog. 

Van de tweede haringbuis staan de middelste 
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8. Haringschip. Anonieme gravure. Opschrift: Een Haring-schip, siet Fol. 300, scala van 12 voeten. Uit: Cornells 

van Yk, De Nederlandsche Scheept-bouw-konst Opengestelt, Amsterdam uitg. Jan ten Hoorn, 1697. 
Collectie Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. 

en achtermast overeind; de fokkenmast is niet 
te zien. Beide schepen liggen aan de scheeps¬ 
werf en zijn dus in reparatie. Door het aftakelen 
van enige masten en het ontbreken van de zware 
zoutvaten en andere scheepsbenodigdheden, 
liggen beide haringbuizen buitengewoon hoog 
in het water. Aan de achterzijde lopen de boor¬ 
den sterk omhoog in de ‘verschansing’ en ko¬ 
men samen in een ‘hek’. Daarin bevindt zich, 
evenals bij de hiervoor besproken kromste¬ 
vens, het hennengat waardoor de helmstok 
steekt die het roer bedient. De vloeiende ron¬ 
ding van de kromme balken aan de buitenzijde 
is - volgens scheepskenners - door Vermeer 
goed getroffen. 

Midscheeps is vaag de opening te zien, waar¬ 
door de zeer lange, aan tonnetjes hangende 
drijfnetten naar buiten werden gelaten en naar 
binnen konden worden getrokken. Om de wrij¬ 
ving te verminderen was tussen de verticale 
geesten de ‘geestrol’ opgehangen waarover het 
net naar binnen kon rollen. Er werd bij duister¬ 
nis gevist omdat de haring alleen ’s nachts naar 
boven zwom om naar voedsel te zoeken. Over¬ 
dag zwom de haring te diep om het drijfnet met 
succes te kunnen gebruiken.45 

Een verfijnde datering van het Ge¬ 

zicht op Delft 

Uit Vermeers totaalbeeld kunnen we het door 
hem afgebeelde tijdstip afleiden uit een aantal 
elementen. Ten eerste zien we het volle gebla¬ 
derte van de bomen op de achtergrond, dat ge¬ 
geven het zeventiende-eeuwse klimaat in de 
Republiek een seizoen aanduidt ergens tussen 
mei en oktober. Ten tweede weten we dat de 
haringbuizen van 1 januari tot 1 juni van elk jaar 
werden opgelegd (d.w.z. buiten gebruik wer¬ 
den gesteld). Het betreft kostbare schepen die 
optimaal gebruikt moesten worden in het vis- 
seizoen. Deze twee haringbuizen zijn aan de 
Delftse scheepswerf in deels onttakelde staat 
afgebeeld. De opbouw van de tijdelijk verwij¬ 
derde masten zal nog enige tijd in beslag ne¬ 
men.46 Ten derde is aan de stand van de zon te 
zien dat het een vroege ochtend betreft.47 Deze 
drie observaties geven uitsluitsel over het door 
Vermeer afgebeelde moment, namelijk een 
vroege ochtend in de eerste helft van de maand 
mei. 

In welk jaar dan wel? Opnieuw vinden wij 
sterke aanwijzingen in het schilderij. Vermeer 
beeldde de bovenzijde van toren van de Nieuwe 
Kerk in doorzicht af, zónder een carillon van 
grote en kleine klokken. Documenten tonen 
aan dat de verticale openingen boven in de toren 
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(op ca. 71 meter hoogte) vanaf de zomer van 
1662 geheel gevuld waren met een carillon.48 
Het is niet vast te stellen of er op die plek vanaf 
de middeleeuwen tot aan 1660 een aantal klok¬ 
ken te zien was. De collectie prenten en teke¬ 
ningen in de Atlas van het Gemeentearchief 
Delft geeft daarover geen uitsluitsel.49 Eén af¬ 
beelding (nummer 83) in de catalogus Delftse 
meesters, tijdgenoten van Vermeer (Prinsenhof 
1996) toont een schilderij van Vosmaer uit 1652 
waar wél klokken te zien zijn. Zeker is dat tus¬ 
sen mei 1660 en de nazomer van 1661 een aan¬ 
tal klokken omlaag en omhoog werden gehe¬ 
sen door de firma Hemony. Op stilistische 
gronden hebben deskundigen vastgesteld, dat 
Vermeer de groep van drie stadsgezichten, 
waartoe het Gezicht op Delft behoort niet vóór' 
1659 of 1660 gemaakt zal hebben.50 Het Gezicht 
op Delft is zeker de grootste en meest voldragen 
van deze drie schilderijen. Ik kom, gegeven de 
bovenstaande analyse, uit op de vaststelling dat 
Vermeer een scène toont aan het Zuideinde van 
Delft in een vroege ochtend in de eerste helft 
van de maand mei 1660 of 1661. Omdat Ver¬ 
meer als schilder langzaam en zorgvuldig 
werkte zal het schilderij pas zijn voltooid in de 
periode 1662-1665. Wij weten dat hij het nu en 
dan ter droging wegzette, want de later door 
Vermeer aangebrachte lagen olieverf zijn in het 
craquelé van de oudere verflagen gedrongen. 
Het schilderij werd tijdens het leven van Ver¬ 
meer, mogelijk na ca. 1662 maar zeker vóór het 
jaar 1674 verkocht aan de mecenas en verzame¬ 
laar Pieter Claesz van Ruijven en zijn echtgeno¬ 
te Maria de Knuyt, die samen overigens al een 
groot aantal schilderijen van Vermeer in bezit 
hadden.51 

Samenvatting en conclusie 

in zijn beroemde interieurschilderijen. Maar 
hij heeft op onderdelen voorrang gegeven aan 
de eisen van compositie boven natuurgetrouw¬ 
heid.52 Vermeer verwerkte in de scheepstypen 
een schat aan betrouwbare historische infor¬ 
matie. Hij toont links vooraan een trekschuit 
en achteraan, aan de kade, van links naar rechts 
vier kromstevens met hek. Rechts achteraan 
ligt een groep van vier trekschuiten en tenslot¬ 
te geheel rechts nog twee haringbuizen. 

De kromstevens, in de variëteiten wijdtschip 
en smalschip, zorgden voor vervoer van goede¬ 
ren op binnenwateren. Wellicht speelt ook de 
afhandeling van de lading van Oost-Indiëvaar- 
ders hier een- of tweemaal per jaar een rol, om¬ 
dat in Delft een Kamer van de VOC gevestigd 
was met opslagruimten in Delft en een depen¬ 
dance in Delfshaven. Het meest rechtse exem¬ 
plaar van de kromstevens, gelegen aan de 
strekdam voor de Schiedamse Poort, is moge¬ 
lijk een wijdtschip en kan als beurtveer zijn in¬ 
gericht ten behoeve van het vervoer van goede¬ 
ren en passagiers over langere afstand. 

De trekschuiten zijn wellicht prominent af¬ 
gebeeld vanwege de in 1655 nieuw geopende 
vaste trekschuitverbinding tussen Delft, Delfs¬ 
haven en Rotterdam. De zijkant en de kop van 
de strekdam deed dienst als ‘veerkade’, een 
centraal opstappunt naar deze plaatsen. De 
trekschuit geheel links bij Vermeer ligt daar 
slechts te wachten; er stappen daar géén passa¬ 
giers in of uit, hetgeen opmerkelijk is. 

De scène en de eerste opzet van het Gezicht op 
Delft (dat door Vermeer mogelijk werd voltooid 
in de periode 1662 tussen en 1665), is aan de 
hand van deze studie exacter te dateren dan 
ooit tevoren, namelijk op een vroege ochtend in 
de eerste helft van de maand mei in het jaar 
1660 of 1661. 

Vermeer heeft in het Gezicht op Delft de werke- Noten 
lijkheid van het scheepvaartverkeer in de Kolk 
nauwkeurig observerend en documentair over- » Deze fenomenen worden onder andere besproken in een 

tuigend geschilderd. Zijn afbeelding is in dat in 1982 verschenen artikel van wheelock en Kaldenbach, 
. , ..... 0 waarin de topografische juistheid van Vermeer’s Gezicht 

Opzicht vergelijkbaar met bepaalde onderdelen op Delft wordt besproken aan de hand van kaartmateriaal 
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en vele reproducties van andere kunstenaars. Arthur K. 
Wheelock jr. en Kees Kaldenbach, ‘Vermeer’s View of 
Delft and his Vision of Reality’, in: Artibus Et Historiae, nr. 6 
III (1982) g-35. 
Omstreeks het begin van de 20ste eeuw werd op de plaats 
waar Vermeer werkte een pand neergezet dat daar tot circa 
1990 stond: Hooikade nr. 29. De rooilijn van de huidige 
nieuwe gebouwen (2000) op het Plein Delftzicht is een 
stuk naar achteren geplaatst Vermeer zal het daadwerke¬ 
lijke schilderwerk thuis in zijn studio hebben verricht. Zie 
voor een bespreking ook de home page op het internet, 
http://www.xs4all.nl/~kalden/ 

2 Het onderwerp ‘Schepen bij Vermeer’ is in de scheepvaart- 
literatuur tot nu toe vrijwel onbesproken gebleven. Een 
aantal artikelen geven wel achtergrondinformatie. De 
bouw van Compagniesschepen bij Delft is behandeld door 
I.M. Dillo, ‘Over scheepsbouw en scheepvaart bij de Ka¬ 
mer Delft’, in: Delft en de Oostindische Compagnie (Amsterdam 
1987) 37-56. Zij meldt dat de Kamer Delft 1/16 van de ge¬ 
hele scheepsbouw van de VOC voor zijn rekening nam, 
door kleinere schepen te bouwen tot 500 ton. Aan de 
scheepswerf in Delfshaven werden in totaal 111 schepen 
gebouwd. Zij schrijft in dat artikel niet over de scheeps¬ 
werf aan het Zuideinde van Delft. Zie ook drs. J.C. Botte- 
ma, ‘Beurtveer en stoomboot tussen Delft en Rotterdam’, 
in: Pennevruchten uit Delfts Historie (Amsterdam 1986) 9-29. 

3 Mijn dank gaat uit naar de heren drs. H. Dessens en drs. F. 
Loomeijer van het Nederlands Scheepvaartmuseum Am¬ 
sterdam, die eerdere versies van dit artikel van commen¬ 
taar voorzagen. Tevens dank ik de staf van de bibliotheek 
van dit museum. Fouten die eventueel nog in dit artikel 
staan zijn de mijne. 

4 In de gemeentearchieven van Amsterdam, Delft en Rotter¬ 
dam werden gegevens aangetroffen. Verder werd gebruik 
gemaakt van literatuur en documenten in de bibliotheken 
van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en 
van de Universiteit van Amsterdam. Omdat personenver¬ 
voer gedetailleerd werd geregeld door stedelijke overhe¬ 
den werd vooral over trekschuiten in de archieven veel ma¬ 
teriaal aangetroffen. De archiefvondsten betreffen ook de 
werking van de binnenvaart rondom Delft en overschrij¬ 
den de vraagstelling van dit artikel. Later hoopt de auteur 
er een afzonderlijke bijdrage over te publiceren. 

5 Na 1689 vertrokken er gemiddeld twee VOC-schepen per 
jaar en in 1747 werden het er zelfs vijf. Vanaf 1716 hadden 
de zeeschepen een gemiddeld gewicht van 600-650 ton; na 
1737 circa 850-880 ton. Luc Eekhout, ‘De Delftse kamer 
van de VOC, 1680-1803’, ‘n: D* stad Delft, cultuur en maat¬ 
schappij van 1667 tot 1813 (Tentoonstellingscatalogus Ste¬ 
delijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1982) I, 68 

6 Eekhout, De Delftse kamer, 67 
7 D. Wijbenga, Delft, een verhaal van de stad en van haar beivo- 

ners, deel II, van 1572-1700 (Rijswijk 1986). Hij stelt dat de 
uit de Oost aangevoerde goederen in Delfshaven werden 
overgeladen in zogenaamde ‘damlopers’ die de goederen 
naar Delft voerden. Een damloper was door zijn platte bo¬ 
dem geschikt om over een overtoom te worden gesleept en 
het was in de zeventiende en achttiende eeuw een veel 
voorkomend scheepstype. Omdat er tussen Delfshaven en 
de kolk in Delft geen dam lag was er m.i. geen noodzaak 
dit type schip te gebruiken. 

8 L. Eekhout, ‘De Delftse Kamer van de VOC’, in: De stad 
Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667 (Tentoonstel¬ 
lingscatalogus Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 

1981) I, 90-94. Voor de Kamer van Delft kwamen vanaf 
1658 de volgende schepen retour: in 1658 de Phoenix; in 
1660 de Dordrecht; in 1661 geen; in 1662 opnieuw de Phoenix. 
Op p. 91 schrijft Eekhout: “Naast de vloot bezat de VOCD 
een jacht, dat diende om bewindhebbers van en naar 
Delfshaven te brengen. Zijn ligplaats was iets ten westen 
van de Schiedamse Poort te Delft.” Vermeer heeft dit jacht 
nietafgebeeld. 

9 De tarieven bedroegen van 1 stuiver voor de kleinste schui¬ 
ten tot 10 last, tot 6 stuivers voor schepen van meer dan 31 
lasten. Gemeentearchief Delft (GAD), inv. 8’, nr. 32, “Or¬ 
donnantie, gedaan 20 juni 1710, gedrukt door Beman, 1732”. 

10 Eekhout, ‘De Delftse kamer’ (1981). In de periode 1602- 
1616 bracht zij voor de investeerders jaarlijks gemiddeld 
37% winst op. Van de in totaal 30 uitgevaren schepen in de 
periode 1602-1651 zijn er 22 met rijke lading teruggekeerd. 
De overige 8 schepen zijn in de Oost gebleven, of vergaan 
dan wel gekaapt. 

11 Om deze forse publieke werken te bekostigen werd vanaf 1 
augustus 1616 de accijns op tarwe verhoogd. Het resultaat 
was onvrede en tenslotte een belastingoproer, dat spoedig 
de kop werd ingedrukt. 

12 Daartoe werd de oude voorpoort van de Schiedamse Poort, 
die zeer bouwvallig was geworden, afgebroken. Ervoor en 
ernaast werd de Kolk gegraven. Het grondwerk werd ver¬ 
richt in een drooggemalen bouwput, voorzien van dam- 
wanden die waren gemaakt van houten palen, onderling 
stevig vastgezet met touwen. Wijbenga, Delft, een verhaal 

13 In geen van de bewaard gebleven stadsgezichten kan men 
dwars door de poort heen kijken. De ruimte moet dus een 
andere bestemming hebben gekregen. De fotocollectie 
van de door mij verzamelde stadsgezichten en het kaart¬ 
materiaal rond de Kolk berust in de bibliotheek van het 
Mauritshuis, Den Haag. 

14 J. de Vries, 'Barges and Capitalism’, in: AAG Bijdragen XXI 
(Wageningen 1978) 39-372. Een startschot werd gegeven 
in de Spaanse Nederlanden. Tussen Brussel en Antwerpen 
liep het Kanaal van Willeboek, waar vanaf 1618 schuiten al 
regelmatige diensten uitvoerden. 

15 Zie voor een discussie mijn komend artikel over de bin¬ 
nenvaart in Delfland. 

16 GAD, inv. 8’, nr. 16, Ordonnantie 12 okt. 1674, gedrukt 
door De Groot. Tot ver in de volgende eeuw bleven deze 
openings- en sluitingstijden gehandhaafd. 

17 F.M. van Leeuwen, ‘Vervoer en postwezen’, in: De stad Delft, 
cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (Tentoonstellings¬ 
catalogus Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1982) I, 
66 

18 Bij de term ‘schuiteveer’ dreigt m.i. spraakverwarring met 
het grotere type schuitdat met zeil over grotere afstand vaart 

19 C. van Yk, Nederlandsche Scheeps Bouiv-Konst Open Gestelt. Ver- 
toonende Naar cuat Regel, oj Evenredenlijkheyd, in Nederland 
meest alle Scheepen toerden geboutvd; mitsgaders Masten, Zeylen, 
Ankers, Touwen, enz. daar aan gepast (...). (Delft 1697; facsi¬ 
mile, z.j.). Voor de trekschuit geeft Van Yk de volgende af¬ 
metingen: lengte 37 Rijnlandse voet van 31 cm = 11,47 m; 
breedte 7 voet = 2,17 m. De tent was 18,6 Rijnlandse voet = 
5,76 meter lang. Het roer was 3 voet = 93 cm breed. Ik ver¬ 
onderstel dat de maten van de Delftse schuiten niet veel 
zullen afwijken. 

20 E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen; binnenschepen, 
jachten en vissersschepen (Bussum 1971) 69 

21 Ibidem, 72 
22 Gait L. Berk, ‘De Rollepaal’ en ‘Andermaal de rollepaal’, in: 
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Spiegel der zeilvaart, respectievelijk 2e jaargang nr. 1 (1978) en 
ue jaargang nr. 5 (1987) 35 

23 Deze kaart, de ‘Kadastrale Minuut’ is gemaakt om op een 
moderne wijze het kadaster bij te kunnen houden. In 1998 
verscheen een herdruk op atlasformaat. 

24 GAD, inv. 8’, no. 59, Ordonnantie vastgesteld op 18 April 
1730, gedrukt in 1787. Dezelfde regels bleven dus zo’n vijf¬ 
tig jaar van kracht. De auteur gaat ervan uit dat deze regels 
ook golden in de periode 1660-1670. 

25 Een ander document van gelijke strekking is de ‘Ordon¬ 
nantie op het Maassluisse veer en trek-pad’, vastgesteld op 
9 oktober 1715 en gedrukt door Beman in 1737. GAD, inv. 
8’, nr. 41. 

26 Dirck van Bleyswijck, Beschryving der stadt Delft (Delft 1667- 
1680) II, 679. Van Bleyswijck schrijft over de Schiedamse 
Poort: “Het is een oud doch echter noch sterck gebouw 
voorsien met twee uyrswysers...mitsgaders en klockeslag 
waer na de Schippers van alle voornoemde Veerschuyten 
sich moeten reguleren...”. 

27 Ordonnantie, art. 23. Elders in ordonnanties in Delfland is 
het uitdrukkelijk toegestaan onderweg te stoppen voor 
passagiers indien die aan de vaart wonen. 

28 Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, 72 
29 Deze ordemaatregelen hoop ik mijn volgend artikel uitge- 

breider te behandelen. 

30 Schriftelijke informatie, in 1999 verstrekt door drs. F. 
Loomeijer. Hij waarschuwt voorzichtig te zijn met het 
gebruik van ïgde-eeuwse terminologie op de i7e-eeuwse 
situatie: “Na twintig jaar intensief kijken naar afbeeldin¬ 
gen, is het mij volstrekt onduidelijk waarom een tjalkach¬ 
tige van het soort als het onder E bedoelde, nu een kaag of 
wijdschip genoemd wordt.” 

31 G.C.E. Crone, Nederlandsejachten, Binnenschepen, Vissersvaar¬ 
tuigen (...) 1650-1900 (Amsterdam 1926). Crone geeft een 
schema van vele soorten schepen, onder andere binnen¬ 
vaarders. Uit de kogge ontwikkelde zich volgens Crone na 
1550 de wijd-karveel en de smal-karveel, die zich ontwik¬ 
kelden in het wijdtschip respectievelijk het smalschip. 

32 A.J. Hoving, Nicolaes Witsens Scheeps-Bouiv-Konst Open Gestelt, 
met bijdragen van G.A. De Weerdt en G.J.D. Wildeman en 
een voorwoord van prof. dr. ir. A. Wegener Sleeswijk (Fra- 
neker 1994). Een wijdtschip was volgens Witsen 70 Am¬ 
sterdamse voet van 28,4 cm = 19,90 meter lang; breed 20 
voet = 5.68 meter. 

33 Vlakbij was Halfweg gelegen, waar de trekvaart Amster- 
dam-Halfweg onderbroken was. Reden voo het bestaan 
van de sluis was om het stadsbestuur van Haarlem in de 
gelegenheid te stellen tol te heffen op de doorgaande 
vaart. Passagiers moesten er dus overstappen. 

34 Informatie drs. H. Dessens, 1999. 
35 F.N. van Loon, Handleiding voor den Burgerlijke scheeps¬ 

bouw (Workum 1838) 
36 Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, 26 
37 Ibid., 42 
38 Hoving, Witsens Scheeps-Bouiv-Konst, 350 
39 L. Eekhout, ‘De Delftse Kamer’ (1981), I, 90-94. Hij geeft 

onder andere een lijst van vertrek- en retourschepen. 
40 Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen, 26. Haringbuizen 

zijn volgens Petrejus zeewaardige schepen die speciaal zijn 
ingericht voor de haringvangsL Het eerste type haringbuis 
dat in het jaar 1415 ontwikkeld werd in Hoorn, bleek een bui¬ 
tengewoon succes te zijn. Forse schepen van dit soort, met 
een ruim dek, waren nodig omdathet haringkaken deels op 
volle zee plaatsvond. Rond 1550 waren er grote haringbui¬ 

zen met zo’n 18 tot 30 man aan boord, maar aan het einde 
van de zestiende eeuw gafmen de voorkeur aan kleinere sche¬ 
pen met slechts 12 a 14 man. J. ten Hoorn komt op een to¬ 
taal van 700 tot 800 haringschepen bestaande uit buizen en 
dogboten. Elk der schepen maakte 3 reizen per jaar en elk 
bracht 70 lasten binnen, verkocht voor 90 tot 100 guldens 
per last. Jan ten Hoorn, Reisboek door de Vereenigde Nederland¬ 
sche Provinciën. Behelzende benevens een naauwkeurige beschryving 
der Steden, een aamvyzing van de Schuit- en Wagen-vaarten (Am¬ 
sterdam 1689)31 

41 Aan het begin van de zeventiende eeuw werden vaak ook 
nog vracht- en vissersschepen gebruikt voor de haring¬ 
vaart. Mededeling drs. F. Loomeijer, 1999. 

42 Hoving, Witsens Scheeps-Bouiv-Konst. Volgens Hoving was 
de haringbuis 52 Amsterdamse voet = 14,60 meter lang en 
breed 14 voet = 3,98 meter. Van Yk , Nederlandsche Scheeps 
Bouui-Konst noemt een groter type, lang 71 voet = 22 meter; 
breed 15 voet = 4.65 meter. Petrejus, Oude zeilschepen, 186 
meent dat de schepen niet groter waren dan ca. 20 meter 
omdat het schip op volle zee niet te hard aan het in zee 
staande vistuig mocht trekken. Van Yk, Nederlandsche 
Scheeps Bouiv-Konst geeft als bouwkosten een bedrag van 
ƒ 2160,- waarvan ruim ƒ 500,- bestemd was voor de tim¬ 
merlieden, houtzagers en hoorders. 

43 Jan ten Hoorn, Reisboek. Tevens mondeling gegeven infor¬ 
matie door drs. H. Dessens, 1998. 

44 J.C. Okkema, ‘Delfshaven’, in: De stad Delft, cultuur en maat¬ 
schappij van 1667 tot 1813 (Tentoonstellingscatalogus Ste¬ 
delijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1982) I, 69-73. Op P- 
70 vermeldt hij: “Na het vertrek van een aantal haringre- 
ders naar Rotterdam in 1638 was het met de haringvisserij 
in Delfshaven geleidelijk aan bergafwaarts gegaan. Het 
verval was niet meer te stuiten. Rond het midden van de 
achttiende eeuw dienden een zestal haringreders bij de 
stadsregering in Delft een verzoek in om aan de oudste 
keurmeester van de haring een vaste toelage toe te kennen. 
Men was namelijk bang dat deze meest ervaren keurmees¬ 
ter er anders de brui aan zouden geven. En dat zou uitein¬ 
delijk een bedreiging voor het voortbestaan van de haring¬ 
visserij vormen.” Het aantal haringbuizen was toen al 
dramadsch teruggelopen. Dezelfde auteur schreef tevens 
het ardkel ‘Delfshaven’ in de voorafgaande tentoonstel¬ 
lingscatalogus, Delft 1572-1667, 99-100. Hij geeft hij de 
volgende lezing: “De haringvisserij was ooit een omvang¬ 
rijke tak van scheepvaart. Voor Delfshaven, waar rond 
1600 de Buizenwaal werd afgedijkt, was die zelfs van groot 
belang. In 1638 verhuisden tien belangrijke haringreders 
echter met veertig schepen naar Rotterdam, niet om eco¬ 
nomische redenen maar vanwege een uit de hand gelopen 
kerkelijke verwikkelingen. In Delfshaven bleven aanvan¬ 
kelijk 60 schepen over, maar dat aantal slonk in de loop 
der tijd aanzienlijk.” Informatie verstrekt door drs. H. 
Dessens: “Gebruikelijk was het haringkaken op volle zee. 
Kabeljauw en schelvis werd als bijvangst levend verzameld 
in een bun, en door een ‘ventjager’ - dit is een heen en 
weer varend schip - aan land gebracht.” 

45 Mededeling drs. F. Loomeijer, 1999. 
46 De bovengenoemde datering in mei is niet geldig indien 

het twee haringbuizen betreft die naar de scheepswerf 
werden gebracht om geheel te worden onttakeld teneinde 
ze te slopen of gereed te maken voor het opslaan van goe¬ 
deren. De lege hulk kon namelijk worden gebruikt om er 
turf of andere goederen in op te slaan. Maar is dit een logi¬ 
sche plaats voor sloop? Het verslepen van beide schepen 
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van Delfshaven naar Delft was een kostbare en moeizame 
onderneming. 

47 Laura Meilink-Hoedemaker en Ben Broos, ‘Vermeer geeft 
Muziekles’, in: Mauritshuis in Focus vol g, II (september 
igg6) 23. De auteurs stellen dat er in de Vermeer-Iiteratuur 
druk gespeculeerd is over het tijdstip op de klok die op 
“tien over zeven of tussen zeven uur en half acht” zou 
staan. Het is m.i. mogelijk dat de klok van de Schiedamse 
Poort in 1660 nog bestond uit één wijzer in plaats van twee. 
Op het schilderij van Vermeer is de klok onscherp afge- 
beeld en dus niet goed leesbaar. 

48 Laura J. Meilink-Hoedemaker, Luidklokken en speelklokken in 
Deljt (dissertatie Utrecht 1985) 12, 25, 167, 148. De klok¬ 
kentoren, en dat is generaties van schrijvers over Vermeer 
tot in onze tijd niet opgevallen, blijkt leeg te zijn (zie vori¬ 
ge noot). Meilink heeft documenten ontdekt over hoe de 
klokken van het stadhuis en de toren van de Nieuwe kerk 
in de zomer van 1660 omlaag zijn getakeld naar een loods 
op de Markt voor restauratie door de firma Hemony. He- 
mony leverde een compleet carillon. Mijn lezing van de 
door Meilink gepubliceerde documenten, is dat het moge¬ 
lijk was dat er al een aantal kleinere klokken hingen in de 
zichtbare sleuven op 71 meter hoogte. Beeldmateriaal van 
vóór 1660 in het GAD geeft daarover geen uitsluitsel. Zeker 
is dat een aantal klokken van de Nieuwe Kerk en van het 
Stadhuis in 1660 omlaag zijn getakeld na 4 mei 1660. Het 
werk in de schuur aan de voet van de Nieuwe Kerktoren 
duurde twee jaar. Het gehele carillon hing compleet in de 
toren in de nazomer van 1661. Het daarop volgende jaar 
werd een automatisch speeluurwerk geïnstalleerd. 

49 Meilink-Hoedemaker en Broos, ‘Muziekles’, 23. Zij geven 
een datering ante quem. De auteurs schrijven m.i. te stellig 
dat er geen klokken te zien waren voor het jaar 1660 en ge¬ 
ven daarbij onvoldoende bewijsstukken. Zie bespreking in 
vorige noot. 

50 In het begin van zijn carrière als kunstschilder produceer¬ 
de Vermeer historieschilderijen op de ‘Italiaanse’ manier. 
Vanaf ca. 1657-1658 koos hij er voor als kunstenaar het 
roer om te gooien en genretaferelen te schilderen op een 
fijne en precieze manier. Hij schilderde na die omslag in 
totaal drie stadsgezichten, waarvan twee tot in onze tijd 
bewaard zijn gebleven. Het Gezicht op Deljt is daarvan zeker 
het grootste in formaat en wellicht het meest geacheveer¬ 
de. Deze zal dus niet als eerste zijn gemaakt, en Vermeer 
zal er dus niet voor 1660 aan zijn begonnen. Zie Kees Kal- 
denbach, ‘The View of Delft and The Little Street', in: 
Wayne Franits (red.) The Cambridge Companion to Vermeer 
(Cambridge 2001) (nog te verschijnen). 

51 J.M. Montias, ‘A postscript on Vermeer and his milieu’, in: 
Hoogsteder-Mercury XXII (1991) 4g. Er was een warme band 
tussen dit echtpaar en Vermeer. Als enige schilder in Delft 
ontving hij juist van hen, op 21 juli 1673, een obligatie van 

ƒ 5°°,-- 
52 Met ‘juist’ wordt niet ‘fotografisch 100% de werkelijkheid 

volgend’ bedoeld. Vermeer was een schilder die op een 
schilderdoek bepaalde effecten nastreefde en de zichtbare 
werkelijkheid deels zeer nauwkeurig, maar deels ook niet 
volgde. De kunsthistoricus J. Welu bijvoorbeeld heeft aan¬ 
getoond dat Vermeer met het weergeven van topografi¬ 
sche kaarten en globes, die soms als stoffering op de schil¬ 
derijen zijn aangebracht, uitermate exact heeft gewerkt. 
Maar Vermeer heeft wel kleine variaties aangebracht. Ook 
de ‘schilderijen in schilderijen’ zijn soms, bij onderlinge 
vergelijking, gevarieerd in kleur, formaat en lijstwerk. Ja¬ 

mes A. Welu, ‘Vermeer, his Cartographic Sources’, in: Art 
Bulletin LVII (december 1975) 529-547. 
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De lokroep van het water 
Zeil sport en plezierzeilvaart in België, 1846-igi31 

Yves Segers 

Inleiding 

Algemeen wordt aangenomen dat Holland de 

bakermat is van de plezierzeilvaart. De econo¬ 
mische opbloei van de regio tijdens de zestien¬ 
de eeuw genereerde er een omvangrijke klasse 

van welgestelden. Deze nieuwe rijken gaven 
aan de lokale scheepmakers de opdracht een 
“speeljacht” te bouwen, een licht en snel 
scheepje dat slechts één functie bezat: zich er¬ 

mee vermaken op het water. Reeds in 1622 be¬ 
zat Amsterdam als eerste ter wereld een jacht¬ 
haven. Er was plaats voor een veertigtal vaartui¬ 

gen. Bijna een halve eeuw later telde de han¬ 
delsstad reeds vier jachthavens. Vrij vlug haak¬ 

te de scheepsbouwnijverheid in op deze nieuwe 
vorm van ontspanning. Scheepsbouwers ont¬ 

wierpen verschillende scheepstypes: luxueuze 
herenjachten, eenvoudige boeierjachten, hek- 
jachten versierd met verfijnd snij- en beeld¬ 

houwwerk, enzovoorts. Men hoefde echter 
geen eigenaar te zijn van een “speeljacht” om 
zich te kunnen ontspannen op het water. Min¬ 

der gegoede lieden gebruikten een eenvoudige 

(roei)boot of hun eigen bedrijfsvaartuig (bij¬ 
voorbeeld een schouw of beurtschip).2 

Vanuit Nederland raakte de pleziervaart be¬ 
kend in andere landen, in het bijzonder in 

Groot-Brittannië. Vooral vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw genoot het hardzeilen 
er, naast andere sporten, grote belangstelling. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de eer¬ 
ste zeilverenigingen daar ontstonden. De eer¬ 
ste club die er werd opgericht was de Waterdub 
of Cork (Ierland) in 1720; in 1775 volgde de Cum¬ 

berland Fleet (later Thames Yacht Club) en in 1815 

de Londense Yacht Club (later Royal Yacht 
Squadron). Het enthousiasme voor het oprich¬ 

ten van zeilverenigingen verspreidde zich van 

Groot-Brittannië naar het continent. In de 

Zweedse hoofdstad Stockholm ontstond in 
1830 de Suenska Seyel Sdllskapet, in 1835 in het 
Pruisische Stralau de zeilvereniging Tavernmge- 
sellschaft en in 1838 de Société des Réqattes du Haure 

in de Franse havenstad Le Havre. Nederland 
hinkte achterop. De Koninklijke Nederlandsche 
Yachtdub werd pas eind 1845 opgericht, en dat 

vooral door toedoen van kroonprins Hendrik. 
Pas een goed jaar later zagen de eerste Belgi¬ 
sche jachtclubs het levenslicht.* 

Deze bijdrage, die uit twee delen bestaat, 
schetst een beeld van het ontstaan en de uit¬ 

bouw van de georganiseerde zeilsport en de 
recreatieve plezierzeilvaart in België.4 In een 
eerste deel wordt ingezoomd op het vereni¬ 

gingsleven. Welke jachtclubs ontstonden in de 
bestudeerde periode, wie sloot zich aan en 

welke ontwikkeling kenden de verschillende 
clubs? Welke wedstrijden organiseerden ze? 
Het tweede deel tracht aan de hand van egodo¬ 
cumenten een beeld te schetsen van de recrea¬ 
tieve zeilvaart aan het einde van de negen¬ 

tiende eeuw. De brieven die Gentenaar Joseph 
Casier aan zijn vrouw schreef tijdens een meer¬ 

daagse zeiltrip door Nederland aan boord van 
de centerboard schoener Suzanne staan hier 
centraal. 

De georganiseerde zeilsport in België: 

DE EERSTE JACHTCLUBS 

In tegenstelling tot de hierboven genoemde 
landen is België (of de Zuidelijke Nederlanden) 

nooit een echte zeenatie geweest. Sinds de slui¬ 
ting van de Schelde in 1585 was er geen noe¬ 

menswaardige koopvaardijvloot, zelfs niet na 
de heropening onder Franse bezetting aan het 
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i. De eerste jachtverenigingen ontstonden in Groot-Brittan- 

nië tijdens de achttiende eeuiu. Prent met een aantal dub- 

toimpels. 

begin van de negentiende eeuw. Het is dan ook 

weinig verwonderlijk dat België op het vlak van 
de georganiseerde zeilsport niet het voortouw 
nam. 

De eerste jachtclubs ontstonden omstreeks 

het midden van de negentiende eeuw. De Cerdes 
des Régattes d’Ostende, de eerste zeilvereniging in 

België, werd gesticht op 16 april 1846. Dit ini¬ 
tiatief viel niet uit de lucht. Sedert het einde van 
de jaren 1830 organiseerde de Londense Royal 
Western Yacht Club jaarlijks zeilwedstrijden tus¬ 
sen Oostende en Dover. De Cerdes des Regattes 
ontstond als nevenafdeling van La Société Litte¬ 
raire, een vereniging waarin de meer gegoede 
klasse van Oostende elkaar ontmoette. Edou¬ 
ard Belleroche, rentenier en grootgrondbezit¬ 
ter, werd de eerste voorzitter. Naast de jaarlijk¬ 

se zeilwedstrijden verschenen reeds vlug ande¬ 
re watersportactiviteiten op het programma. 

Een meer formele structuur drong zich op. Op 
6 augustus 1853 veranderde de benaming in 
Yacht Club d’Ostende en verschenen de eerste 

clubreglementen.5 De Sociéte' des Regattes de Gand 
werd onder impuls van industrieel Jules de 
Hemptinne opgericht in 1846. De eerste Ant¬ 
werpse zeilvereniging ontstond enkele jaren 

later. Francis Werbrouck, de Brit George Col- 
lings (de latere voorzitter) en Auguste André 
stichtten op 3 mei 1851 de Sociéte de Régates de 

Schelde. Twee maanden later nam de vereniging 
de meer prestigieuze benaming Royal Yacht Club 
de Belgique aan.6 

Zowel in Oostende, Gent als in Antwerpen vorm¬ 
de de organisatie van een regatta, gehouden ter 

gelegenheid van de jaarlijkse kermis of van de 
stadsfeesten, de concrete aanleiding tot de op¬ 
richting van een zeilvereniging. Het initiatief 
genoot telkens de steun van het stadsbestuur 

en van de plaatselijke horeca. De lokale over¬ 
heid steunde de organisatie met het verlenen 
van jaarlijkse subsidies. De handelaars, die hun 

omzet tijdens de regatta’s hoopten te zien toe¬ 
nemen, schonken wedstrijdbekers en/of ande¬ 

re (geld)prijzen. Ook het Belgische vorstenhuis 
schaarde zich - zoals de buitenlandse monar¬ 
chieën - achter de nieuwe verenigingen. Leo¬ 
pold I stelde in 1846 tijdens de eerste Oostendse 

regatta, waarbij hij optrad als beschermheer, 
een bedrag van vijftig Britse pond ter beschik¬ 

king als prijsgeld. Op 15 juli 1851 nam de vorst 
samen met zijn beide zonen de bescherming 
van de Société de Régates de Schelde op zich en werd 

de naam veranderd in Yacht Club Royal Beige.7 
Nadien kregen nog verschillende andere jacht¬ 
clubs het predikaat ‘Koninklijke’ mee (zie tabel 

1). De georganiseerde zeilsport bleef in België 
lange tijd beperkt tot Antwerpen, Gent en Oos¬ 
tende. Pas in 1906 werd ook in de hoofstad een 
jachtvereniging gesticht, de Brussels Royal Yacht 
Club.8 
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Tabel i: Oprichting jachtclubs in België voor WOI 

1846: Cercles des Régates d’Ostende, vanaf 1853 

Royal Yacht Club d’Ostende 
1846: Société des Régates de Gand 

1851: Société de Régates de Schelde, later Royal 

Yacht Club de Belgique (Antwerpen) (+1858) 
1858: Nationale Regatta (Antwerpen) 

1861: Union Club (Antwerpen) 

1863: Royal Belgian Sailing Club (Gent) 
1871: Neptunus (Antwerpen) 

1878: Société Royale Nautique Anversoise 

1889: Yacht Club d’Anvers, vanaf 1904 Royal Yacht 

Club de Belgique 
1906: Brussels Royal Yacht Club 

1906: Royal Yacht Club Gent 

Bronnen: Ouvry, 150 jaar wedstrijdzeilen. RYCO: Koninklijke Jacht 
Club Oostende (Oostende 1987) 7; Mermans, ‘125 jaar water¬ 
sport’, in: C. Mermans en J. Van Beylen, Zeil en stoom op de Schel¬ 
de (Antwerpen 1976) 102 

De oprichters van de drie jachtclubs hadden de¬ 
zelfde motieven en doelstellingen. Algemeen 
werd de liefde voor de zee, het water en de zee¬ 
vaart naar voren geschoven. Men hoopte dat jon¬ 

ge mannen, door het aanleren van een zekere 

behendigheid met roei- en zeilvaartuigen, inte¬ 
resse zouden krijgen om dienst te nemen bij de 

marine of zouden aanmonsteren op een koop¬ 
vaardijschip. Een tweede doelstelling die naar 

voren werd geschoven, was het bevorderen van 
de bouw van goede roei- en zeilvaartuigen voor 
de watersport, de binnen- en de zeevaart. De op¬ 

richters wensten verder op regelmatige basis 
verschillende activiteiten te organiseren voor de 
leden en het grote publiek, zoals wedstrijden, 
regatta’s en uitstapjes voor de leden en hun 

familie. De Antwerpse Royal Yachtdub de Belgique 
bijvoorbeeld ondernam met gehuurde stoom¬ 

schepen regelmatig uitstapjes op de Schelde, 
onder meer naar Nederland (Vlissingen, Mid¬ 
delburg)9. 

Deze eerste jachtverenigingen hadden een wei¬ 
nig stabiele basis. Dikwijls bestonden ze 

slechts enkele jaren en waren ze afhankelijk 
van enkele werklustige, charismatische figu¬ 
ren. Wanneer deze personen wegvielen, kreeg 

de vereniging het moeilijk. De Société des Régates 

de Gand bleef slechts enkele jaren bestaan. Pas 
in 1863 werd een nieuwe vereniging opgericht: 

de Royal Belgian Sailing Club, die haar lokalen in 
Langerbrugge had.10 In Antwerpen zagen tij¬ 

dens de jaren 1850-1870 diverse clubs het le¬ 
venslicht (zie tabel 1). De Royal Yacht Club de Bel¬ 

gique, die gegroeid was uit de Société des Regates 
de Schelde, worstelde vanaf haar ontstaan met fi¬ 
nanciële moeilijkheden. De vereniging organi¬ 

seerde uitgebreide feesten en banketten, die 
zeer veel geld kostten. Geld dat de club niet be¬ 
zat. Dat leidde onvermijdelijk tot de ontbinding 
op 1 mei 1858, zeven jaar na de start.11 

Vervolgens werden in de Scheldestad in de 

loop der jaren drie nieuwe jachtverenigingen 
opgericht: Nationale Regatta in 1858, Union Club 
in 1861 en Neptunus in 1871. Deze verenigingen 
bestonden een tijdlang naast elkaar, wat een ge¬ 

zonde vorm van concurrentie teweegbracht. 
Alle clubs organiseerden op regelmatige basis 

onderlinge zeil- en ook roeiwedstrijden. Waar¬ 
om er in Antwerpen meerdere clubs waren, is 

niet meteen duidelijk. Waarschijnlijk richtten 
ze zich op een andere doelgroep.12 Enkele aan¬ 
wijzingen laten dit vermoeden. De leden van 
Neptunus, waarvan de eerste voorzitter Edmond 

Delaet was, legden zich uitsluitend toe op het 
zeilen. Opvallend is ook dat deze club een uit¬ 
gesproken Vlaams, eerder volks, profiel bezat. 

Ze voerde haar briefwisseling consequent in het 
Nederlands13. Dezelfde vaststelling gaat op voor 

Nationale Regatta, waarvan de statuten zowel in 
het Nederlands als in het Frans waren opge¬ 
steld, wat zeker in die periode, rekening hou¬ 

dend met het rekruteringsmilieu, vrij onge¬ 
woon was. Union Club richtte haar aandacht aan¬ 
vankelijk bijna volledig op de roeiactiviteiten, al 
zou dat na de afscheuring van de roeiers in 1876 
sterk veranderen.14 

Ingrijpende werkzaamheden aan de rechter 
Scheldeoever op het einde van de jaren 1870 

vormden de aanleiding voor een fiisiebeweging 
bij de Antwerpse verenigingen. Het stadsbe¬ 
stuur wenste de kaaien recht te trekken zodat 

koopvaardijschepen bij laag water zonder al te 

veel problemen konden aanmeren. De kaaien 
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werden bovendien aanzienlijk verbreed om het 
laden en lossen te vereenvoudigen. Het slopen 

van de woningen, pakhuizen en straten langs 
het tracé ving aan in 1877. De lokalen en berg¬ 

plaatsen van de drie watersportverenigingen 
vielen ook onder de sloophamer. Noodge¬ 

dwongen staken de clubs de hoofden bij el¬ 
kaar. Op 13 december 1878 fuseerden Nationale 
Regatta, Union Club en de roeivereniging Sport 

Anoersois. De nieuwe benaming luidde: Sociéte' 
Royale Nautique Anversoise. Vooraanstaande 
plaatselijke politici namen de belangrijkste be¬ 
stuursfuncties waar: burgemeester Leopold de 

Wael werd ere-voorzitter, schepen Ferdinand 
van der Taelen voorzitter. De nieuwe club, die 

verhuisde naar de linkeroever (niet ver van Fort 
Isabelle) telde drie afdelingen: 1) een zeil-, 2) 
een roei- en 3) een schaats- en zwemafdeling.15 

De platbodemjachten konden er in een klein 
bassin aanleggen. De grotere kiel- en stoom¬ 

jachten gingen voor anker op de Schelde. 
Reeds vrij vlug ontstond er echter onenigheid 

binnen de vereniging. Persoonlijke twisten 
leidden in 1889 tot een afscheiding. Enkele on¬ 

tevreden bestuursleden stapten op en stichtten 
de Yacht Club d’Anvers, die zoals de naam al laat 

vermoeden, vooral bestond uit zeilers. Onge¬ 
veer zestig van de zeventig zeiljachteigenaars 
van de Société Royale Nautique Anversoise stapten 
over naar de nieuwe jachtclub.16 

De watersport kende in Oostende eveneens een 

bewogen geschiedenis. De Royal Yacht Club d’Ost- 
ende hield in 1871 op te bestaan. Het overlijden 

van enkele prominente bestuursleden en het 
inhouden van de jaarlijkse subsidies door het 

stadsbestuur vormden de onmiddellijke aanlei¬ 
ding. Enkele (oud)leden stichtten evenwel op 
15 juni 1871 de Sport Nautique d’Ostende.'7 De 
kersverse vereniging spitste zich in hoofdzaak 
toe op de roeisport, al organiseerde ze vanaf 
1874 ook zeilwedstrijden. Maar ook deze club 
kreeg het op haar beurt moeilijk. Reeds na en¬ 
kele jaren was het enthousiasme van het eerste 
uur fel verminderd. Onder leiding van burge¬ 
meester Jean Van Iseghem bliezen enkele zeil- 

liefhebbers in maart 1878 de Royal Yacht Club 
d’Ostende hernieuwd leven in. Kort na de eeuw¬ 

wisseling, meer bepaald in 1903, fuseerden 

beide clubs tot Union Nautique Ostendaise. Zeilers 
en roeiers kregen in de nieuwe vereniging, 

waarvan industrieel en volksvertegenwoordi¬ 
ger Louis de Hemptinne voorzitter was, een af¬ 
zonderlijke afdeling. Maar de samenwerking 
was ook hier van korte duur. Reeds na enkele 

maanden werkten beide clubs opnieuw afzon¬ 
derlijk. De zeilers groepeerden zich allemaal in 
de Royal Yacht Club.18 

Sociale barrières 

Jachtclubs vormden in België net zoals in het 

buitenland, naast bijvoorbeeld paardenrennen, 
tennis- en schermclubs, de ontmoetingsplaats 
bij uitstek voor een belangrijke groep welge- 
stelden.19 De politieke, financiële en industriële 

elites van een stad vonden er elkaar in een ge¬ 

moedelijke sfeer. De wedstrijden en andere bij¬ 
eenkomsten in het clubhuis werden niet zelden 
gevolgd door etentjes, uitgebreide banketten 
en bals. Het is duidelijk dat de clubleden over 
de nodige vrije tijd en over voldoende financiële 

middelen moesten beschikken. De midden- en 
zeker de arbeidersklasse kwamen niet in aan¬ 

merking voor lidmaatschap. Zij hadden nau¬ 
welijks tijd om zich te ontspannen. Werkdagen 

van tien uur en meer vormden aan het einde van 
de eeuw voor de meesten eerder regel dan uit¬ 

zondering. Onderzoek naar het uitgavenpa¬ 

troon van (arbeiders)gezinnen wees uit dat ze 
amper vijf a zes procent van hun beperkt inko¬ 

men konden reserveren voor ontspanning. Het 
overgrote deel daarvan werd besteed aan her¬ 
bergbezoek en de aankoop van tabak.20 

Maar ook wie geld en tijd had, werd niet zo¬ 
maar lid van een jachtclub. Iedereen die wenste 
toe te treden, moest een schriftelijke aanvraag 
bij het bestuur indienen, hierin gesteund door 

twee (in sommige gevallen zelfs drie) actuele le¬ 
den. Een stemming tijdens de algemene leden¬ 
vergadering besliste over de uiteindelijke toe- 
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Tabel 2. Evolutie aantal ingeschreven leden en jachten, 
1850-1913 

Jaar Aantal leden Aantal ingeschreven jachten 

Société de Régates de Schelde ofYCRJB 
1851 240 
1852 320 
1853 298 
1857 197 12 

Union Club Antwerpen 
1865 400 9 
1878 300 

Société Royale Nautique Anversoise 
1879 500 
1880 615 
1889 420 
1890 225 
1895 280 
1906 411 
1910 94 

Yacht Club d’Anvers 
1891 397 
1892 429 
1902 700 150 

Royal Yacht Club d’Ostende 
1853 91 

19°5 155 51 
1906 223 69 
1907 295 93 
1908 350 121 
1909 344 133 
1911 306 148 
1912 282 113 
1913 268 117 

Royal Yacht Club de Gand 
1908 147 73 
1909 171 82 
1910 242 103 
1911 287 126 
1912 253 122 
1913 224 117 

Bronnen: Ouvry, 150 jaar wedstrijdzeilen, 15; M. den Hollander, 

Geschiedenis uan de roei- en de zeilsport in Antwerpen, 1851-1914. Bij¬ 

drage tot het Archief voor de Moderne Sport (MOSAR) (Leuven 1993); 

Annuaire du Yachtdub d’Ostende (1905-1913); Annuaire du Royal 

Yacht Club de Gand (1908-1913); Annuaire du Sociéte' Royale Nauti¬ 

que Anversoise (1906,1910) 

treding. Wie geen tweederde - in enkele clubs 

drievierde - meerderheid behaalde, mocht pas 
een jaar later een nieuwe aanvraag indienen.21 

Aanvankelijk konden alleen mannen lid wor¬ 
den. De Brussels Royal Yachtdub was de eerste om 
in 1906 expliciet in de statuten op te nemen dat 

vrouwen lid konden worden en mochten deel¬ 
nemen aan clubregatta’s.22 

De belangrijkste drempel tot het lidmaat¬ 
schap was uiteraard van financiële aard. De 
aanschaf en het onderhoud van een zeiljacht 

vereiste een ruim vermogen. Bovendien waren 
er nog tal van bijkomende kosten, zoals het 

jaarlijks lidmaatschapsgeld, de aankoop van 
een uniform, het zorgen voor winterberging, 

enzovoorts. De kosten liepen dermate hoog op 
dat - zeker in de beginjaren - slechts weinigen 

zich een privé-jacht konden of wilden aan- 
schaffen. De meeste clubs eisten daarom niet 
dat ieder lid een eigen jacht bezat. Ze verwacht¬ 

ten wel dat de aangesloten leden ten minste 
mede-eigenaar waren van een vaartuig. Slechts 
één club, de Royal Sailing Club de Gand, aan¬ 

vaardde slechts één eigenaar per vaartuig.23 Het 
aantal ingeschreven jachten was in de beginja¬ 
ren zeer gering. De Yacht Club Roy al Beige telde in 

1857 197 leden, maar er waren amper twaalf 
jachten ingeschreven.24 De club had in 1855 een 

vrij eigenaardig voorstel uitgewerkt om het 
aantal jachten in eigen rangen uit te breiden. 
Het bestuur wilde een ‘Kotter of Schoener 
Club’ oprichten waarvan de leden jaarlijks 100 

frank zouden betalen om een jacht te laten bou¬ 
wen op één van de Antwerpse scheepswerven. 
Alle sponsors konden een jaar lang met dit 

schip onbeperkt varen. Vervolgens zou het 

jacht worden verloot onder de aandeelhouders. 
Hoe meer aandelen men kocht, hoe meer kan¬ 
sen men natuurlijk had bij de loting. Het plan 

werd nooit gerealiseerd. Het toont evenwel 
mooi aan dat het voor slechts enkelen mogelijk 

was zelfde bouw van een plezier- ofwedstrijd- 
jacht te financieren.25 De circa 400 leden van de 

Union Club bezaten in 1865 slechts zeventien 
roeiboten en negen zeilschepen. Het aantal in¬ 

geschreven jachten nam vanaf het laatste kwart 
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Tabel 3. Lidmaatschapsgeld jachtuerenujirujen 

Jaar Jaarlijks lidmaatschaps- Intrederecht 
geld in BEF in BEF 

Nationale Regatta Antwerpen 1858 12/163° 
Royal Yacht Club d’Ostende igo8 20 
Royal Yacht Club de Gand igo8 12 
Royal Sailing Club de Gand 1908 25 
Royal Yacht Club de Belgique igo8 50 
Société Royale Nautique Anversoise 1903 25 

ïgog 40 

10 

Bronnen: Annuaire du Yacht Club d’Ostende (Oostende 1905) 6; Annuaire de !a SociétéRoyale Nautique Anuersoise (Antwerpen 1909) 106; 

Annuaire du Yacht Club de Gand (Gand 1910) 17; J. Seis, Bijdrage tot een studie uan de sportbeoefening en sportbelangstelling te Antwerpen (2' 

helft 19' eeuw-1940) (Gent 1980) 63; Den Hollander, Geschiedenis uan de roei- en de zeilsport in Antwerpen, 50-52. 

Tabel 4. Samenstelling vloot jachtclubs, ca. 1908/1910 (in procenten) 

__Zeiljachten Stoomjachten Motorjachten Andere 

Royal Yacht Club d’Ostende 3 g 
Royal Yacht Club de Gand 3 2 
Société Royal Nautique Anversoise 61 
Royal Yacht Club de Belgique 63 

*7 37 7 
12 52 4 

12 23 4 

*7 17 3 

Bronnen: Annuaire du Yacht Club d’Ostende (Oostende tgog) 34-40; Annuaire du Royal Yacht Club de Belgique (Antwerpen 1908) 28-38- 

Annuaire de la Société Royale Nautique Anuersoise (Antwerpen 1909) 30-35; Annuaire du Yacht Club de Gand et Motorboat Club des Flandra 
(Gent 1910) 30-34. 

van de negentiende eeuw overal fors toe. De 
jaarboeken van de jachtverenigingen in Oos¬ 

tende en Gent wijzen uit dat omstreeks 1905 de 
verhouding leden/jachten circa 1 op 2 bedroeg 
(zie tabel 2).26 

De lidmaatschapsgelden liepen per vereni¬ 
ging sterk uiteen (zie tabel 3). De Royal Yacht 
Club de Belyique vroeg in 1908 een jaarlijkse bij¬ 
drage van 50 frank, de Royal Yacht Club de Gand 

stelde zich tevreden met slechts 12 frank lid¬ 
maatschapsgeld. In Oostende en bij de Société 
Royale Nautique Anuersoise was het ook mogelijk 

om een eenmalige lidmaatschapsbijdrage te 
betalen van 500 frank.27 Wat kregen de leden in 
ruil voor hun lidmaatschap? Alle clubs stelden 
hun leden een garage en/of een vaste aanleg¬ 
plaats voor de ingeschreven jachten ter be¬ 
schikking. De leden mochten ook gratis deel¬ 
nemen aan de feesten, wedstrijden en uitstap¬ 

jes ingericht door de vereniging. De Royal Yacht 
Club d’Ostende stelde aan de dames van de aan¬ 

gesloten zeilers tribuneplaatsen ter beschik¬ 
king bij regatta’s en wedstrijden.28 Daarnaast 
hadden ze ook vrije toegang tot het clublokaal 
(of‘club-house’), het epicentrum van de vereni¬ 

ging. Deze lokalen, meestal ondergebracht in 
een fraai herenhuis in de stad, waren luxueus 

ingericht. De leden konden er dagelijks ver¬ 
schillende kranten doornemen, een spelletje 
biljart spelen of gewoon wat bijpraten. In Gent 

was het ook mogelijk om de rijke bibliotheek te 
consulteren en er boeken te lenen.2’ 

Het ledental van de diverse clubs fluctueerde 
zeer sterk, afhankelijk van de dynamiek die het 
bestuur kenmerkte. Het cijfermateriaal verza¬ 
meld in tabel 2 wijst in de richting van een ze¬ 
kere popularisering van de zeilsport in België 
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2. Yachting urns een ex¬ 
clusieve vorm uan ont¬ 
spanning voor de sociale 
elite. Slechts enkelen kon¬ 
den zich de aanschaf van 
een plezierjacht veroor¬ 
loven. Foto uan enkele 
zeiljachten op de Leie in 
1883. Foto KADOC, 
Leuuen. 

tussen 1850 en 1913. Niet alleen het aantal 
clubs was toegenomen, ook het aantal aange¬ 

sloten leden en het aantal ingeschreven jach¬ 
ten. Naar schatting telden de twee jachtclubs in 
Antwerpen en Oostende omstreeks 1855 een 

300-tal leden. Net voor de Eerste Wereldoorlog 

groepeerden de watersportverenigingen die 
aan zeilen deden circa 1200 leden. Samen beza¬ 
ten ze een 400-tal geregistreerde jachten.31 Dit 

waren echter niet allemaal zeiljachten. Tabel 4 
geeft een overzicht van de samenstelling van de 
vloot bij enkele jachtclubs in 1910. 

Beide Antwerpse clubs telden vooral zeilers on¬ 
der hun leden. In Oostende was het belang van 

de zeil- en motorjachten ongeveer even groot. 
In Gent daarentegen namen de motorjachten 

een dominerende positie in. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de club in 1905 haar officiële 
benaming had verlengd tot Royal Yacht Club de 
Gand et Motorboat Club de Belyique. 

De registratielijsten vertellen ook iets meer 
over de eigenaars van de schepen (en indirect 
dus ook over het profiel van de club). De Gentse 

jachtclub telde een zeer hoog aantal autoch¬ 
tone leden-eigenaars: niet minder dan 91 pro¬ 
cent. Bovendien had 87 procent van de in¬ 

geschreven jachten de Arteveldestad als thuis¬ 
haven. De Royal Yacht Club d’Ostende trok vooral 
leden aan van buiten de stad. Er zijn geen gege¬ 

vens bewaard over de woonplaats, maar de op¬ 
gegeven thuishavens van de geregistreerde 
schepen wijzen dit uit. Slechts 13 procent van 

de ingeschreven jachten had als thuishaven 
Oostende. Een goede 30 procent gaf een bui¬ 
tenlandse haven op, waarbij Londen zeer hoog 
scoorde. De rest van de jachten lag in een Bel¬ 

gische haven, vooral in Gent, Antwerpen en 
Brussel. De Antwerpse Royal Yacht Club de Bel¬ 
gique telde eveneens een groot aantal buiten¬ 

landse leden. Niet minder dan 39 procent van 
de eigenaars van de opgegeven jachten gaf een 

buitenlandse haven als thuisbasis op. Ook hier 
was het aandeel van Groot-Brittannië (Londen, 

Portsmouth), naast dat van Nederland (Am¬ 
sterdam en Rotterdam) opvallend. Een goede 

36 procent gaf als thuishaven Antwerpen op; 
het andere kwart was verspreid over Gent, 
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Brussel en Luik. De Société Royale Nautique d’An- 
oers had een minder internationaal profiel. 
Slechts enkele jachten lagen in een Nederland¬ 

se haven. Bijna driekwart van de jachteigenaars 
gaf als thuishaven de Scheldestad op. De ande¬ 
re schepen bevonden zich in Gent, Brussel en 
Boom.32 

Wedstrijden 

Alle jachtverenigingen organiseerden elk jaar 
meerdere wedstrijden. Tijdens deze manifesta¬ 
ties, het wedstrijdseizoen liep grosso modo van 
maart tot oktober, konden de eigen leden zich 
meten met yachtmen van andere clubs uit bin¬ 
nen- en buitenland. De regatta’s uit de begin¬ 

jaren werden, gezien het beperkt aantal Belgi¬ 
sche jachten, uitsluitend gekleurd door buiten¬ 

landse deelnemers. Aan de Régates Internatio¬ 
nales d’Ostende namen pas vanaf 1856 Belgen 

deel.33 Niettemin lokten de zeilwedstrijden 
voor de Oostendse rede en de wedstrijd Oost- 

ende-Dover-Oostende (officieel Grande Course 
d’Ocean genoemd) elk jaar veel volk naar de bad¬ 
stad. Toen de Britten in 1871 hun deelname aan 

de wedstrijd staakten wegens een overbelaste 

wedstrijdkalender in eigen land, werd de orga¬ 
nisatie noodgedwongen stopgezet. Pas in 
1883, nadat de South Eastern Railways als spon¬ 
sor voor een interessant prijzenpakket zorgde 

en daardoor in Groot-Brittannië de nodige in¬ 
teresse wekte, werd de draad opnieuw opge¬ 

pakt. Vanaf dat ogenblik kenden de door de 
Royal Yacht Club d’Ostende georganiseerde regat¬ 

ta’s een almaar groeiend internationaal karak¬ 
ter. Naast Belgische en Britse zeiljachten stre¬ 
den ook steeds meer Duitse en Nederlandse 
schepen voor de overwinning.34 Ook in Antwer¬ 

pen was de aanwezigheid van buitenlanders tij¬ 
dens de pioniersjaren overweldigend. Tijdens 
de regatta van augustus 1854 bijvoorbeeld na¬ 
men zeven schepen deel aan de wedstrijd om 
de koninklijke beker. Vier deelnemers waren 
afkomstig uit Groot-Brittannië, twee uit Ne¬ 
derland. De in Antwerpen verblijvende Brit 

Knots 

3. Tijdens de beginjaren van de watersport in België namen 
ook oissersvaartuigen aan de wedstrijden deel. Pentekening 
door Maurice Seghers, voorstellende een knots, waarmee op 
garnaal werd gevist. 

George Collins, eigenaar van de kotter Victorine, 
sloot de rij.35 

Belgische deelnemers waren aanvankelijk 
vooral te vinden in de wedstrijden met tradi¬ 
tionele zeilschepen. In Oostende stonden tot 
de jaren 1870 wedstrijden met vissersschepen 
en -sloepen op het programma. Zo namen in 

1853 tien vissersschepen mét en 36 zonder dek 
uit Oostende, Heist en De Panne deel aan de lo¬ 
kale wedstrijden.36 Bij gebrek aan voldoende ty¬ 

pische wedstrijdjachten werden in Antwerpen 
ook lange tijd wedstrijden uitgeschreven voor 

knotsen (waarmee op garnaal werd gevist) en 
voor eenvoudige sloepen of jollen. Ook wed¬ 

strijden voor handelsschepen (boeiers, schok¬ 
kers en botters) stonden aanvankelijk op het 
programma.37 Het parcours van de zeilwedstrij¬ 
den liep de ganse negentiende eeuw van Ant¬ 

werpen naar het Nederlandse Bath en terug. De 
toeschouwers volgden de regatta’s vanaf tribu¬ 
nes of doodgewoon vanaf de Scheldekaaien. 
Clubleden konden de wedstrijden van dichtbij 
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4. Regatta van de Royal 
Sailing Club de Gand 
opdeLeie inTcrdock 
(Heilig Huizeken), 1883. 
Foto KADOC, Leuven. 

meebeleven aan boord van enkele gehuurde 
stoomschepen. De regatta’s georganiseerd door 
de jachtclub van Gent hadden een kleinschali¬ 

ger karakter. Ze vonden doorgaans plaats op de 
Leie. Pas met de organisatie van de jaarlijkse re¬ 
gatta’s in Terdonck (bij Deinze) vanaf de jaren 
1870 werden deelnemers van buiten de eigen 
club aangetrokken.38 

Aanvankelijk werd in de zeilwedstrijden geen 
onderscheid gemaakt naar scheepstype. Plat¬ 
bodems en kieljachten streden tegen elkaar. 
Vanaf het einde van de jaren i860 werd de re¬ 
glementering ietwat beter uitgewerkt. Er kwa¬ 

men afzonderlijke wedstrijden. Binnen elke 

categorie werd vervolgens een onderscheid 
gemaakt naargelang de afmetingen van de 
schepen. De kleinste en dus de traagste catego¬ 
rieën mochten het eerst vertrekken, zodat ie¬ 

dereen min of meer op hetzelfde tijdstip in 
Bath arriveerde39. Niet zelden werd een beroep 

gedaan op Nederlandse collega’s om de wed¬ 
strijden in goede banen te leiden. De contacten 

tussen zeilers uit beide buurlanden waren ove¬ 

rigens hartelijk. Leden van de verschillende 
Belgische jachtclubs namen jaarlijks deel aan 

de regatta’s van Amsterdam en Rotterdam. 

Introductie mondiaal wedstrijd¬ 
reglement 

Aan het einde van de negentiende eeuw deden 
zich verschillende nieuwe evoluties voor in de 
Belgische en in de internationale zeilsport. Een 

eerste belangrijk gegeven was de introductie 
van een mondiaal en uniform wedstrijdregle¬ 

ment. Dat gebeurde in verschillende stappen. 
Het in 1890 opgerichte Nederlands-Belgisch Wa¬ 
tersport Verbond (met als initiatiefnemers de Bel¬ 
gian Sailing Club uit Gent, de Yacht Club d’Anuers 

en vijf Nederlandse verenigingen) stelde een 68 
paragrafen tellend reglement op voor Belgi¬ 

sche en Nederlandse zeilwedstrijden.40 Tot op 
dat ogenblik hadden de meeste clubs een eigen 

meetformule ontwikkeld om de jachten naar 
grootte in diverse wedstrijdklassen te verdelen 
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en om de tijdvergoeding (of voorgift) toege¬ 
kend aan de kleinere jachten in dezelfde klasse 
te bepalen. 

De nieuwe regelgeving, die voor vijfjaar werd 
aangenomen, deelde de jachten in naargelang 
hun tonnage. De gehanteerde formule om het 
tonnage van elk schip te berekenen gaf veel ge¬ 
wicht aan de breedte van het jacht; hoe breder 
het jacht, hoe hoger het tonnage. De kiel- en 

middenzwaardjachten werden in een zestal ca¬ 
tegorieën ingedeeld, de ronde- en platbodem- 
jachten in een tweetal. Binnen elke categorie 
werd aan de lichtere schepen per i/iode ton en 
per zeemijl een voorgift van tien seconden ge¬ 

geven. De scheepsbouwers hielden uiteraard 
rekening met deze nieuwe berekeningswijze en 
indeling in klassen. Ze bouwden voortaan 
vooral smalle, lange en diepe jachten.4’ 

Het nieuwe reglement werd in 1895 door het 
Nederlands-Beigisch Watersport Verbond gewijzigd 
om rekening te houden met het zeiloppervlak 
in de ijkformule. Niet lang daarna ontstonden 

er afspraken over een internationale meetfor- 
mule. De International Yacht Racing Union, ge¬ 
sticht in 1906 in Groot-Brittannië, groepeerde 
bijna alle zeilverenigingen uit Europa. De uni¬ 

verseel geldende nieuwe berekeningswijze 
hield rekening met zowel de breedte als de 

lengte van het zeiljacht, met de kettingomvang, 

het zeiloppervlak en de vrijboord. In Nederland 
en België werden de kiel- en middenzwaard¬ 
jachten op deze manier in een aantal handicap- 

klassen onderverdeeld. De oude wedstrijdmaat 
van het Nederlands-Beigisch Verbond bleef voor de 
ronde- en platbodemjachten behouden. De in¬ 

ternationale klassen van de 6, 7, 8,10,12,15,19 
en 23 meterjachten, die zonder voorgift tegen 
elkaar konden zeilen, werden in 1907 inge¬ 
steld. In de Lage Landen werden enkel de 6, 8, 
10 en 12 meterklassen ingevoerd.42 

WlSSELBEKERWEDSTRIJDEN 

Een andere voorname ontwikkeling aan het 
eind van de 19de eeuw was de introductie en 

opkomst van de jaarlijkse wisselbekerwedstrij- 
den. Tijdens de pioniersjaren konden de win¬ 
naars rekenen op een, in sommige gevallen 
aanzienlijke, geldsom. Na verloop van tijd wer¬ 

den de geldprijzen echter zeldzamer, om uit¬ 
eindelijk circa 1890 helemaal te verdwijnen.44 
Deze ontwikkeling moet begrepen worden bin¬ 
nen het toenmalig streven om elke vorm van 

professionalisme binnen de sport uit te sluiten. 
Sport bedreef men niet als broodwinning. Het 

was en bleef het exclusief terrein van de sociale 
elite, van de ‘gentlemen’. 

De Sociéte' Royale Nautique Anuersoise organi¬ 
seerde met financiële steun van de Antwerpse 

handelaars vanaf 1892 de Challenge Cup Antuerpia, 
een zilveren beker ter waarde van 2000 frank. De 
organisatie van de wedstrijd, die voor kiel- en 

middenzwaardjachten van minimaal'vier ton 
toegankelijk was, werd professioneel aange¬ 
pakt. Een speciaal uit Nederland overgekomen 

commissie had als taak de ingeschreven jachten 
op te meten en de wedstrijdtijden te chronome- 
treren. Het jaar daarop volgde een nieuwe wis- 
selbeker, de Challenge Scaldis, voor ronde- en 
platbodemjachten. 

Het succes van deze wedstrijden, die telkens 
een grote opkomst genoten, zorgde ervoor dat 
vooral na de eeuwwisseling een stortvloed aan 

wisselbekers volgde. Vanaf 1901 werd jaarlijks 
om de Coupe de la Ligue Maritime Beige gestre¬ 
den. Francois Empain, ondervoorzitter van de 
Yacht Club d’Anuers, schonk in 1903 aan zijn club 

de Beker van België, een waar kunststuk met een 
hoogte van één meter, bestaande uit ruim 17 
kilogram fijn bewerkt massief zilver met een 

waarde van 5000 frank. Deze wedstrijd werd 
jaarlijks betwist tussen de clubs erkend door 

het Nederlands-Beigisch Verbond. Elke vereniging 
mocht slechts één jacht inschrijven. Aanvan¬ 
kelijk waren uitsluitend jachten met niet meer 

dan zes wedstrijdeenheden toegelaten, maar 
na de aanvaarding van de internationale regle- 
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menten werd de beker voorbehouden aan 
jachten uit de achtmeter klasse. Ter gelegen¬ 

heid van haar 25-jarig jubileum organiseerde 
de Sociéte' Royale Nautiqe d’Anuers ook in 1903 de 
Beker uan het Jubileum, geschonken door de 

Scheepvaartvereniging van Antwerpen. De So¬ 
ciéte' Royale Nautique d’Anuers richtte in 1907, na 
de vastlegging van de internationale wed- 

strijdklassen, een nieuwe wisselbeker in: de 
Challenge Van den Nest, genoemd naar erevoor¬ 
zitter en senator Arthur Van den Nest. Het was 

een internationale wedstrijd voor zesmeter 
jachten.44 Net zoals de Antwerpse jachtvereni- 
gingen organiseerde de Royal Yacht Club d’Ost- 

ende diverse wisselbekers. Omstreeks 1905 
waren de meest begeerde de Coupe d’Ostende 
(gevaren tussen Oostende en Antwerpen), 

waaraan uitsluitend Belgische en Nederlandse 
jachten mochten deelnemen, en de Coupe de Ia 
Mer du Nord (van Oostende naar een andere ha¬ 

ven aan de Noordzee) die openstond voor alle 
nationaliteiten. Daarnaast werd nog om een 
hele pleiade van kleinere, door particulieren 

geschonken wisselbekers gestreden: de Coupe 
Margaret, de Coupe Primauera (Edouard Em¬ 

pain), de Coupe du Carillon (Albert Bouchery), 
de Coupe Addison-Williamson, de Coupe Ludmilla 

Coppée, de Coupe du Président (RYCO-voorzitter 
Louis de Hemptinne)), enzovoorts.45 In Gent 
kende vooral de Coupe baron uan Loo, gevaren 
door jachten uit de zesmeter klasse tussen 

Terdonck en Langerbrugge, veel bijval.46 
De Belgische yachtmen namen vanaf de eeuw¬ 

wisseling ook meer en meer deel aan buiten¬ 

landse wedstrijden en organiseerden zelf inter¬ 
nationale ontmoetingen. De Antwerpse clubs 

lieten bijvoorbeeld speciaal voor de Kieler Woche 
aangepaste clubjachten bouwen. De Yacht Club 

d’Ostende organiseerde onder meer vanaf 1898/ 
1899 met steun van sponsor Sociétés des Bains de 
Mer d’Ostende, jaarlijks de bekende Helgoland 

Race (tussen Oostende en Helgoland, een Fries 
eiland aan de monding van de Elbe) en de wed¬ 

strijd Oostende-Vlissingen.47 Dezelfde vereni¬ 
ging richtte samen met de Royal Sailing Club de 
Gand tussen 18 en 28 juni 1913 een internationa¬ 

le regatta in ter gelegenheid van de wereldten¬ 
toonstelling in Gent.48 

Een kijk op de pleziervaart: 
met de Suzanne door Nederland 

Is er over de zeilsport in België vóór 1914 rela- 

tiefweinig bekend, over de recreatieve zeilvaart 
zijn we nog veel minder ingelicht. Het informe¬ 
le karakter van deze vrije tijdsbesteding vormt 

uiteraard de oorzaak. Hierboven werd reeds 

aangehaald dat binnen de jachtverenigingen 
dikwijls uitstapjes aan boord van gehuurde 

stoomboten werden georganiseerd. Sommige 
jachteigenaars maakten daarnaast alleen, in 

clubverband of samen met vrienden meerdaag¬ 
se tochten. Het maken van uitstapjes met ple¬ 
zierjachten en roeibootjes was vanaf het laatste 
kwart van de negentiende eeuw vrij populair. In 

Groot-Brittannië groeide het zelfs uit tot één 

van de meest geliefde vrijetijdsbestedingen van 
rijk en arm.4’ Een hele reeks reiservaringen 
werd gepubliceerd. Het bekendste voorbeeld is 
ongetwijfeld de klassieker Three Men in a Boat 
van Jerome K. Jerome (1889), waarin een leven¬ 
dig en humoristisch verslag wordt gegeven van 

een meerdaagse trip op de Theems. Dergelijke 
literaire voorbeelden zijn in België niet bekend. 

Enkele jachtverenigingen publiceerden in hun 
jaarboeken wel (eerder technische) beschrij¬ 
vingen van trips in Nederland en op het Ka¬ 

naal.50 De Oostendse jachtlui bijvoorbeeld zeil¬ 
den graag en geregeld naar Dover, Londen en 
het eiland Wight. Edouard Bech, professor aan 

de Antwerpse Zeevaartschool, beschreef in zijn 
Legons de navigation a un yachtman een meerdaag¬ 
se zeiltocht vanuit Oostende via het eiland 
Wight naar Brest.5’ 

Een unieke bron met betrekking tot de plezier¬ 
en toervaart in België en in Nederland vormt de 

briefwisseling tussen Joseph Casier en zijn 
vrouw Henriette Leirens.52 Casier, een Gentse 
industrieel en lid van de Royal Sailing Club de 

Gand, maakte aan boord van de jachten van Al- 
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5- De negentiende-eemuse 
jachten warm rijkelijk 
versierd. Roerkop van het 
Antwerpse hoogaarsjacht 
Yetty. Collectie Natio¬ 
naal Scheepvaartmuse¬ 
um, Antwerpen. 

bert Solvyns een aantal zeiltrips door België en 
Nederland. Tijdens deze reizen, die telkens een 
paar dagen duurden, hield hij zijn vrouw per 
brief op de hoogte van de gebeurtenissen aan 
boord. Casier was een fervente watersporter en 
bezat ook zelf een kleinere boot. In de week¬ 
ends ging hij met zijn zoon Fernand regelmatig 
het water op met hun jol Flèche. Ze maakten 
tochtjes van enkele uren op de Schelde en de 
Leie. Jaarlijks nam Casier deel aan de regatta 
van Deinze (bij het Heilig Huizeken)55. Het ver¬ 
slag van de zeiltrip door Nederland in 1879 met 
de centerboard Suzanne, enkele jaren eerder ge¬ 
bouwd in Baasrode op de scheepswerf van de 
Gebroeders Emile en Cesar Van Damme, laat 
de lezer meegenieten van de amicale, ontspan¬ 
nen sfeer aan boord.54 De bewaarde brieven ver¬ 
schaffen ons een beeld van de luxueuze manier 
waarop de meer gegoede klasse haar vrije tijd 
eind vorige eeuw doorbracht. 

Het jacht 

Het bestek en het bouwcontract van een zuster¬ 
schip van de Suzanne, de Sainte-Cecile, zijn be¬ 
waard gebleven. Beide documenten bevinden 
zich in het archief van de scheepswerf Van 
Damme. De centerboard, ook wel kielboot of 
middenzwaardjacht genoemd, was geen in¬ 

heems scheepstype. Het werd als typisch wed- 
strijdjacht omstreeks 1850 ingevoerd vanuit 
Amerika. De dikwijls luxueus ingerichte vaar¬ 
tuigen waren geïnspireerd op een type dat door 
de Newyorkse havenarbeiders frequent werd 
gebruikt. Het waren korte, brede en platte 
schepen, veelal opgetuigd als schoener, die 
zich met hun groot zeiloppervlak en slanke lijn 
overal ontpopten als geduchte racemachines.55 
Het is niet bekend of Solvyns met de Suzanne of 
de Sainte-Cecile aan wedstrijden heeft deelgeno¬ 
men. De Sainte-Cecile stond in ieder geval be¬ 
kend als een uitstekende zeiler.56 Het jacht, dat 
was gebouwd naar een Amerikaans voorbeeld, 
“conformant aux plans et indications fournies 
par Mr. Albert Solvyns”, bezat op de waterlijn 
een lengte van 49.6 Engelse voet en had een 
breedte van 17 meter, de berghouten niet mee¬ 
gerekend. Het was opgetuigd “en schooner 
americain”. De belangrijkste scheepsonder- 
delen waren gemaakt uit eikenhout. De verdere 
afwerking gebeurde vooral met teak en koper 
van de beste kwaliteit. 

Het schip telde verschillende kajuiten met in¬ 
gemaakte bedden, kasten en lavabo met stro¬ 
mend water, geleverd door twee ijzeren reser¬ 
voirs van elk vijfhonderd liter. Er was in totaal 
plaats voor acht personen. De matrozen, waar¬ 
voor drie ijzeren bedden beschikbaar waren, 
sliepen in het vooronder. Het was mogelijk om 
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van de stuurkabine via een eikenhouten trap 
naar de salon te gaan. De beide salondeuren 
waren gedeeltelijk in glas, waarin naast een 
niet nader omschreven versiering de naam van 
het jacht en de initialen van de eigenaar en de 
jachtclub stonden gegraveerd. Een hoek van de 
salon was ingericht als bibliotheek, waar ook 
de kachel en een kastje “spécialement amé- 
nagée pour verres et carofons” stond. Een an¬ 
dere kachel bevond zich in de keuken. Naast al 
deze luxe was er ook nog een wc, “système 
Armstrong”, met ventilator aan boord. 

Opdrachtgever Solvyns betaalde voor de Sain- 
te-Ce'ci!e 40.000 frank, verdeeld over drie schij¬ 
ven: een kwart na de kiellegging, een kwart na 
het aanbrengen van de buitenbeplanking en de 
resterende helft uiterlijk één maand na de afle¬ 
vering. De bouwheer gaf twee jaar garantie op 
constructiefouten.57 De kostprijs van de center- 
board was niet gering. Ter vergelijking: bij Van 
Damme kostte een houten otter met een lengte 
van 75 Dendermondse voet, een typisch 
Vlaams binnenschip uit de beroepsvaart, onge¬ 
veer 9.500 frank5*. 

De reis 

Eigenaar Albert Solvyns, zoon van de katholie¬ 
ke senator Ernest Solvyns, ontving in de voor¬ 
avond van 27 juli 1879 zijn vrienden Joseph 
Casier en Ernest d’Arripe aan boord van de 
Suzanne. Het schip lag voor de rede van Antwer¬ 
pen. De stemming was uitgelaten. Na het nut¬ 
tigen van een glas champagne trok het 
gezelschap richting binnenstad om er in een 
exclusief restaurant te dineren. De volgende 
dag zouden de drie vrienden vertrekken voor 
een zevendaagse zeiltocht op de Schelde en de 
Hollandse binnenwateren. De eindbestem¬ 
ming van de zeiltocht was Rotterdam. 

De volgende dag werd omstreeks half twaalf 
het anker gelicht. Gedragen door een matige 
zuidwestenwind liet de Suzanne spoedig de 
Scheldeforten Philippe, Ferdinand, Saint-Marie 
en Lillo achter zich. Casier, die voor het eerst op 

de Westerschelde voer, was diep onder de in¬ 
druk van het schouwspel. Hij noteerde in zijn 
brief: “L’aspect du fleuve est vraiment majestu- 
eux: de tous cotés on ne voit que vaisseaux, goë- 
lettes, bateaux-pêcheurs, schalcks (!), boeiers, 
en un mot des bateaux de tous genres et espèces 
naviguant dans tous les sens, gréées de toutes 
les manières possibles... Nous nous sommes 
beaucoup amusés a suivre les manoeuvres des 
plusieurs bateaux de mer qui naviguent toutes 
voiles dehors: c’est vraiment curieux de voir 
évoluer avec tant de facilité ces colosses qui pa- 
raissent si peu maniables dans nos docks de 
Gand”. Ondertussen deden de matrozen in op¬ 
dracht van Solvyns al het mogelijke om de sche¬ 
pen die in Antwerpen lang voor hen waren ver¬ 
trokken, in te halen. Dankzij de uitmuntende 
zeilkwaliteiten van het jacht slaagden ze hierin 
vrij gemakkelijk. 

Omstreeks drie uur in de namiddag meerde 
de Suzanne aan bij de sluis van Hansweert (ka¬ 
naal van Zuid-Beveland). Vermits ze dienden te 
wachten op de volgende “sluisbeurt”, verza¬ 
melden Casier en zijn vrienden op het dek, 
waar ze kersen aten, koffie dronken en een si¬ 
gaar opstaken. “Que pouvions-nous faire de 
mieux?”, vroeg Joseph Casier zich terecht af. 
De boeiende discussies, de onderlinge grap¬ 
pen... het deed hem allemaal aan zijn studen¬ 
tentijd in Leuven denken. Na het versluizen 
vorderde de dag verder in een gezapig tempo. 
De vaart van het schip werd alleen gehinderd 
door de talrijke vaste bruggen op het kanaal. 
“Partout nous devons attendre, baisser les voi¬ 
les, puis bientöt les hisser pour les amener de 
nouveau”, schreef een ietwat verveelde Casier 
aan zijn vrouw Henriette. Nochtans betekende 
dat voor hem geen extra arbeid. Solvyns, Casier 
en d’Arripe zeilden niet veel zelf tijdens de reis. 
Zoals wel vaker gebeurde hadden ze drie Belgi¬ 
sche matrozen ingehuurd voor de duur van de 
uitstap. Zij verrichtten bijna al het werk en 
kookten wanneer er aan boord werd gegeten.59 

’s Avonds meerde de Suzanne aan in Wemel- 
dinge. Terwijl Casier en d’Arripe enkele brie¬ 
ven op de post deden, maakte de rest van het 
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gezelschap groentensoep klaar. De avond werd 
al pratend doorgebracht, onder het genot van 
een goed glas warme grog en enkele sigaren. 
Rond half twaalf gingen ze slapen, weliswaar 
zonder zich uit te kleden omdat ze vroeg wens¬ 
ten op te staan. 

Omstreeks 4 uur reeds voeren ze, onder lei¬ 
ding van een ingehuurde loods, met een zachte 
bries op de Oosterschelde. De gunstige wind 
hield aan tot Zierikzee, maar ter hoogte van 
Bruinisse werd het windstil. De centerboard 
vorderde slechts langzaam, waarop Casier en 
zijn vrienden besloten te gaan rusten en een 
beetje slaap in te halen. “Comme toute cette na¬ 
vigation n’avait pas été trés amusante en elle- 
même: mais laissant aux matelots la conduite 
du bateau, nous nous sommes amusés a lire, a 
causer et a dormir pour rattraper le temps per¬ 
du pendant la nuit”. De Suzanne ging ter hoogte 
van Bruinisse voor anker; de drie vrienden be¬ 
sloten te gaan zwemmen. Ze sprongen in de 
boot en roeiden naar de dichtstbijzijnde zand¬ 
bank. Ze kleedden zich uit en in een “costume 
de paradis terrestre” namen ze een ontspan¬ 
nend bad in een kleine baai. Vervolgens zetten 
ze hun tocht verder, onder impuls van een ste¬ 
vige oostnoordoostenwind.60 Ze passeerden 
Willemstad en omstreeks middernacht bereik¬ 
ten ze bij volle maan de Dortsche kil, waar ze 
zouden overnachten. 

Van daaruit ging het de volgende dag naar 
Dordrecht.61 De Suzanne legde er aan onder gro¬ 
te belangstelling. Casier vond het een char¬ 
mant stadje, maar had het er als overtuigd 
rooms-katholiek moeilijk mee dat de prote¬ 
stanten er de scepter zwaaiden. In zijn brief 
luidde het als volgt: “L’église, du XlVe siècle, 
est fort remarquable, elle est malheureusement 
aux mains des protestants: ce qui rend son as¬ 
pect glacial: rien qui rapelle Dieu, si ce n’est le 
souvenir de Panden usage auquel ce temple 
était destine et la pensee que du haut de cette 
chaire tombent maintenant des paroles de 
mensonge”. De volgende dag vertrok het gezel¬ 
schap via de Noord, Merwede en de Nieuwe 
Maas richting Rotterdam, wat bij Casier enkele 

chauvinistische bedenkingen ontlokte. “Le 
panorama de Rotterdam n’est pas aussi beau 
que celui d’Anvers, mais il est d’un autre genre: 
le mouvement du fleuve est peut-être plus 
grand; mais on ne trouve pas partout des Notre 
Dame d’Anvers et sa belle tour”. De Suzanne leg¬ 
de in de haven aan onder grote belangstelling. 
Casier en zijn vrienden hadden hun beste kle¬ 
ren aangetrokken: een marineblauw kostuum 
met bijhorende pet. Hij was dan ook niet echt 
verwonderd dat sommige kijklustigen hen aan¬ 
spraken in het Engels.62 

Het eerste deel van de zeiltrip liep ten einde in 
Rotterdam. Casier, Solvyns en d’Arripe be¬ 
zochten dezelfde dag nog vlug de haven en de 
binnenstad, waarbij ze vooral onder de indruk 
raakten van het prachtige stadspark. De vol¬ 
gende dag, 31 juli, reisden ze met de trein naar 
Amsterdam. Vooraleer ze in de hoofdstad arri¬ 
veerden, bezochten ze eerst Den Haag, Scheve- 
ningen - waar ze een bad namen en een wan¬ 
deling maakten op de pier - en tenslotte ook 
nog Haarlem.65 Het gezelschap verbleef twee 
dagen in Amsterdam. Casier, een groot kunst¬ 
liefhebber, bezocht er naast de bekendste mo¬ 
numenten ook het Koninklijk Museum (het 
huidige Rijksmuseum) en het Museum Van der 
Hoop, het befaamde likeurhuis Wynand Fo- 
cking, de jodenbuurt en het arsenaal waar de 
Koningin Emma in aanbouw lag. Casier vond 
Amsterdam in één woord verrukkelijk. Hij 
drukte zijn bewondering als volgt uit: “je trouve 
Amsterdam une magnifique ville, d’un cachet 
tout particulier et je comprends que le nombre 
de ses quais, de ses canaux qui se croisent et 
s’entrecroisent en tous sens 1’ait fait appeler la 
Venise du Nord: surtoutque toutes les maisons 
sont baties sur pilotis”.64 Op zaterdag 2 augus¬ 
tus vertrokken Casier, Solvyns en d’Arripe weer 
naar Rotterdam. Alvorens er in te schepen lie¬ 
ten ze nog een groepsfoto maken als herinne¬ 
ring aan de geslaagde reis. 

Vanaf de aankomst in Dordrecht, enkele 
uren later, werd de briefwisseling met het 
thuisfront minder uitvoerig. Casier vertelde 
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6. Albert Solvyns, Ernest 

d’Arripe, Joseph Caskr en 

de matrozen van de Su¬ 

zanne samen op de foto 
tijdens de reis door Ne¬ 
derland in 1879. Foto 

KADOC, Leuven. 

nog kort dat ze uiteindelijk via Hansweert, Vlis- 
singen en Blankenberge Oostende bereikten 
op 5 augustus. De voorbije avond hadden ze de 
zeiltrip feestelijk afgesloten met een uitgebrei¬ 
de maaltijd aan boord. Solvyns had bovendien 
voor een verrassing gezorgd: “nous venons 
d’allumer quelques feux de Bengale sur le pont 
du bateau: 1’effet en et magnifique; il devait 
surtout 1’être pour les personnes qui étaient a 
terre ou sur les bateaux a 1’ancre du fleuve”.65 

Epiloog 

‘Jachting’ was - zeker in de negentiende eeuw- 
een exclusieve vorm van ontspanning voor de 
sociale elite. De jachtclubs in Antwerpen, Oos¬ 
tende, Gent en later Brussel trokken een zeer 
select, zelfs internationaal, publiek aan. Lid¬ 
maatschap en het bezit van een eigen jacht 
stonden symbool voor een zeker vermogen. 
Naast individuele en clubuitstapjes organiseer¬ 
den de Belgische yachtmen jaarlijks verschillen- 
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de regatta’s, die steeds grote belangstelling ge¬ 
noten. Deze wedstrijden evolueerden van dik¬ 
wijls amateuristisch georganiseerde meetings 
met hoofdzakelijk vissers- en handelsschepen 
naar internationaal gereglementeerde wed¬ 
strijden waaraan speciaal hiervoor ontworpen 
wedstrijdjachten deelnamen. De toegenomen 
welvaart zorgde vanaf de eeuwwisseling voor 
een (voorzichtige) democratisering van de wa¬ 
tersport. De kleine eenheidsklassenzeilboten, 
die ingang vonden net voor de Eerste Wereld¬ 
oorlog, maakten de zeilsport toegankelijker 
voor de minder rijke watersportliefhebber. 
Ook de introductie van kleinere, goedkopere 
motorjachten opende de deur voor een ietwat 
breder publiek. 
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Boekbesprekingen 

Sybrich ter Kuile en W.F.J. Mörzer Bruyns, Amster¬ 
damse kompasmakers ca. 1580-1850. Bijdrage tot de 
kennis uan de instrumentmakerij in Nederland (Amster¬ 
dam: NEHA/Stichting Nederlands Scheepvaart¬ 
museum, 1999, 136 p., ill., ISBN 90-5742-023-6; 
ƒ55,50) 

Nederlandse schepen hebben al eeuwenlang kom¬ 
passen aan boord, maar van de makers ervan was tot 
nu toe weinig bekend. In de bestaande literatuur 
over de geschiedenis van de navigatietechniek 
wordt alleen hier en daar een naam vermeld en, als 
men geluk heeft, nog een enkele bijzonderheid over 
woonplaats, productie of afzet. Onze kennis is nu in 
één klap sterk uitgebreid door de verschijning van 
dit boekje van Sybrich ter Kuile en W.F.J. Mörzer 
Bruyns. Wat ze hebben gedaan, lijkt simpel maar 
was in feite heel bewerkelijk en tijdrovend; ze heb¬ 
ben op basis van archiefmateriaal en gedrukte bron¬ 
nen een zo volledig mogelijke lijst van Amsterdam¬ 
se kompasmakers tussen omstreeks 1580 en 1850 
samengesteld. Het archiefonderzoek richtte zich 
vooral op bronnen als poorterboeken, doop-, 
trouw- en begraaffegisters en het notarieel; het ar¬ 
chief van het kompas- en zeilmakersgilde, dat zich 
in 1664 van het Lucasgilde had losgemaakt, leverde 
niet zoveel gegevens op omdat er van de ledenadmi¬ 
nistratie vrijwel niets bewaard is gebleven. Onder de 
gedrukte bronnen moeten in het bijzonder de Per¬ 
sonele Quotisatie van 1742 en de Amsterdamsche Al¬ 
manak voor Koophandel en Zeevaart uit de negentiende 
eeuw worden genoemd. 

De lijst bevat in totaal liefst 300 namen. Ze is 
compleet in het boek afgedrukt. Bij elke naam wor¬ 
den in staccato de kerngegevens verstrekt die over 
de betreffende persoon bekend zijn. Soms zijn 
twee zinnetjes voldoende (‘Jan Alberts, * ca. 1639; 
ondertrouw Amsterdam 1662 Grietje Jacobs; in 
1662 kompasmaker wonend op de Droogbak’), 
soms staan er wel tien of twaalf regels (onder an¬ 
dere natuurlijk bij Johannes II van Keulen en Jan 
Marten Kleman). De lijst van namen wordt vooraf¬ 
gegaan dooreen overzicht van de ontwikkeling van 
het scheepskompas tot omstreeks 1850 en een 
analyse van de gevonden gegevens over Amster¬ 
damse kompasmakers waarin aspecten als geogra¬ 

fische herkomst, spreiding over de stad, familie¬ 
betrekkingen, religieuze gezindte, financiële 
positie, samenstelling van het productiepakket en 
relaties met de Admiraliteit en de VOC alsmede de 
organisatie van het kompas- en zeilmakersgilde 
worden belicht. Hieruit komt onder meer naar vo¬ 
ren dat het aantal werkzame kompasmakers in 
Amsterdam toenam van zo’n achttien rond 1640 
tot dertig omstreeks 1750 en daarna weer terugviel 
tot achttien in 1811 en dat binnen de totale popula¬ 
tie een soort tweedeling bestond tussen makers 
van kompassen die tevens vlaggen, zeilen en een¬ 
voudige nautische hulpmiddelen als loodlijnen, 
dieploden en zandlopers vervaardigden en makers 
van mathematische, geometrische en zeevaartkun¬ 
dige instrumenten (zoals graadbogen, octanten of 
sextanten) die tevens kompassen fabriceerden. Dit 
verschil in productspecialisatie correspondeerde 
voor een deel met een verschil in woonplaats: de 
eerste groep was aan de zeekant in de oude bin¬ 
nenstad en op de eilanden geconcentreerd, terwijl 
de tweede meer over de rest van de stad was ver¬ 
spreid. Het boekje wordt besloten met een viertal 
bijlagen over leveranties aan de VOC, gildenpen- 
ningen, geïdentificeerde leden van het kompasgil- 
de en het effectenbézit van het kompas- en zeilma¬ 
kersgilde. 

Het boek van Ter Kuile en Mörzer Bruyns is een 
uiterst nuttig werkinstrument zowel voor onder¬ 
zoek over de geschiedenis van de instrumentmake¬ 
rij in Nederland als voor onderzoek over de geschie¬ 
denis van het gildenwezen. Het is niet toevallig dat 
het tot stand kwam in een coproductie tussen het 
Scheepvaartmuseum en het Nederlands Econo¬ 
misch Historisch Archief/Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis, waar de geschiedenis 
van gilden sinds enige jaren een zwaartepunt in het 
onderzoeksprogramma vormt. Een kleine kantteke¬ 
ning van een oud-Rotterdammer is nog wel op zijn 
plaats. Waarom spreken de auteurs wel over moge¬ 
lijkheden voor verder onderzoek naar kompasma¬ 
kers in Zeeland, Friesland en Brugge (p. 7,33), maar 
reppen ze met geen woord van de Maasstad, waar al 
in de zeventiende eeuw toch ook een behoorlijk aan¬ 
tal kompasmakers was gevestigd (en het notarieel 
goed toegankelijk is)? Het Rotterdamse blikslagers- 
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gilde telde rond 1670 niet minder dan negen kom¬ 
pasmakers onder zijn leden.1 

C.A. Davids 

1 E. Wiersum, Uit het Rotterdamsche gildewezen (Arnhem 1928) 
36 

Alan McGowan, HMS Victory. Her Construction, Career 
and Restoration (London: Chatham Publishing 1999, 
222 p., ill., ISBN 0-86176-111-2; £40,00) 

Alweer een boek over de Victory? Het in Portsmouth 
gedokte achttiende-eeuwse linieschip moet zo on¬ 
geveer het best gedocumenteerde vaartuig van En¬ 
geland zijn na de grote publicaties van Arthur Bug¬ 
ler in 1966 (HMS Victory, Building, Restoration & Re¬ 
pair en McKay’s The 100-gun ship Victory in de reeks 
Anatomy of the Ship 1987) en talloze kleinere boeken, 
boekjes en brochures die eraan zijn gewijd. Met 
name het boek van Bugler, die constructeur aan de 
Chatham werf was, geeft een nauwkeurig verslag 
van de restauraties die er aan het schip tot 1964 zijn 
uitgevoerd. In feite doet McGowan Bugler’s werk 
nog eens dunnetjes over, met invulling van de laat¬ 
ste ontbrekende 36 jaren. De gemiddelde publicatie 
houdt op na Trafalgar en Nelson’s dood in 1805, ter¬ 
wijl het zwaartepunt van McGowan’s boek, net als 
bij Bugler, ligt bij het uitgebreide restauratiepro- 
gramma dat sinds 1922 aan het schip wordt uitge¬ 
voerd. Er wordt ook niet voorbijgegaan aan de pe¬ 
riode van actieve dienst die het schip na Trafalgar 
doormaakte, evenmin als aan de massieve ‘rebuild’ 
die in 1816 aan het schip werd voltrokken met als 
meest in het oog springende vernieuwing de ronde 
boeg boven het galjoen, waar eerst een dwars¬ 
scheeps schot had gestaan, dat volgens de ideeën 
van Robert Seppings, Surveyor of the Navy, werd 
verstevigd. In 1903 werd de nog steeds drijvend ge¬ 
houden Victory geramd door H.M.S Neptune en in 
1920 was de conditie van het schip zo achteruit ge¬ 
lopen dat men vreesde dat zij haar ligplaats alleen 
nog maar in neerwaartse richting zou kunnen verla¬ 
ten. Het schip werd vervolgens definitief gedokt en 
een enorm restauratieprogramma werd opgestart. 
Zo ingrijpend is deze restauratie, die zich ten doel 
stelt het schip te tonen zoals het er tijdens Trafalgar 
uitzag, dat hij pas zal zijn voltooid in 2005, twee¬ 
honderd jaar na de gedenkwaardige zeeslag tegen 
de Fransen. 

Het grootste deel van het boek bestaat uit de mi¬ 

nutieuze en daardoor niet steeds boeiend blijvende 
opsomming van alle vervangen onderdelen, en hoe 
verder de lezer vordert in dit ongeveer 40 bladzijden 
tellende hoofdstuk, hoe duidelijker het wordt wat er 
van de oorspronkelijke Victory is overgebleven: nage¬ 
noeg niets. De Victory, zoals wij die tegenwoordig 
kunnen bezoeken is in de meest letterlijke zin een 
replica. En daarbij zijn ingrijpende ‘verminkingen’ 
niet geschuwd. Zo rusten de masten al sinds lang 
niet meer op de kielconstructie, maar op een dwars 
door de scheepsbodem geboord aantal pilaren die 
steunen op de bodem van het dok. De masten en de 
meeste raas zijn uitgevoerd in ijzer. De oorspronke¬ 
lijk eiken spanten en andere niet goed te ventileren 
onderdelen zijn vervangen door teak, hier en daar is 
de huidbeplanking gelamineerd, evenals een aantal 
knieën en is om financiële redenen bij een paar re¬ 
cent aangebrachte dekbalken gekozen voor iroko. 
Het tuig bestaat niet meer uit hennep, maar uit poli- 
propyleen kunststofvezel. 

Opvallend is dat nergens in het boek de keuze voor 
andere materialen of minder historische vervangin¬ 
gen ter discussie wordt gesteld. Daar is wel een ze¬ 
kere rechtvaardiging voor aan te voeren; zolang het 
schip in actieve dienst van de Navy was is het als zo¬ 
danig onderhouden en gerepareerd. Toen Nelson er¬ 
mee voer was het schip al haast niet meer te herken¬ 
nen als hetzelfde dat in 1765 in dienst werd genomen. 
Tot 1920 is het schip gerepareerd volgens de ideeën 
en mogelijkheden van die dagen en het restauratie- 
programma vanaf 1922 had in feite geen ander doel 
dan de vorm van het schip te bewaren. Dat er nau¬ 
welijks nog een stukje te vinden is dat Trafalgar wer¬ 
kelijk heeft gezien deed niet terzake; verrot hout dient 
te worden vervangen. Ik zou het aardig hebben ge¬ 
vonden als er een stukje aan het boek was toegevoegd 
waarin de keuze voor elke onorthodoxe aanpak van 
problemen eens tegen het licht zou zijn gehouden en 
afgezet tegen de inzichten die er tegenwoordig in res- 
tauratiekringen opgang doen. Dat McGowan daar 
niet voor heeft gekozen is een gemiste kans en Iaat de 
lezer achter met een onbestemd gevoel van “ik be¬ 
grijp wel dat het allemaal heeft moeten gebeuren, 
maar waren er wellicht nog alternatieven en waarom 
is daar niet voor gekozen?” Buglers boek zal al lang 
niet meer verkrijgbaar zijn. McGowan, als oud me¬ 
dewerker van het National Maritime Museum goed 
op de hoogte, vult het gat, maar had wel wat ruim¬ 
hartiger naar het oudere werk kunnen verwijzen. 
Niets ten nadele van dit boek verder. Het is een bui¬ 
tengewoon helder en onopgesmukt relaas van de ge- 
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troffen voorzieningen aan het schip en als handboek 
voor onderhoudschema’s zou het bij geen enkel re- 
plicaproject mogen ontbreken. Vooral het laatste 
deel, ‘Aspects of Restauration’, geeft een schat aan er¬ 
varingen op het gebied van schimmel-, rot- en onge- 
diertebestrijding en de middelen die daartoe het 
meest geëigend zijn. 

De tekeningen van John McKay achterin het boek 
zijn van een onovertroffen kwaliteit en leiden tot de 
lichtelijk afgunstige vaststelling dat Nederland, 
voor wat betreft de documentatie van zijn nautisch- 
historische objecten nog een hoop heeft in te halen 
op de Britten. 

Ab Hoving 

W.E. May, The Boats of Men-of-War (London: Natio¬ 
nal Maritime Museum / Chatham Publishing, 1999, 
128 p., ill., ISBN 0-86176-114-7; £ 20,00) 

Het fraai uitgegeven boek The Boats of Men-ofWar van 
W.E. May is een heruitgave van een werk van 1974 
(Maritime Monographs and Reports, No. 15 van het Na¬ 
tional Maritime Museum in Greenwich). W.E. May, 
van wie wij mogen aannemen dat hij intussen over¬ 
leden is, maakte als officier van de Royal Navy de 
Eerste Wereldoorlog mee. In 1951 verscheen van 
hem een populair handboek over kompascorrectie. 
Van 1951 tot 1968 was hij onderdirecteur van hetNa- 
tional Maritime Museum in Greenwich, waar in 
1966 van hem The Dress of Naval Officers verscheen, 
en in 1970 het tweedelige standaardwerk Suiords Jor 
Sea Service (samen met P.G.W. Annis en J.D. Ayl- 
ward). The Boats o/Men-of-War van 1974, over sloe¬ 
pen en bijboten van grote oorlogsschepen, is het 
laatste werk dat wij van zijn hand kennen. Daarin 
behandelt May achtereenvolgens de vroege geschie¬ 
denis van boten (1600-1700), de verschillende typen, 
de berging aan boord, de negentiende eeuw, het 
tuig, de komst van stoom en de bewapening van 
sloepen. 

De nieuwe uitgave is qua uiterlijk zeker een verbe¬ 
tering op de gefotokopieerde monografie van 1974. 
De zwart-wit illustraties zijn uitgebreid met voorna¬ 
melijk schilderijen, waarop sloepen en het gebruik 
ervan zijn te zien. Het werk is verder door de huidige 
conservator scheepsmodellen van het museum, Si¬ 
mon Stephens, aangevuld met enkele tabellen uit ge¬ 
drukte bronnen. De tabel op p. 5 6-57, door Stephens 
toegevoegd, vond ik bijna identiek terug in Frank Ho¬ 
ward’s Sailing Ships of War 1400-1860 (Greenwich 

1979), maar van Howard of de verwijzing die Howard 
geeft, wordt geen melding gemaakt; Stephens geeft 
alleen aan waar hij zijn eigen aanvullingen vandaan 
heeft. Verder is May’s originele tekst letterlijk over¬ 
genomen, tot en met het voorwoord uit 1974 en de 
voetnoten. Hoewel ‘obvious errors’ volgens de uit¬ 
gever verbeterd zijn, zijn er weer andere ingeslopen: 
bijvoorbeeld bij sommige afmetingen het raadsel¬ 
achtige ‘oin’, wat in het oorspronkelijke werk ‘o in’ 
oftewel ‘nul inches’ was. In inhoudelijk opzicht biedt 
deze huidige uitgave derhalve niets nieuws, wat wel 
enigszins verbaast; is er in vijfentwintig jaar dan geen 
enkele vooruitgang op dit gebied geboekt? Vooral de 
aanpak is nogal gedateerd; het is een morfologische 
geschiedenis die zich min of meer beperkt tot de op¬ 
somming van alle bekende sloepenvarianten. Er is 
geen aandacht besteed aan de bouw van sloepen, het 
onderhoud en de daarvoor benodigde walorganisa- 
tie, en ook het gebruik komt slechts indirect aan de 
orde; daarover zal men meer vinden in C.S. Forester’s 
Hornblower-romans. Er is geen kipstut in het hele 
boek te vinden. Sociaal- of cultuur-historische ele¬ 
menten (rangen en standen, het gebruik bij de adel¬ 
borstenopleidingen, sloepenwedstrijden, volkskunst 
etc.) ontbreken geheel. 

Dit alles doet niet af aan May’s oorspronkelijke 
werk, dat mag worden beoordeeld naar zijn tijd. 
Maar voor wie toegang heeft tot de uitgave van 1974 
is de huidige volstrekt overbodig en bovendien vrij 
prijzig (£ 20,-). Voor niet-Britten wekt de bewering 
van de uitgever dat dit werk ‘the whole history of this 
neglected topic’ zou bestrijken alleen maar erger¬ 
nis, want er wordt uitsluitend naar de Royal Navy ge¬ 
keken. Het Britse etnocentrisme manifesteert zich 
nog eens op pijnlijke wijze door de drie Nederland¬ 
se zeeschilderijen aan het begin van het boek, die al¬ 
leen gekozen zijn omdat er Engelse sloepen op 
voorkomen. Voor een deel komt deze houding na¬ 
tuurlijk voort uit het feit dat het werk geheel vanuit 
de collectie van het National Maritime Museum is 
opgezet, maar een dergelijke tunnelvisie is heden 
ten dage toch niet meer te verdedigen; het wekt eer¬ 
der de indruk van gemakzucht en oppervlakkigheid, 
iets wat één van 's werelds grootste maritieme mu¬ 
sea zich niet zou mogen veroorloven. Men kan zich 
met recht afvragen wat de reden voor deze dure her¬ 
uitgave is geweest. En voor ‘historians of the world’s 
navies’ zal dit boek, de verwachting van de uitgever 
ten spijt, slechts van marginale waarde blijken. 

Alan Lemmers 
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Frank Broeze, Island Nation. A history of Australians 
and the sea (St Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1998, 
291 p., ill., ISBN 1-86448-424-1; Aus $ 24.95) (Dit is 
een deel uit de serie The Australian Experience) 

Al weer vele jaren geleden verruilde de Nederlandse 
maritiem historicus Frank Broeze zijn vaderland 
voor het verre Australië. Sinds die tijd heeft de au¬ 
teur van De Stad Schiedam (Den Haag 1978) niet stil¬ 
gezeten, integendeel; hij ontwikkelde zich tot een 
van de meest vooraanstaande maritieme historici al¬ 
daar. Tegenwoordig is hij hoogleraar in de geschie¬ 
denis aan de universiteit te Perth. Begrijpelijkerwij¬ 
ze richtte hij zijn aandacht in zijn nieuwe omgeving 
vooral op verscheidene facetten van Australië’s mari¬ 
tieme geschiedenis. Dit grote eiland c.q. continent 
is tenslotte rondom omgeven door water en biedt 
ruim voldoende werkterrein. 

In zijn nieuwste, ambitieuze boek probeert Broe¬ 
ze de geschiedenis van Australië voor alles vanuit de 
zee te verklaren. De volksziel, de psyche van de natie 
zou mede door het continue contact met het ele¬ 
ment water gevormd zijn. Hoewel een logische stap, 
die voor andere landen reeds met succes beproefd is 
(zie bijvoorbeeld Paul Johnson’s The Offshore Islanders 
over Engeland), lijkt Broeze’s poging ietwat gefor¬ 
ceerd. Hoewel de geschiedenis van Australië voor 
een groot deel letterlijk overzee werd aangevoerd via 
immigranten (waar zelfs de aboriginals, hoewel als 
de oorspronkelijke bewoners geafficheerd, toe gere¬ 
kend moeten worden) was het juist het contact met 
het ruige binnenland (de bush) die de mensen plaat¬ 
selijk tot samenwerking dwong. Hard werken was 
het enige wat er voor de nieuwkomers op zat om aan 
hun bestaan vorm te geven, want er was eenvoudig¬ 
weg niks. Tegelijk ontstond er op deze wijze juist 
ruimte voor het individu om zich te onderscheiden. 
Het behoeft dan ook niet te verbazen dat Australië 
vermoedelijk het meest sportgekke land ter wereld 
is en geen land, gemeten naar haar inwonertal, is 
ook zo succesvol bij internationale toernooien. 
Australiërs zijn dus in de eerste plaats doorzetters, 
gemaakt door de natuurlijke omstandigheden waar 
de zee verder maar weinig van invloed op is. 

Dit karakter gaat echter vergezeld van een fikse 
dosis ontspanning, het zogenaamde mateship, en 
hier speelt de zee een beduidend grotere rol in. Toe¬ 
vallig of niet, probeert men hierin (bijvoorbeeld met 
surfen en zeilen) juist weer te excelleren. Voor de 
volksaard is de zee naar mijn idee dus minder vor¬ 
mend dan Broeze ons wil doen geloven. Dit is echter 

in de eerste plaats een verschil van perceptie tussen 
twee historici. Dat wil niet zeggen dat de auteur op 
een ander plan - dat van de eigenlijke politiek-eco- 
nomische geschiedenis van de natie zelf- ons over- 
tuigend kan aantonen hoe bepalend de zee voor de 
Australische geschiedenis was en nog steeds is. 
Vanuit dit traditionele standpunt is het strategisch 
belang van de zee als maker en breker van Austra¬ 
lië’s geschiedenis uiterst geloofwaardig. De koop¬ 
vaardij, de marine, de visserij, de havens en de vak¬ 
bonden; ze hebben allemaal hun rol gespeeld in de 
bewustwording van de bewoners van dit unieke ei¬ 
land en Broeze brengt ze deskundig voor het voet¬ 
licht. Dit vindt men tevens op talloze wijzen terug in 
de cultuur van het land. Dat dit zelfbewustzijn in 
toenemende mate naar buiten toe wordt uitgedra¬ 
gen en wat hiervan de achterliggende reden is, daar 
blijft Broeze ons het antwoord nochtans schuldig 
op. 

Het zou tevens aardig zijn geweest als de auteur 
het gewaagd had hier en daar op een strategisch ni¬ 
veau naar de toekomst te kijken. De opbouw van het 
boek zelf vraagt hier in zekere zin ook om. De au¬ 
teur plaatst de diverse thema’s binnen de geografi¬ 
sche ruimte, die de lezer overigens soms wat ver¬ 
ward achterlaat. Wie Broeze’s gedachtengang niet 
volgt is al gauw de plot kwijt in dit boek. Sommige 
hoofdstukken zijn op zich echter al de moeite waard 
als algemeen overzicht van een bepaald thema. Een 
eindoordeel over dit boek valt daarom moeilijk te 
geven. De ambitieuze ondertoon die het draagt had 
wellicht nog wat moeten rijpen want in deze vorm 
overtuigt het niet. Niet al de pijlen hoeven echter 
doel te treffen om toch van een geslaagd boek te 
spreken. Met name de meer traditionele kant van de 
Australische maritieme geschiedenis, de scheep- 
vaartkant en alles wat daarbij hoort, beheerst Broe¬ 
ze misschien wel als geen ander. De laatste zin van 
het boek is, denk ik, veelzeggend: “Even if until now 
few Australians have fathomed the full depth of 
their country’s interaction with the sea ... the mari¬ 
time experience belongs to all members of the is¬ 
land nation” (p.264). De auteur beschouwt zichzelf 
kennelijk een beetje als een roepende in de woestijn; 
de inlanders zijn zich helemaal niet zo bewust van 
de speciale band die ze hebben met de zee, integen¬ 
deel, ze vinden het vanzelfsprekend en staan er 
(ged)achteloos tegenover. Broeze - de buitenstaan¬ 
der, wiens eigen land toch door de zee gevormd is — 
probeert zijn nieuwe landgenoten middels dit boek 
te overtuigen van zijn gelijk en hen historisch be- 
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wustzijn op dit front aan te praten. Of het hem lukt 
het grote publiek te heropvoeden, wie zal het zeg¬ 
gen. Hij verkeert in elk geval in de positie om het 
zijn studenten als verplichte lectuur voor te schrij¬ 
ven, maar een bijgevoegd discussiedossier lijkt mij 
geen overbodige luxe. 

C.O. van der Meij 

Jaap Jacobs, Een zegenrijkgewest. Nieuw-Nederland in de 
zeventiende eeuw (Amsterdam: Prometheus / Bert Bak¬ 
ker, 1999,560 p., ill., ISBN 90-5333-803-9; ƒ 75,00). 

De publicatie van dit boek vormt een mijlpaal in de 
geschiedschrijving van Nieuw-Nederland. Een zegen¬ 
rijkgewest is het eerste wetenschappelijke overzichts¬ 
werk van de geschiedenis van de kolonie in Noord- 
Amerika, waar de West-Indische Compagnie veertig 
jaar lang de scepter zwaaide. In een vlotte stijl be¬ 
licht het boek, dat de auteur met succes als proef¬ 
schrift aan de Leidse Universiteit verdedigde, alle 
facetten van het koloniale leven. 

Jacobs’ centrale vraag is in hoeverre de cultuur van 
Nieuw-Nederland een voortzetting was van de cul¬ 
tuur van de Republiek. Was er, zoals de naam sug¬ 
gereert, sprake van een nieuw Nederland overzee of 
ontstond er een kwalitatief andere cultuur? Voor le¬ 
zers die verwachten dat de koloniale cultuur een 
amalgaam was van oud en nieuw, een mengeling 
van enerzijds wetten en gebruiken die werden ge¬ 
transplanteerd uit de Oude Wereld en anderzijds 
cultuuruitingen die voortkwamen uit de specifieke 
koloniale omstandigheden, is het antwoord opmer¬ 
kelijk. De conclusie luidt namelijk dat Nieuw-Ne¬ 
derland niet wezenlijk verschilde van het moeder¬ 
land. In de beginjaren was Nieuw-Nederland niet 
meer dan een handelspost, maar de bevolkingsgroei 
die in de jaren 1640 inzette leidde tot een proces van 
schaalvergroting waarin de koloniale samenleving 
steeds meer trekken kreeg van de Republiek. 

Jacobs verhult niet dat er ook verschillen waren. 
Slavernij was bijvoorbeeld een typisch koloniale in¬ 
stitutie en zwarten vormden derhalve één van de 
koloniale bevolkingsgroepen. Ofschoon hetzelfde 
niet gezegd kan worden van indianen, vormden de¬ 
zen wel degelijk een integraal bestanddeel van de 
leefwereld van de kolonisten. Van hen werd onder 
meer het gebruik van maïs overgenomen. Een be¬ 
langrijk economisch onderscheid met de Repu¬ 
bliek was verder het verbod op textielnijverheid in 
de kolonie. Maar afgezien van deze elementen deed 

de kolonie veel denken aan het moederland. Omdat 
er geen uniforme Nederlandse cultuur bestond en 
de kolonisten elk een eigen stukje Nederland mee¬ 
brachten, rijst hierbij de vraag welke delen van de 
Republiek cultureel de overhand hadden. Hoewel 
duidelijk is dat Amsterdam vaak een model vorm¬ 
de, zullen de vele migranten uit het oosten van de 
Republiek eigen cultuurvormen hebben ingevoerd. 
Nader onderzoek is hier nodig, want Een zegenrijk ge¬ 
west moet het antwoord schuldig blijven. Deze con¬ 
statering is echter geen verwijt aan Jacobs. Een 
werk zo breed van opzet als het zijne roept nu een¬ 
maal tenminste evenveel vragen op als het beant¬ 
woordt. 

Handel en scheepvaart komen in het boek ruim aan 
bod. De genoemde schaalvergroting manifesteerde 
zich daar ook. Reedden kooplieden in de Republiek 
vóór 1640 jaarlijks niet meer dan twee a drie schepen 
uit naar Nieuw-Amsterdam, aan het einde van de ja¬ 
ren vijftig was dit aantal toegenomen tot zeven a acht. 
Textiel, levensmiddelen en ijzerwaren werden aan¬ 
gevoerd, alle producten die Nieuw-Nederland niet of 
nauwelijks voortbracht. Jacobs tekent daarbij aan dat 
de koloniale handel niet in die mate werd beheerst 
door Amsterdamse kooplieden als Oliver Rink be¬ 
weerde in zijn Holland on the Hudson. Integendeel, in 
Nieuw-Amsterdam ontstond gaandeweg een groep 
kooplieden die voor eigen rekening handel dreef. De 
commerciële rol van de West-Indische Compagnie 
was toen al drastisch afgenomen, nadat in 1640 alle 
handel en scheepvaart tussen de Republiek en 
Nieuw-Nederland waren vrijgegeven. 

Zelfs in de jaren dat de WIC de koloniale handel 
en scheepvaart nog grotendeels in handen had, wa¬ 
ren niet alle schepen in de vaart op Nieuw-Amster¬ 
dam eigendom van de Compagnie. Schepen werden 
gecharterd om kosten te besparen, een methode 
waartoe weldra ook particuliere firma’s overgingen. 
Nadat hun handel vruchten was begonnen af te wer¬ 
pen, gingen zij eigen schepen uitrusten. Het han¬ 
delsvolume van deze compagnieën stelde uiteinde¬ 
lijk dat van de Compagnie volledig in de schaduw. 
Een laatste punt waarop het traditionele beeld van 
Nieuw-Nederland wordt bijgesteld betreft de export¬ 
producten. Ofschoon de bonthandel aanvankelijk 
de boventoon voerde, suggereert Jacobs op basis 
van plannen voor de ontwikkeling van Nieuwer- 
Amstel - dat in 1655 op Zweden werd veroverd - dat 
in de nadagen van Nieuw-Nederland de waarde van 
de tabaksuitvoer groter was. 

Wim Klooster 
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Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop: een Nederlandse 

vestingskolonie, 1680-1730 (Amsterdam: Prometheus- 
Bert Bakker, 1999, 346 p., ill., ISBN 90-333-802-0; 

f49,9o) 

This book, which began its life as a doctoral thesis at 
the Vrije Universiteit, takes its inspiration, not from 

South African history, but rather from the commu¬ 

nity studies pioneered, at least in the Netherlands, 

by Van Deursen and Schutte for the North Holland 

village of Graft and by Noordam in Maasland. How¬ 
ever, instead of taking as its subject a slice of time 

from a well-established village and the surrounding 

countryside, it investigates a colony during the very 

early period of its European control. Specifically, it 

is concerned with Stellenbosch district, the first 
area of the South African countryside in which the 

Dutch created an agricultural settlement, which was 

to become part of the country’s prime wine-produ¬ 
cing region. 

Biewenga’s work demonstrates the strengths of 
such an approach. At least for certain sections of the 
population, the historical record of the Cape Colony 

is phenomenally rich, and Biewenga makes good 

use of it. By combining the annual tax lists (known 

to historians of the Cape as the opgaaf) with the 

church registers, the massive published genealogies 

of the burgher population, the lists of civil office 
holders the land records and, in particular, the court 

records, Biewenga has been able to provide a massi¬ 
vely textured account of burgher and official life in 

early Stellenbosch. Certainly both church life and 

the district administration are better described here 
than has been the case previously, in part because 

Biewenga is free from the blinking effects of Afrika¬ 

ner nationalist historiography - no doubt he has ot¬ 
her blinkers, those common to the 1990s, but we 

will have to wait some time before it is clear what 

those are. Equally, he provides fascinating accounts 

of the life course and rituals of the burghers, and is 
good on the integration of the Huguenots into the 

VOC-run colony. Perhaps not so surprisingly in the¬ 
se anti-Marxist days, what used to be called the 
‘base’ is less central to his descriptions than might 
have been wished. 

Nevertheless, the approach he has chosen has its 
costs as well as its benefits. The first derives partly 

from Biewenga’s lack of emphasis on agricultural 
production and partly from the inherent biases in 

every historical record towards the relatively rich, in¬ 
dependent and powerful. The result is that Stellen¬ 

bosch is not seen as a society which was dependent 

on slave labour and was built on the expropriation of 
grazing and hunting land from the Khoisan for the 

benefit of European settlement and farms. This was 

perhaps a conscious choice on Biewenga’s part; cer¬ 
tainly he is well aware of the presence of slaves and 

Khoisan in Stellenbosch. The problem is that the 

mass of his material takes him in other directions. 

The links between the various sections of the Stel¬ 

lenbosch population were not such that what held 
true for one group did so for others. It is not that 

what Biewenga has done is in any way illegitimate, 
just that the reader needs to be made more aware of 
the limitations inherent in his choices. 

The second cost is even more inherent in the me¬ 
thodology. The sort of social history which Biewen¬ 

ga and his mentors are writing is necessarily some¬ 

what static. There is, for instance, no way in which 

the history of an institution like marriage can be seen 

to change from day to day, or from year to year. 

Progression can only be perceived by comparing one, 
generally quite large, slice of time with another. The 

sort of history which Biewenga writes tends to be like 

the best sort of ethnographies, that is say a descrip¬ 
tion of a society, or rather of part of one, precisely si¬ 

tuated at a given moment in space and time, and in¬ 

viting comparison with the same society some deca¬ 

des earlier, or later, or with a different segment of the 
same society some greater or lesser distance away. 

Again, this works best for long settled societies, in 

which the effects of aggregation of material from dif- 

ferentyears, or indeed decades, is likely to be less se¬ 

rious. There are far greater problems in dealing with 
a very rapidly growing segment of a rapidly expan¬ 

ding society. The dynamics inherent in the esta¬ 

blishment of Stellenbosch, more or less ex nihilo, 
effectively escape the sort of analysis this book is able 
to provide. 

These then are costs, but it would be wrong only to 
stress them. Historians of South Africa will undoub¬ 

tedly benefit greatly from this work, for at least two 

reasons. First, it is one of the few works on the early 

Cape Colony written by someone who really under¬ 

stands what it meant for the Cape to bean outpost of 
the VOC, and thus of the Netherlands overseas em¬ 
pire. Far too often that history has been written with 

only a perfunctory appreciation of the Dutch context 
within which it took place. Secondly, perhaps in re¬ 

action to the changes occurring in South Africa in the 
years during which he was researching, but more 

probably in consequence of his reading of the archi- 
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val record, Biewenga is able to lay to rest, hopefully 

for good, anachronistic arguments about racial taxo¬ 
nomy. As he makes plain, there were no whites or 

blacks in the Cape Colony at the time about which 

writes, but only Company servants, burghers, slaves 

and Khoisan (then known by other appellations) - 

and also those called ‘Free blacks’ who were actual¬ 

ly manumitted slaves, but not even their freeborn 
children. This is something which the community of 

South African historiography has yet to appreciate 
fully. 

Robert Ross 

Om Prakash, European Commercial Enterprise in Pre-Colo¬ 
nial India. The New Cambridge History of India II, 

vol. 5 (Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
377 p., ISBN 0-521-25758-1; £ 35,00) 

In enkele delen van de omvangrijke serie van de New 
Cambridge History of India wordt aandacht gegeven 

aan de VOC, die immers een aantal belangrijke fac¬ 
torijen in India bezat. De rol van de Nederlandse 

Compagnie komt wel zeer prominent naar voren in 
het deel in deze serie dat de Indiase historicus Om 

Prakash schreef over de Europese handelsonderne¬ 

mingen in India in de zeventiende en achttiende 

eeuw. De auteur is een groot kenner van de VOC-ar- 

chieven en schreef tal van studies over de Neder¬ 
landse handel met India. In zijn inleiding geeft de 

auteur aan dat er ook reden is voor een uitgebreide 

behandeling van het optreden van de VOC in India: 

voor de EIC was al een bijzonder uitgebreide studie 

(die van K.N. Chaudhuri) voorhanden, voor de VOC 
ontbrak die. 

Prakash hanteert in zijn boek een indeling in vier 

elkaar soms wat overlappende tijdvakken. Het eer¬ 

ste tijdvak is dat van de Portugezen in India, van 

1500 tot 1650. In het betreffende hoofdstuk wordt al 
direct duidelijk dat het boek een grote rijkdom aan 

statistisch materiaal bevat, waarbij op grond van een 

combinatie van gegevens uit de beschikbare litera¬ 
tuur en (met name voor de VOC) de archieven de 

ontwikkelingen in handel en scheepvaart voor nade¬ 

re analyse worden gepresenteerd. Alvorens het 
tweede tijdvak te behandelen, gaat de auteur in op 

een aantal algemene kenmerken van de handel van 

de compagnieën en van de Europees-Indiase rela¬ 

ties. Zo wordt de structuur van deze compagnieën 

besproken en worden de noodzakelijke noten ge¬ 

kraakt over de opvatting als zouden deze onderne¬ 

mingen een revolutie in de Aziatische handel teweeg 

hebben gebracht. Zonder de verschillen tussen de 

Portugezen en compagnieën weg te poetsen, con¬ 

cludeert Prakash dat de Nederlanders en Engelsen 

niet alleen op commerciële kracht maar ook op mi¬ 

litaire macht steunden als het zo uitkwam, en dat 

niet van een zo grote institutionele verandering 

sprake was dat er werkelijk een ‘revolutie’ plaats¬ 
vond. In dit deel van het boek beschrijft Prakash ook 

meer in het algemeen het Europees-Aziatisch han¬ 

delspatroon, dat zoals bekend zo sterk rustte op 
uitvoer van edel metaal tegenover de invoer van 

Aziatische produkten. De positie van de VOC was 

bijzonder door de grootschalige deelname in de in- 

tra-Aziatische handel. Vooral de handelsrelatie die 
de VOC tussen Japan en India kon leggen gaf haar 

een grote voorsprong op de concurrenten. Tenslot¬ 

te wordt uitgelegd op welke verschillende manieren 

de Europeanen textiel en andere Indiase exportpro¬ 

ducten verwierven en welke rol Indiase kooplieden 
en bankiers daarbij speelden. 

Na deze meer algemene behandeling van het on¬ 

derwerp geeft Prakash in chronologische volgorde 
de ontwikkeling van de handel weer. De eerste fase 

is die van de ‘Dutch domination’ van 1600 tot c. 

1680, de daaropvolgende fase die van 1680 tot 1740. 

Dan is de positie van de VOC nog steeds van het 

grootste belang, maar die eerste plaats wordt be¬ 

dreigd door groeiende concurrentie van de Engelsen 

en Franse compagnieën. Het laatste tijdvak, van 
1740 tot het einde van de achttiende eeuw, is dat su¬ 

prematie van de Engelse East India Company. 

Steeds weer geeft Om Prakash in detail de ontwikke¬ 

lingen per regio weer, waarbij de handel van de Eu¬ 

ropese factorijen in Bengalen, aan de Coromandel- 

kust, te Surat en aan de Malabarkust apart wordt be¬ 

sproken en met tal van cijfers wordt toegelicht. 

Het boek wordt afgesloten met een beschouwing 
over de relatie tussen de Europese handel en de In¬ 

diase economie. Daar weet Om Prakash nog eens 

overtuigend zijn stelling naar voren te brengen dat 

de Indiase economie profiteerde van de Europese 

handel, dat de enorme influx van zilver en goud een 

netto toevoeging aan de economie van het land be¬ 
tekende en dat de Europese vraag naar Indiase pro¬ 

ducten van de werkgelegenheid verruimde. Kortom, 
voordat de EIC in Bengalen in de tweede helft van de 

achttiende eeuw territoriaal gezag verwierf, kan van 

een ‘age of partnership’ gesproken kan worden. 

Het boek bevat een grote rijkdom aan gegevens 
over handel en scheepvaart van compagnieën en Por- 
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tugezen met India. Aan het slot wordt in een ‘biblio¬ 

graphic essay’ een goed, nuttig overzicht gegeven 

van de relevante literatuur. Uit alles blijkt dat de au¬ 
teur een autoriteit is op dit gebied en dat dit boek 

voorlopig het gezaghebbende standaardwerk zal 
zijn op dit terrein. 

F.S. Gaastra 

Ann Shirley, The Search for the North West Passage. 
(Londen: Chatham Publishing, 1999, 342 p., ill., 
ISBN 0-86176-059-0; £ 25,00) 

Dit boek handelt over de ontdekkingsgeschiedenis 

van de noordwestelijke doorvaartroute tussen de 

Noord-Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. 
Evenals met de noordoostelijke doorvaart benoor¬ 

den Europa en Siberië hoopte men via de noordkust 

van Canada een korte handelsverbinding met Azië te 
vinden. In de eerste 39 pagina’s wordt een beknopt 

overzicht gegeven van de reizen tot ca. 1800. Hiertoe 

behoren de tochten van Martin Frobisher, William 

Baffin, Henry Hudson en John Davis vanuit de At¬ 

lantische Oceaan en die van James Cook en George 

Vancouver vanuit de Stille Oceaan. Vervolgens wor¬ 

den de in hoofdzaak Britse activiteiten beschreven 
die kort na het verslaan van de Fransen in 1813 aan¬ 

vingen en die met een onderbreking door de Krim 

oorlog tot aan het einde van de eeuw werden voort¬ 

gezet. Stimulans voor de tochten, die door Royal 

Navy, de Royal Geographic Society of particulieren 

werden gefinancierd, waren door het Britse parle¬ 

ment uitgeloofde geldprijzen en het grote aantal 

Britse marineofficieren voor wie, als gevolg van de 

herwonnen vrede, geen militair emplooi meer was. 

Het bekendst is de onfortuinlijk afgelopen reis van 
Sir John Franklin met de Erebus en Terror in 1845 en 

de vele daaropvolgende zoekexpedities waarmee 
men, merendeels tevergeefs, de schijnbaar spoor¬ 

loos verdwenen Franklin en zijn medereizigers 

hoopte terug te vinden. Het belangrijkste resultaat 
ervan was echter dat de noordgrens van Canada met 

de talrijke eilanden goed in kaart werd gebracht. Na 

het Franklin drama en de gevolgen daarvan besteedt 
de auteur in 12 pagina’s aandacht aan de reizen in de 

twintigste eeuw, waaronder de doorvaart die in 1906 
door de Noor Roald Amundsen als eerste met succes 
werd volbracht. Later zijn ook commerciële door¬ 

vaarten gemaakt, waarvan die met de supertanker 
Manhattan de bekendste was. 

Het is duidelijk dat de schrijfster beter thuis is in 

de negentiende-eeuwse, vooral Britse Arctische ont¬ 

dekkingsgeschiedenis dan in de perioden daarvoor 
en daarna. Het gevolg daarvan is een wat oneven¬ 

wichtige verhouding tussen de bespreking van de 

negentiende en de andere eeuwen in het boek. De 

reizen die in de inleiding en in het slothoofdstuk 

worden besproken komen er bekaaid afin vergelij¬ 
king met de gedetailleerde bespreking van de reizen 

in de negentiende eeuw. De verschillende pogingen 

een doorvaart te vinden worden haast mijl voor mijl 

en ijsschots voor ijsschots beschreven. Hier en daar 

lijken sentimentele gevoelens van de auteur voor de 

negentiende-eeuwse poolreizigers, in het bijzonder 
Franklin, door te klinken. De schrijfster had er goed 
aan gedaan om hier I May Be Some Time. Ice and the 

English Imagination van Francis Spufford (Londen & 

Boston 1996) bij te betrekken. Daarin wordt het hel¬ 

dendom van negentiende en twintigste-eeuwse Brit¬ 
se poolreizigers op onnavolgbare wijze gerelati¬ 

veerd. Wie het echter om die negentiende eeuw gaat 

en een uitvoerige beschrijving zoekt van de vele rei¬ 
zen komt met dit boek niet bedrogen uit. 

The Search for the North West Passage heeft twee aan¬ 

hangsels. De een bevat een lijst van volbrachte 

noordwestelijke doorvaarten tussen 1906 (Amund¬ 

sen) en 1990 waarin ook onze landgenoot Willy de 

Roos voorkomt. Hij legde in 1977 met zijn jacht Wil- 
liwaw als eerste de reis alleen af. Het tweede aan¬ 

hangsel bevat een opsomming van teruggevonden 
voorwerpen van de laatste reis van Franklin die in 

het National Maritime Museum in Greenwich wor¬ 

den bewaard. Het boek is ruim en smaakvol geïllus¬ 
treerd en voorzien van duidelijke kaarten waarop de 

in de tekst gebruikte geografische namen kunnen 

worden teruggevonden. Het notenapparaat is ade¬ 

quaat, maar helaas bevat het boek geen algemene 

bibliografie, voor een overzichtswerk een gemis. 
Het register is bij steekproeven niet geheel betrouw¬ 

baar gebleken. Begrippen zoals North Pole en ‘polar 
bear’ vindt men uiteraard, maar naar de magneti¬ 

sche noordpool die meermaals wordt genoemd zal 
in het register vergeefs worden gezocht. 

W.F.J. Mörzer Bruyns 
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G. van Uythoven, Voorwaarts, Bataven! De Engels-Russi- 
sche invasie van ïygg (Zaltbommel: Europese Biblio¬ 

theek, 1999,208 p, ill., ISBN 90-288-1427-2; ƒ 49,00) 

Naar aanleiding van de herdenking van de Brits- 

Russische landing in 1799 werd vorig jaar het nodi¬ 

ge uit de kast getrokken: het Marinemuseum Den 

Helder organiseerde een ‘nationale’ tentoonstel¬ 

ling, een monument werd onthuld en er verschenen 
maar liefst twee kloeke boeken. In Voonvaarts, Bata¬ 

ven! schetst Geert van Uythoven, auteur van een aan¬ 

tal artikelen over militaire aspecten uit de Bataafs- 

Franse tijd, de aanzet tot de landing en op een mi¬ 

nutieuze manier de gevechten te land. Het is een in¬ 

teressant verhaal van een amfibische landing en een 
korte, maar felle strijd. 

Half augustus 1799 stak een omvangrijk Brits es¬ 

kader met een grote landingsvloot de Noordzee 
over. Bijna een maand daarvoor hadden Engeland 

en Rusland besloten om de Franse Republiek vanuit 
het Noorden onder druk te zetten, terwijl ook in Ita¬ 

lië en Zwitserland strijd werd geleverd. Generaal 

Napoleon Bonaparte zat nog ver weg met het Franse 
hoofdleger in Egypte. Doel van de expeditie was een 

poging te doen om het stadhouderlijk bestuur van 
Willem V te herstellen. Sommige historici zien als 

werkelijke doel van de expeditie de definitieve uit¬ 
schakeling van de sinds Slag bij Kamperduin uitge¬ 
dunde Bataafse vloot. 

Aanhoudend slecht weer dwong de vloot drie da¬ 
gen lang te wachten met de landing. Het Uitvoerend 

Bewind in Den Haag en de generaals te velde wisten 

dat een expeditiemacht de Bataafse Republiek op 
kwam, maar waar zouden ze landen? Op maandag 

26 augustus verscheen de vijandelijke vloot voor de 

kust van Kijkduin. In de vroege morgen van 27 au¬ 

gustus begon de invasie van Noord-Holland. Voor 

de kust lag de vloot van 26 linieschepen en 150 on¬ 

dersteunende marineschepen. De expeditiemacht 
landde zowat pal voor de seinpost op de Zanddijk, 

tussen Huisduinen en Callantsoog. De kust was 

daar makkelijk te bereiken en tevens leek het de Brit¬ 
ten, later ondersteund door een allegaartje van Rus¬ 

sische eenheden, betrekkelijk eenvoudig om vanaf 
dit punt door te stoten naar Amsterdam. Bovendien 

was de sinds de Slag bij Kamperduin gehavende Ba¬ 

taafse vloot onder schout-bij-nacht Samuel Story 
geen bedreiging. 

Met aan elkaar verbonden sloepen naderden En¬ 

gelse troepen, onder dekking van een zwaar kust- 

bombardement, het strand en bestormden bijna on¬ 

gehinderd de duinen en de nabij gelegen seinpost. 
De Bataafse troepen onder bevel generaal Herman 

Willem Daendels hadden weinig manoeuvreerruim¬ 

te: voor hen lag het zwaar bestookte strand en ach¬ 

ter hen het moerassige Koegras. Op de dag van de 

landing nam Daendels de beslissing om de forten 

bij Den Helder en zijn stelling bij de Zijpe te ontrui¬ 

men. De Franse generaal Guillaume Brune, de com¬ 

mandant van de Franse troepen in Noord Holland, 
was woedend. Over generaal Daendels zei hij: ‘Ou il 

est traitre ou il est fou’. Kort daarna gaf de Bataafse 
vloot zich aan de Britten over. 

Twee maanden lang volgden zware veldslagen, 

waarbij ongeveer 80.000 militairen betrokken wa¬ 
ren en de bevolking enorm te lijden had. De veldsla¬ 

gen werden vaak vanuit zee ondersteund door 
kanonneerboten van de Royal Navy. 

Bij de beslissende slag bij Castricum op het strand 

en in de duinen trokken de Britse en Russische troe¬ 

pen aan het kortste eind en sloegen op de vlucht. Bij 

de Vrede van Alkmaar, getekend op 18 oktober, ca¬ 

pituleerde de Brits-Russische troepenmacht, uitge¬ 

put en hopeloos vastgelopen in de drassige polders 
van Noord-Holland. 

De geschiedenis van de veldslagen is imposant en 
komt in dit boek uitstekend tot zijn recht. Geert van 

Uythovens studie is op maritiem gebied echter te be¬ 

perkt en dat is jammer. Hij is bijvoorbeeld niet thuis 

in de maritieme termen, zo spreekt hij over kanon¬ 
nen in plaats van kanons aan boord van schepen. 

Daar lees je snel overheen en het is ook niet echt erg. 

Anders is het met de aandacht die Van Uythoven aan 

de marine besteed. Niet alleen het inschepen en ver¬ 

blijf aan boord van die honderden soldaten aan de 

vooravond van de landing (drie dagen met storm in 

het ruim van een slingerend schip), de rol van de 

vloot bij de campagne of de Bataafse kustdefensie en 
kustbeseining krijgen in verhouding met de oorlog 

te land weinig tot geen aandacht, ook de overgave 

van de Bataafse vloot op de Vlieter komt er mager 

vanaf. Vergelijkender wijze doet het denken alsof de 

geallieerde landing in Normandië in 1944 zich al¬ 

leen op het land laat afspelen. Oorzaak van dit alles 

is dat de schrijver de Geschiedenis van het Nederlandsche 
Zeewezen van J.C. de Jonge als enige bron gebruikt 

voor de rol van de Bataafse marine. Moderne studies 

van Thea Roodhuyzen (In woelig vaarwater) of van 

Jaap Bruijn en Carla van Baaien (Van zeeman tot resi- 

dentieburger: Cornelius de Jong van Roodenburgh) ko¬ 

men niet in zijn literatuurlijst voor. Daarentegen 

gebruikte de schrijver wel de studie van Coleman 
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Osborne Williams over de rol van de Royal Navy tij¬ 
dens de campagne. 

Van Uythoven trekt zelfs een discutabele conclu¬ 
sie. De schuld van Daendels overgave van Den Hel¬ 

der wordt kort door de bocht in de schoenen van 

Samuel Story geschoven. Volgens de schrijver kon 

Story niet samenwerken met Daendels aan de geza¬ 

menlijke verdediging van Den Helder, omdat hij de 

bemanning op de vloot niet langer kon vertrouwen 
(p. 67). Hij leidt dit af uit het relaas van L.C. Vonk 

over de landing uit 1801. Met deze conclusie komt de 

overgave van de Bataafse vloot bij de Vlieter in het 

boek in een vreemd daglicht te staan. Misschien zou 
de auteur bij het gebruik van de Verantwoording van 
Story uit 1805 tot een ander inzicht zijn gekomen. 

Pas nadat Daendels zich had overgeven en nadat de 

prinsenvlag aan de wal was gehesen kwam Story’s 

bemanning in opstand, nadat deze door prinsgezin¬ 

de officieren was opgeruid. Story beschouwde zich¬ 
zelf als krijgsgevangene en liep niet over. 

Gezien zijn forse literatuurlijst en nauwkeurige 

beschrijving van de landoorlog in dit fraaie boek is 

het onvoldoende gebruiken van de maritieme stu¬ 
dies een jammerlijk manco. Juist omdat deze oorlog 

een mooi voorbeeld is van een gezamenlijk optreden 

van land- en zeemacht. Een invasie om niet meer te 
vergeten. 

C.P.P. van Romburgh 

M.A. van Alphen en A.M.C. van Dissel (eds.), 1799. 

De Brits-Russische invasie in Noord-Holland (Uitgegeven 

door de Nederlandse Vereniging ter beoefening van 

de Militaire Historie in samenwerking met het Insti¬ 
tuut voor Maritieme Historie: Themanummer MARS et 

HISTOR1A nummer 4 (1999), 116 p., ill., ISSN/ISBN 
0928-5156) 

Drie maanden na het in Den Helder georganiseerde 

symposion over Vreemde invallen...De Britt-Russische in¬ 
vasie in Noord-Holland 27 auyustus-2o november 1799 

verscheen een Themanummer van het tijdschrift 
MARS et HISTORJA met daarin de tijdens het sympo¬ 

sion gepresenteerde voordrachten. Acht inleiders 

bekeken de Brits-Russische invasie vanuit variëren¬ 
de gezichtshoeken. 

P.B.M. Blaas, de dagvoorzitter tijdens het sympo¬ 
sion, belicht in zijn inleiding “De slag bij Castricum 

en het nationale geheugen” de vraag waarom deze 

episode in de vaderlandse geschiedenis tot voor kort 
zo weinig aandacht in de geschiedschrijving heeft 

gehad. Het ‘nationale geheugen’ heeft er nauwelijks 

weet van dat Britse en Russische invasielegers in de 
herfst van 1799 tot een smadelijke aftocht uit Noord- 

Holland werden gedwongen. Een overzicht van de 

krijgshandelingen maakt het de lezer makkelijker 
de hierna volgende artikelen te plaatsen. N.C.F. van 
Sas gaat dieper in op “De betekenis van 1799”. Hij 

wijst op het verband van deze invasie met de grote 

politiek, het Franse expansionisme en het Britse 
antwoord daarop. Daarnaast is er de poging van 

Oranje om door een volksopstand tegen het Bataaf¬ 
se Bewind een terugkeer in Nederland te bewerk¬ 

stelligen. Als laatste is er aandacht voor de kleine 

wereld van de soldaat; zijn leven in ‘kikvorsperspec¬ 

tief tijdens de campagne en de twee veldslagen. F. 

Grijzenhout, die door ziekte niet bij het symposion 
kon zijn, bespreekt in “De inval verbeeld” de ‘oor¬ 

logskunst’. Met name de tekeningen en schetsen 

van militaire taferelen, gemaakt na afloop van de 

veldtocht, komen aan bod. Het besef dat er een over¬ 

winning te vieren was leidde tot voorstellen om een 

herdenkingsdag in te stellen en een herdenkingmo- 
nument op te richten. Het kwam er niet van. J.A. de 

Moor schetst in “Go to Holland and do something” 

de inval vanuit Brits perspectief, hoe de Britten zelf 

tegen de invasie en inval aankeken. De invasie, hoe 
slecht die ook voor de Britten afliep, past in hun 

anti-Franse strategie. Voor de Britten ging het om 

nationale veiligheid en bescherming van hun impe¬ 

riale macht en welvaart, naast de bestrijding van de 

Franse revolutionaire atheïstische ideologie. In het 
voorjaar van 1799 leken de omstandigheden gunstig 

om een avontuur in de Nederlanden te wagen, mits 

gecombineerd met een anti-Frans offensief vanuit 
Zwitserland. Door de te late landing, slechte coördi¬ 

natie met bondgenoten en het niet doorgaan van de 

Zwitserse actie naast kleinere tegenslagen, liep de 

invasie in het honderd. De invasiestrategie van de 

Britse minister Grenville was zijn tijd te ver vooruit. 
Het artikel van V. Enthoven betreft de Bataafse ma¬ 

rine. In “Geld speelt (g)een rol. De financiën van de 

Bataafse marine, 1795-1805” doet hij uit de doeken 

waarom de muiterij van het scheepsvolk op de Ba¬ 
taafse vloot ten tijde van de invasie een gevolg was 

van een tekort aan geldmiddelen. De marine leefde 

op de pof. J. Vogel stelt in “Onafscheidelijke rampen 

die den oorlog vergezellen” het lot van de inwoners 

van drie dorpen in Noord-Holland ten tijde van de 
invasie en de gevechten centraal. Ondanks de jam¬ 

merklachten, te vinden in eigentijdse bronnen, viel 
het uiteindelijk wel mee met de geleden schade. De 
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plattelandseconomie bleek voldoende veerkracht te 
hebben om zich te herstellen van de schade veroor¬ 

zaakt door de elkaar bestrijdende troepen. M. van 
der Hoeven gaat in “Overwinning van het moreel. 

De reactie van het Bataafs-Franse leger tijdens de in¬ 

vasie van 1799 in Noord-Holland” na of de opzet van 
de Britse strategie, het ontketenen van een volksop¬ 

stand tegen de Fransen, enige kans van slagen had 

bij de Bataafse troepen. De Bataafse en Franse be¬ 

stuurders speelden op het slagveld nauwelijks een 

rol; het waren de legerleiding, officieren en man¬ 

schappen die doof bleken voor de Britse ‘Oranje’- 

propaganda en zich met volle overtuiging weerden 
tegen de invasietroepen. Het laatste gevecht van 6 

oktober 1799 was zelfs in eerste instantie een zaak 

van de Bataafs-Franse manschappen zelf. In “De ge¬ 

volgen van de Brits-Russische inval voor het verde- 

digingsstelsel van Noord-Holland” bekijkt J.P.C.M. 
van Hoof de militaire lessen die zijn geleerd uit de 

invasie aan de hand van de maatregelen genomen 

voor een betere defensie van Noord-Holland. De 
angst voor nog eens een invasie zat er diep in bij de 

bestuurders. Luitenant-kolonel en militair inge¬ 
nieur C.R.T. Krayenhoff en de waterstaatkundige J. 
Blanken Jz. legden de basis voor de Stelling van Am¬ 
sterdam en de Stelling van Den Helder. 

Alle artikelen zijn met noten of literatuuropgaven 

onderbouwd. De bundel is voorzien van passende il¬ 
lustraties en is fraai uitgegeven. De redactie verdient 

alle lof voor de snelle verschijning van dit thema¬ 

nummer, zeker gezien de uitvoering en verzorging 

van tekst en lay-out. De bundel geeft goede aanvul¬ 

lende informatie voor geïnteresseerden in de Bataaf¬ 
se tijd en in de geschiedenis van Noord-Holland. 
Toch heb ik één punt van kritiek, en wel op het arti¬ 

kel van Enthoven. Het had voor de hand gelegen als 

de schrijver het drama van de Vlieter als thema had 

genomen, juist omdat andere schrijvers in hun arti¬ 

kel dit aspect van de invasie in Noord-Holland alleen 

aantippen. Het is jammer dat Enthoven niet dieper is 
ingegaan op de oorzaken van het zonder verweer 

overgeven van het Bataafs eskader bij de Vlieter. Al¬ 

leen op de geldmiddelen wijzen verklaart maar één 
aspect van deze affaire. Het Vlieterdrama moet van¬ 

uit een breder perspectiefworden gezien. Van Sas en 

De Moor geven bijvoorbeeld in hun artikelen al aan 

dat Oranje een (weliswaar kleine) rol speelde tijdens 
de invasie. Al met al een gemiste kans om een dra¬ 

matisch hoogtepunt in de strijd tussen patriotten (Ba¬ 

taven) en Oranje onder de aandacht te brengen. 

D.J.A. Roodhuyzen-van Breda Vriesman 

Frouke Wieringa, Een cultuur valt droog. Over het ont¬ 

staan van het Zuiderzeemuseum 1916-1950) (Enkhuizen: 

Vereniging van Vrienden van het Zuiderzeemuse¬ 
um, 1998,156 p., ill., ISBN 90-6455-277-0, ƒ 29,95); 

Patrick Spijkerman (red.), Zuiderzeemuseum. Een mu¬ 
seum uoor mensen over mensen (Den Haag, SDU uit¬ 

gevers, 1998, 127 p., ill., ISBN 90-120-86-76-0; 
ƒ 45,oo) 

In 1950 opende het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
zijn poorten voor het publiek. Het museum was 

toen nog uitsluitend gevestigd in het Peperhuis aan 
de Wierdijk. Het zou nog tot 1983 duren voor het 

museum zijn huidige contouren kreeg door ope¬ 

ning van het ‘buitenmuseum’, met zijn straten en 

huizen uit de oude stadjes rond de vroegere Zuider¬ 

zee, traditionele bedrijven en de schepen die voor de 

droogmaking in dit gebied actief waren. In ruim 
dertig jaar groeide dit rijksmuseum uit tot één der 

meest toonaangevende musea van ons land. De 

plannen voor een museum gewijd aan de verdwij¬ 

nende cultuur van het Zuiderzeegebied zijn veel ou¬ 

der dan het museum, bijna net zo oud als het voor¬ 
stel tot afsluiting van de Zuiderzee waartoe in 1916 

werd besloten. Het vijftigjarig bestaan van het mu¬ 

seum was een goede aanleiding om de voorgeschie¬ 
denis van het museum eens te boek te laten stellen. 

De historica Frouke Wieringa heeft daartoe uitvoe¬ 

rig onderzoek verricht in de archieven van het mu¬ 

seum, maar ook heeft zij een groot aantal betrokke¬ 

nen of hun nabestaanden geïnterviewd. Een cultuur 
ualt droog geeft en beeld van de roerige voorgeschie¬ 

denis van het museum en van de elementen van de 

Zuiderzeecultuur, die volgens de pleitbezorgers van 

zo’n museum behouden moesten blijven. De inmid¬ 

dels ook al weer bejaarde kinderen van vissers uit 

Volendam, Harderwijk of Urk komen aan het 
woord, en de schrijfster heeft ook onderzocht op 

welke manier het Zuiderzeegebied in de literatuur is 
vastgelegd, bijvoorbeeld in de werken van de Enk- 

huizer journalist en schrijver K. Norel. Voordat er 
echt aan de voorbereiding van het museum werd ge¬ 

werkt, waren er tal van initiatieven die vooruitliepen 

op het huidige instituut. Er zijn bijvoorbeeld al in de 

jaren twintig films gemaakt door cineasten als Wil¬ 

ly Mullens en Dirk Jan van der Ven. Die films maak¬ 

ten het grote publiek bewust van wat er verloren 

ging door de afsluiting van de Zuiderzee. Een direc¬ 

te voorloper van het latere museum was de Zuider- 

zee-Visserij Tentoonstelling van 1930 in Enkhuizen. 

Deze groots opgezette expositie, met tentoonstel- 
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lingshallen, demonstraties en een nagebouwd vis¬ 

sersdorpje maakte duidelijk hoe een permanent 
museum er uit zou kunnen zien. In de Tweede We¬ 

reldoorlog konden de initiatieven voor een museum 

op twijfelachtige steun van de bezetter rekenen. 

Toch is deze bedenkelijke interesse voor de ‘volks¬ 

kunde’ geen beletsel geweest voor de totstandko¬ 

ming van het museum. De tientallen personen die 

daaraan hebben meegewerkt, als lobbyist, als be¬ 

stuurder, als opponent of als directeur komen in het 
boek uitvoerig aan de orde. 

Het is een goed initiatief geweest om dit alles 
vast te leggen. Het onderzoek geeft een aardig 

beeld van de wijze waarop de waardering voor de 

traditionele cultuur in de loop van de eeuw is ge¬ 

groeid. Dit belangwekkende onderwerp zou wel 

gebaat zijn geweest bij een wat evenwichtiger be¬ 

handeling. Het boek maakt de indruk dat de ma¬ 
kers niet goed hebben kunnen besluiten voor wie 

het bedoeld was. De saaie vormgeving contrasteert 

nogal met sommige passages die met veel journa¬ 

listieke flair zijn geschreven. In die passages is de 

schrijfster ook heel persoonlijk aan het woord. Zo 

begint zij bijvoorbeeld haar verslag van een bezoek 

bij een aantal oude inwoners van harderwijk: ‘het 
is gezellig in de frisse seniorenflat als ik binnen¬ 

kom. Er is een aangetrouwde nicht op bezoek, 
Gerrie Mons-Hagen, die ook uit een grote vissers- 
familie stamt.’ (p. 19). In andere delen van het 

boek is de toon weer veel meer die van een rustig 

historisch betoog. Het lijkt er op dat de schrijfster 

eigenlijk liever een mooi lees- en kijkboek had ge¬ 

maakt voor een breed museumpubliek, in plaats 
van het gedenkboek, dat wel heel erg voor eigen 
parochie bedoeld lijkt. 

Meer op de toekomst van het Zuiderzeemuseum 

gericht is een publicatie die uitkwam bij de voltooi¬ 
ing van een aantal bouwprojecten van het museum 

in augustus 1998. Het boekje, Zuiderzeemuseum. Een 
museum uoor mensen over mensen, bevat bijdragen over 

de bouwgeschiedenis van de panden waarin het mu¬ 
seum is gevestigd en over de verbouwing van het 

Binnenmuseum en het nieuwe depotgebouw. Het 
merendeel van de bijdragen is vrij technisch van 

aard, maar de vele foto’s bieden een kleurrijk over¬ 

zicht van de metamorfose die het museum de laatste 
jaren onderging. 

Remmelt Daalder 

Jules Van Beylen, De Antwerpse knots en de Vlaamse 

garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland 

(Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1999, 264 p., ill., 
ISBN 90-5194-176-5; ƒ 89,50) 

Op 20 mei 1998 werd Jules Van Beylen, maritiem 

historicus, tachtig jaar. Als een soort eerbetoon voor 

zijn jarenlange maritiem-historische activiteiten 
werd het boek over een onbekend scheepstype, de 

Antwerpse knots, ten doop gehouden. Het boek is 
verdeeld in twee delen. In het eerste deel beschrijft 

Van Beylen de geschiedenis van de garnalenvisserij 
en de geschiedenis van de knots. In het tweede deel 

geeft hij een technische beschrijving en bouwbe- 

schrijving voor een model van een Antwerpse knots. 

Een vijftal bijlagen completeert het geheel. Het gaat 

om een verklarende woordenlijst en om overzichten 

van verleende vergunningen (consenten) uit de jaren 
1825-1887 voor het vissen op de Schelde en de 

Zeeuwse stromen. In eerste instantie worden de na¬ 

men van de consenthouders, hun woonplaats en het 

soort visserij vermeld. Later wordt het soort visserij 

vervangen door het gebruikte vissersvaartuig. In¬ 

dexen op aardrijkskundige namen, persoonsnamen 

en op de bouwbeschrijving sluiten het geheel af. Het 

boek is overdadig geïllustreerd met beeldmateriaal 

en (schets)tekeningen. Vooral de aquarellen van 

Henri Seghers zijn stuk voor stuk juweeltjes. De op¬ 
bouw van het boek lijkt erg veel op de in 1993 door 

Van Beylen gepubliceerde studie over De Hoogaars en 

de visserij uan Amemuiden. Stond in De Hoogaars de gar¬ 

nalenvisserij aan de westelijke kant van de Schelde 

en langs de Zeeuwse kust centraal, in De Antwerpse 
knots wordt de garnalenvisserij aan de oostkant van 
de Schelde geschetst. 

De knots was een Brabants scheepstype met een 

stoere, volgebouwde romp en een kromme voorste¬ 

ven. Met de knots viste men vanaf de achttiende 
eeuw tot na de Eerste Wereldoorlog op garnalen en 

vis op het Belgische en Nederlandse deel van de 

Schelde. Een vreemde eend in de bijt vormt het ge¬ 

deelte over de garnalenvisserij die door vissers uit de 

provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen met een 
kruinet werd bedreven op de schorren langs beide 

oevers van de Schelde. Te meer omdat aan garnalen¬ 

vissers die op de Schelde met een groter scheepsty¬ 
pe als de hengst actief waren, geen aandacht wordt 

besteed. Zeer informatief zijn de paragrafen over de 

garnalenhandel, de vistechniek en -uitrusting en de 
garnalenvissers zelf. Deze onderwerpen hadden 

mijns inziens best uitvoeriger besproken mogen 
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worden en niet beperkt hoeven te blijven tot de ne¬ 
gentiende eeuw. Opvallend is de paragraaf over de 

knots in de zeilsport (p. 52-57). In 1851 schreef de 

pas opgerichte Société des Régates De Schelde een 

zeilwedstrijd uit waaraan ook knotsen deelnamen. 

Jammer is het dat ook in deze publicatie opnieuw 

ten onrechte wordt gesuggereerd dat de Vlaamse 

en Zeeuwse visserij tijdens de Tachtigjarige Oor¬ 
log (1568-1648) zo goed als ten onderwas gegaan 

(p. 18), terwijl in Nieuwpoort, Oostende, Brouwers¬ 

haven, Veere en Zierikzee de visserij toen en later 

nog steeds de voornaamste bedrijfstak was. 

De meeste aandacht besteedt Van Beylen aan de 

technische reconstructie van de knots. Alle scheeps- 

onderdelen worden zo uitvoerig beschreven en ge¬ 
schetst, dat de knots op een scheepswerf of in het 

klein door een modelbouwer weer tot leven kan 
worden geroepen. Dankzij de noeste arbeid van Van 

Beylen en met het verschijnen van De Antwerpse knots 

is nu de totale garnalenvisserij in de Scheldedelta 
voor een breed publiek bereikbaar geworden. 

Adri P. van Vliet 

David K. Brown, The Grand Fleet. Warship design and De¬ 

velopment 1906-1922 (London: Chatham Publishing, 

1999,208 pp, ill., tab., graf., register, ISBN 1-86176- 
°99-X; £35,00) 

Dit boek is het derde in een reeks over het ontwer¬ 

pen en ontwikkelen van Britse oorlogsschepen in de 

negentiende en twintigste eeuw. Eerder verscheen 

in 1990 Before the Ironclad en in 1997 Warrior to Dread¬ 

nought. Nog meer dan in de vorige delen is te merken 
dat hier een ingenieur aan het woord is die over een 

grote ervaring ten aanzien van het ontwerpen van 

oorlogsschepen beschikt. Dit komt doordat in de 

behandelde periode de ontwerptechnieken en -me¬ 
thoden een stadium hadden bereikt, waarin deze 

nog van toepassing waren in de tijd dat David Brown 
als Naval Constructor voor de Royal Navy werkzaam 
was. 

Het boek is in drie delen ingedeeld. Centraal staat 
de Eerste Wereldoorlog. In de drie delen van het 

boek behandelt de auteur eerst het denken over stra¬ 

tegieën. Duitsland had zich tot een machtige indus¬ 

triële natie ontwikkeld. Hoewel de Duitse land¬ 

macht voorrang had begon Duitsland in 1908 de op¬ 
bouw van een zeemacht met de bouw van dread¬ 

noughts en slagschepen. Door deze ontwikkeling 
voelden de Britten zich gedwongen de slagkracht 

van de Royal Navy door de bouw van een groot aan¬ 

tal eenheden van deze scheepstypen te versterken. 
Dit leidde tot de verdere ontwikkeling van het ont¬ 

werpen van slagschepen. Bij gebrek aan oorlogs¬ 
ervaring organiseerde de Britse Marine een groot 

aantal schietproeven. Daarbij ging het om het be¬ 

proeven van granaten en de uitwerking op pantser 

en om de kwetsbaarheid van munitie te onderzoe¬ 

ken. Verder kreeg de ontwikkeling en toepassing 

van de machine-installatie grote aandacht. Turbines 

waren niet meer weg te denken, vloeibare brandstof 

werd ingevoerd, er verschenen verbeterde tandwiel¬ 
kasten, stuwblokken, ketels. Officieren van de ma- 

chinedienst kregen gelijkwaardige carrièremoge¬ 
lijkheden als de zeeofficieren en waren niet langer 

burgers in uniform, zoals voor die tijd het geval was. 

Door de uitvinding van draadloze telegrafie was het 

opsporen van vijandelijke schepen veel beter moge¬ 

lijk en wonnen slagkracht en snelheid aan beteke¬ 
nis. Het effect van granaten met een kaliber van 15 

inch bleek groter dan dat van granaten van kleiner 

kaliber. Ontwerp en bouw van zwaar bewapende en 

gepantserde schepen waren noodzakelijk. Om ge¬ 

wicht aan pantser te sparen hadden deze schepen 

aanvankelijk een klein vrijboord. Hierdoor ontston¬ 

den problemen in zeegang, die de operationele mo¬ 
gelijkheden beperkte. Door de torpedodreiging wa¬ 

ren snelle torpedobootjagers nodig. Maar ook het 

gebruik van dit scheepstype was door het gedrag in 

zeegang beperkt. Het voordek van deze schepen was 
bij tegemoet komende golven zo nat dat er geen 

zicht vooruit vanaf de brug mogelijk was. Bij de later 

ontworpen torpedobootjagers stond de brug meer 
naar achteren en was het vrijboord hoger. 

Mede door lekkages van de condensers en van de 

waterpijpketels waren tijdens de eerste jaren van de 

oorlog 1914-1918 een aantal slagschepen, kruisers 

en torpedobootjagers in reparatie of onderhoud. 
Zodoende was een deel van de Britse slagvloot, The 
Grand Fleet, ten tijde van de slag bij Jutland in 1916 

niet beschikbaar. Dit was aanleiding de betrouw¬ 

baarheid van ketels en machine-installaties te verbe¬ 
teren. Brown schenkt ook veel aandacht aan de op¬ 

komst van marinevliegtuigen, die aan het eind van 

de oorlog op de grote schepen werden meegevoerd 

en aan de bouw van vliegkampschepen. Verder ko¬ 

men ook de ontwerpen van onderzeeboten ter spra¬ 

ke. Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 bezat En¬ 

geland de grootste onderzeebootvloot ter wereld. 

Het boek eindigt met de beperkingen die aan de 

ontwerpen van kapitale schepen werden opgelegd 
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door het Washington Pact van 1922. Hij behandelt 
het ontwerp van de slagkruiser Hood, waarmee de 
Britten door het grotere dan toegestane deplace- 
ment concessies van andere marinestaten probeer¬ 
den af te dwingen. 

Zoals eerder opgemerkt zijn de ontwerptechnie¬ 
ken sedert de behandelde periode tot na de Tweede 
Wereldoorlog weinig veranderd. Tijdgenoten en 
collegae van Brown zullen bij het lezen van dit boek 
veel uit de colleges scheepsbouwkunde bekende na¬ 
men tegen komen, zoals de Wolf-proeven waarbij 
sterktemetingen zijn uitgevoerd, Attwood, bekend 
vanwege de stabiliteitscriteria en William en zijn 
zoon Edmund Froude die zorgden voor een optima¬ 
le scheepsvorm van schepen, die vanwege de steeds 
lichtere en compactere machine-installaties uit een 
oogpunt van stabiliteit breder moesten worden. 
Boeiende stof voor liefhebbers, vooral ook door de 
diepgaande behandeling van de materie. Helaas is 
de behandeling van het onderwerp, de geschiedenis 
van de Britse marinescheepsbouw, weinig systema¬ 
tisch. Ik heb veel moeite genomen om een lijn in het 
betoog te onderkennen. Maar ik heb deze lijn niet 
kunnen ontdekken. Het boek is een aaneenschake¬ 
ling van feitelijkheden bij het ontwerpen van de di¬ 
verse scheepstypen geworden, waarin ik vrijwel geen 
samenhang heb kunnen ontdekken. Maar dit ge¬ 
brek is inherent aan het onderwerp. Het ontwerpen 
van schepen is een compromis, waarbij met ontel¬ 
bare meestal onsamenhangende en tegenstrijdige 
factoren rekening moet worden gehouden. De lezer 
moet over eindeloos geduld en doorzettingsvermo¬ 
gen beschikken om dit boek naar waarde te kunnen 
schatten. Maar desalniettemin. Niets dan lof voor 
dit werk, dat naar mijn weten uniek is in zijn soort. 

J.M. Dirkzwager 

Dudley Pope, The Battle of the River Plate (Londen: 
Chatham Publishing 1999, xv, 219 p., ISBN 1-86176- 
089-2; £9.95) 

De ondergang van het Duitse vestzakslagschip 
Admiral Gra/Spee op de avond van zondag 17 decem¬ 
ber 1939 was voor de Britten van groot moreel be¬ 
lang. In de eerste maanden van de Tweede Wereld¬ 
oorlog was de Royal Navy geconfronteerd met ver¬ 
liezen, veroorzaakt door het Duitse onderzeeboot- 
wapen. Twee kapitale schepen waren als slachtoffer 
van een onderzeeboot verloren gegaan: het vlieg- 
kampschip HMS Courageous — in september 1939 — 

en het slagschip HMS Royal Oak, een maand later. 
De met succes bekroonde jacht op de Duitse raider 
bewees echter dat de Royal Navy, ook ver van de 
thuiswateren, haar macht ter zee kon doen gelden. 
De uitkomst van het gevecht ter hoogte van de mon¬ 
ding van de Rio de la Plata maakte niet alleen indruk 
op het Britse publiek, maar ook op de bevolking van 
neutrale landen zoals de Verenigde Staten. Dit zou 
bij het verdere verloop van de oorlog van belang 
zijn. Het was duidelijk dat Groot-Brittannië vast¬ 
besloten was Duitsland waar ook ter wereld te be¬ 
strijden. 

Dudley Pope schreef reeds in 1956 zijn The Battle of 
the Riuer Plate. Als jong aspirant-offïcier ter koop¬ 
vaardij - hij was van 1925 — maakte hij de eerste oor¬ 
logsjaren op zee mee. Van 1942 tot 1959 was hij als 
journalist, gespecialiseerd in maritieme en buiten¬ 
landse zaken, verbonden aan de Evening News. In zijn 
vrije tijd schreef hij romans en zeehistorische stu¬ 
dies. Na 1959 verbleef hij in Italië en van 1965 tot aan 
zijn dood in 1997 in West-Indië. Zijn boek over de 
Graf Spee werd in 1987 heruitgegeven en thans heeft 
Chatham Publishing dit boek opnieuw uitgebracht 
(en het is niet de enige heruitgave van Pope bij deze 
uitgever, zie dit tijdschrift (1999) 2, 80). 

Pope baseert zijn verslag op Britse en Duitse rap¬ 
porten en mededelingen van Britsemarineofficieren 
die de slag bij Rio de la Plata hebben meegemaakt. 
Hij leidt zijn verhaal - zoals hij het boek zelf noemt - 
in met een schets van de Duitse maritieme oorlogs¬ 
voorbereiding en de toekomstige rol van de Gra/Spee 
in de oorlog ter zee. Vervolgens beschrijft Pope de 
door de Britse marine onopgemerkte uitreis - kort 
voor de Duitse inval in Polen - van de Gra/Spee en de 
opmars van het slagschip en de tanker Altmark naar 
de Zuid-Atlantische oceaan. Op 30 september 1939 
zou de Graf Spee in dit zeegebied haar eerste slacht¬ 
offer maken: een Brits koopvaardijschip. De aanwe¬ 
zigheid van een Duitse raider in Zuid-Amerikaanse 
wateren was de Royal Navy nu spoedig bekend; Brit¬ 
se en Franse oorlogsschepen kregen opdracht op 
zoek te gaan naar de nog niet nader geïdentificeerde 
vijand. Die vijand wist zich in de Zuid-Atlantische 
oceaan en voor korte tijd in de Indische oceaan 
schuil te houden voor de geallieerde tegenstanders 
en in ruim twee maanden tijd in totaal negen koop¬ 
vaarders onder Britse vlag tot zinken te brengen. 
Daarbij verloor overigens geen enkele Britse zeeman 
het leven, omdat de commandant van de Gra/Spee, 
kapitein-ter-zee Hans Langsdorff, de bemanningen 
van de schepen die hij tot zinken bracht liet ontko- 
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men per reddingboot of aan boord nam van zijn ei¬ 
gen schip of van de Altmark. 

Door verschillende vijandberichten die de over¬ 
vallen koopvaardijschepen hadden kunnen uitzen¬ 
den voordat zij werden vernietigd, was in de loop 
van december de meest verwachtbare positie van 
de Gra/Spee de Royal Navy duidelijk geworden. Van 
alle eenheden die waren ingezet om het Duitse 
slagschip te onderscheppen maakte de South 
America Division op 12 december de meeste kans 
om de Gra/Spee te ontmoeten. De divisie, onder be¬ 
vel van commandeur Henry Harwood, bestond uit 
de Britse kruisers HMS Exeter en Ajax en de Nieuw- 
Zeelandse kruiser HMNZS Achilles. In de vroege mor¬ 
gen van 13 december 1939 kwam de Gra/Spee - als 
eerste - in zicht van de Exeter en ging commandeur 
Harwood onmiddellijk over tot de aanval. Pope be¬ 
schrijft in detail het gevecht tussen de drie kruisers 
en het veel zwaarder bewapende en over een groter 
vuurbereik beschikkende slagschip. In minder dan 
twee uren werd de Exeter zwaar en werden de overi¬ 
ge schepen licht beschadigd en verloren 101 zee¬ 
lieden van beide partijen het leven. De Gra/Spee zet¬ 
te, ondanks dat de Duitsers in het gevecht hun 
overwicht in vuurkracht hadden behouden, koers 
naar de monding van de Rio de la Plata en vluchtte 
- achtervolgd door de Ajax en Achilles - naar de rede 
van Montevideo waar het schip in de nacht van 13 
op 14 december ten anker kwam. Kapitein-ter-zee 
Langsdorff bleef voor Montevideo liggen, terwijl 
vanuit Londen verschillende Britse marineschepen 
naar het mondingsgebied van de Rio de la Plata 
werden gedirigeerd om de divisie van comman¬ 
deur Harwood te ondersteunen. Langsdorff stond 
voor de keus opnieuw het gevecht aan te gaan met 
een mogelijk inmiddels versterkte vijand of de 
strijd op te geven. Hij besliste tot dat laatste, bracht 
de Admiral Graf Spee tot zinken op 17 december en 
benam zich ruim een etmaal later het leven. Pope 
beschrijft de slag en de nasleep daarvan nauwge¬ 
zet, professioneel en gedetailleerd maar niet zon¬ 
der pathos. Zijn boek laat zich daardoor bijna le¬ 
zen als een roman, zonder dat de historische en 
marinetechnische aspecten veronachtzaamd wor¬ 
den. Zijn bronnen staan garant voor de betrouw¬ 
baarheid van zijn verslag. 

Jammer genoeg heeft de uitgever er zich met deze 
heruitgave wel wat gemakkelijk vanaf gemaakt. De 
twee opgenomen kaartjes (van de scheepsbewegin- 
gen tijdens het gevecht en van de door de Gr af Spee 
gevolgde route) zijn veel te klein en niet duidelijk 

leesbaar afgedrukt. De enkele, kleine tekeningen 
van de Graf Spee (horizontale en verticale doorsne¬ 
den) dienen uitsluitend om de plaats van de treffers 
tijdens het gevecht aan te geven en bieden verder 
weinig informatie over het schip. Verdere afbeeldin¬ 
gen ontbreken geheel, terwijl in de index verwezen 
wordt naar foto’ s van schepen en personen. Kenne¬ 
lijk is de tekst zonder meer overgenomen van eerde¬ 
re, wel geïllustreerde uitgaven van het boek. Pope’s 
tekst maakt de tekortkomingen van de uitgever ge¬ 
lukkig goed. 

G.M.W. Acda 

Timothy P. Mulligan, Neither Sharks nor Wolves. The 
Men Of Nazi Germany’s U-boat Arm, 1939-1945 (Lon¬ 
den: Chatham Publishing, 1999, 340 p., ill., ISBN 1- 
86176-119-8 (hb.); £ 25,00) 

Gedurende de periode 1848-1851 werkte de Duitser 
Wilhelm Bauer naarstig aan een vaartuig dat onder 
het wateroppervlak moest kunnen varen. De eerste 
proefvaart, die op 1 februari 1851 plaatsvond, verliep 
echter rampzalig. Zijn zogenaamde Brandtaucher 
zonk voor de kust bij Kiel als een baksteen naar de 
zeebodem en Bauer en zijn twee collega’s konden 
ternauwernood aan de verdrinkingsdood ontsnap¬ 
pen. Desondanks was Bauers uitvinding een belang¬ 
rijke aanzet voor de opkomst van de onderzeeboot 
in de Duitse marine. Een ontwikkeling die overigens 
geleidelijk aan verliep, want drieënzestig jaar later 
bestond aan de vooravond van de Eerste Wereldoor¬ 
log de ‘onderzeebootvloot’ slechts uit achtentwintig 
vaartuigen. 

Deze ontwikkeling was het directe gevolg van de 
voortvarendheid waarmee keizer Wilhelm II (1859- 
1941) zijn ‘Kaiserliche Marine’ opbouwde. In 1894 
had hij The Influence of Sea Power upon History gelezen 
en dit boek, in 1890 door kapitein ter zee Alfred 
Thayer Mahan (1840-1914) geschreven, maakte een 
onuitwisbare indruk. Met admiraal Alfred von Tir- 
pitz (1849-1930) aan zijn zijde creëerde hij een poli¬ 
tieke sfeer waarin de onmisbaarheid van een sterke 
marine een onomstotelijk feit werd. Hij zette de 
Duitse kracht op zee af tegen die van de Britten en 
trok daaruit de conclusie dat het met de Duitse vloot 
maar pover was gesteld. De tijd was aangebroken 
om flink in marineschepen te investeren. Wilhelm 
en Von Tirpitz waren overtuigd van het feit dat als 
Groot-Brittannië Duitsland op zee zou respecteren, 
de Britten de Duitsers hun vriendschap zouden aan- 

BOEKBESPREKINGEN 
63 



bieden. Het zou een vriendschappelijke relatie moe¬ 
ten zijn waarbinnen Duitsland dan een overheersen¬ 
de positie zou afdwingen. Deze zogenaamde ‘Rjsi- 
kogedanke’, waarbij de Duitse vloot zo sterk moest 
zijn dat het voor andere naties een groot risico bete¬ 
kende om Duitsland aan te vallen, bleek een grote 
misvatting. Het leidde uiteindelijk tot het roemloze 
graf bij Scapa Flow op 21 november 1918. 

Dit soort feitenmateriaal wordt in het tweede 
hoofdstuk van het boek Neither Sharks nor Wolves, the 
Men of Nazi Germany’s U-boat Arm 1939-1945 door Ti¬ 
mothy P. Mulligan opgesomd. Mulligan, die archi¬ 
varis is, gebruikt deze historische feiten om aan te 
tonen dat het optreden van de Duitse Kriegsmarine 
in de Tweede Wereldoorlog voortborduurde op de 
uitgangspunten van de Kaiserliche Marine geduren¬ 
de de Eerste Wereldoorlog. Om zijn studie van nieu¬ 
we feiten te voorzien, gebruikte hij de antwoorden 
op de vragen die via het U-boot archief in Cuxhaven 
aan duizend U-boot veteranen waren gesteld en het 
zijn juist deze gegevens die dit boek interessant ma¬ 
ken. In zijn voorwoord stelt Mulligan dat er na de 
Tweede Wereldoorlog vele boeken en documentai¬ 
res over het wel en wee van de U-boten zijn versche¬ 
nen, maar dat deze stroom aan informatie eigenlijk 
nooit tot de kern van de zaak is doorgedrongen. Met 
dit boek hoopt Mulligan voor eens en altijd met die 
tekortkoming af te kunnen rekenen. 

In dit boek is het de schrijver zonder enige twijfel 
gelukt om met behulp van de informatie van de 
Duitse onderzeeboot-veteranen het dagelijkse leven 
en de organisatie in een U-boot nauwgezet te be¬ 
schrijven. Mulligan geeft antwoord op vragen als 
hoeveel man dienden op een U-boot? Waren zij alle¬ 
maal vrijwillig aanwezig en hoe zat het eigenlijk met 
de moraal van de bemanning en hoeveel bleef er ei¬ 
genlijk uiteindelijk van de trotse U-boot vloot over? 
Het boek is in drie blokken verdeeld. Mulligan zet de 
organisatie en routine van de bemanning aan boord 
uiteen en concludeert dat de weg die in de Eerste 
Wereldoorlog is ingeslagen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog wordt voortgezet. Verder schrijft hij 
over de specifieke aspecten van het voeren van een 
oorlog, over de gesteldheid van de bemanning en 
hun houding tegenover de geallieerden, over de re¬ 
latie tussen de marine en het nationaal-socialisme 
en de belevenissen van de bemanningen na afloop 
van de oorlog. Vaak hadden de oudere bemannings¬ 
leden ook tijdens de Eerste Wereldoorlog al aan 
boord van U-boten gediend. Zij bezaten daardoor de 
meeste ervaring, brachten kennis op de jongere be¬ 

manningsleden over en dikwijls volgden verschil¬ 
lende generaties uit dezelfde families elkaar op. 
Groot-admiraal Karl Dönitz (1891-1980), die op de 
onderzeeboten carrière had gemaakt, was de grote 
motor achter de eerste successen van ‘zijn’ onder¬ 
zeeboten. Hij hamerde telkens weer op het feit dat 
een strakke organisatie op een U-boot van groot be¬ 
lang was en dat juist die discipline tot ongekend suc¬ 
ces zou leiden. De positie van de commandant was 
daarbij van doorslaggevende betekenis. Functio¬ 
neerde de commandant goed, dan functioneerde de 
bemanning ook goed. Bezat de commandant het 
vermogen om zijn deskundigheid, gedrevenheid en 
kennis op de bemanning over te brengen, dan ver¬ 
liepen de operaties vrijwel altijd succesvol. Een com¬ 
mandant moest zijn bemanning vertrouwen geven 
en hen een gevoel van onoverwinnelijkheid bezor¬ 
gen. Ook in mindere tijden moest hij zijn man¬ 
schappen weten op te beuren en hen moed in kun¬ 
nen spreken. 

In feite was een onderzeebootbemanning door 
het lot aan elkaar verbonden (‘Schicksalgemein- 
schaft’). Als er maar één schakel in de keten niet 
goed functioneerde dan kon dat funest zijn voor het 
verdere verloop van een operatie. Dat bewustzijn 
moest zowel tijdens als buiten werktijd bestaan en 
om dat te bereiken waren bijvoorbeeld het spelen 
van kaarten, het vieren van het kerstfeest en verjaar¬ 
dagen, het houden van zangwedstrijden, het luiste¬ 
ren naar muziek en het voeren van groepsdiscussies 
over een bepaald onderwerp zeer belangrijk. 

Neither Sharks nor Wolves is een vlot geschreven 
boek en bevestigt het beeld dat naar aanleiding van 
de succesvolle bioscoopfilm Das Boot wereldwijd is 
ontstaan. Ook ik kon dit boek niet lezen zonder tel¬ 
kens aan de beelden uit deze film te moeten denken 
en eigenlijk is dat ook tegelijk de tragiek die het 
boek van Mulligan wat mij betreft moet ondergaan. 
Het blijft een te weinig uitbundig vormgegeven boek 
- zie bijvoorbeeld de afbeelding op de omslag - en 
daardoor loopt deze studie de kans niet de aandacht 
krijgen die het zeker verdient. 

Graddy Boven 
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P. Elphick, Life Line. The Merchant Nauy at War 1939- 
1945 (London: Chatham Publishing, 1999, 219 p., 
ill., ISBN 1-86176-100-7; £20,00) 

“It was difficult to show much sympathy for the In¬ 
dian crewmembers or even feel it - at least I found it 
so. It seemed to me to be no time or place for bicke¬ 
ring and quarrels, for sullen laziness...”. Dit com¬ 
mentaar van een Britse koopvaardijofficier op India¬ 
se bemanningsleden, die in een reddingsboot extra 
water proberen te bemachtigen, is geen citaat watje 
in een boek verwacht dat volgens de aankondiging 
een eerbetoon wil zijn “to the men of the forgotten 
service” en dus slechts in lijkt te gaan op de helden¬ 
daden van de Britse koopvaardij. Hoewel het werk 
meermalen de loftrompet steekt over verscheidene 
acties, is Life Line veel meer dan alleen een epos. 

Elphick, auteur van diverse publicaties over de 
handelsvaart en de Tweede Wereldoorlog en Felloiu 
of the Nautical Institute, behandelt in het eerste van het 
26 hoofdstukken tellende boek verschillende aspec¬ 
ten van de koopvaardij in oorlogstijd. Hij benadrukt 
het achterstellen van de handelsmarine, de zoge¬ 
noemde vierde macht, ten opzichte van krijgs- 
machtonderdelen als de Royal Nauy en de RAF. Dit 
komt onder meer tot uiting in het ontbreken van een 
vertegenwoordiging van de koopvaardij bij Britse 
nationale herdenkingen en het gegeven dat deze 
groep een eigen monument ter nagedachtenis van 
de omgekomen zeelieden heeft moeten oprichten. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden er bij¬ 
na 2.600 Britse koopvaardij- en vissersschepen tot 
zinken gebracht, op een bestand van 9.000 schepen 
in 1939. Ruim 32.000 van de 185.000 zeelieden die 
deze schepen gedurende de jaren 1939-1945 beman¬ 
den, lieten door gevechtshandelingen het leven. En 
dan te bedenken dat het personeel gedurende de 
eerste twee oorlogsjaren geen gage ontving wanneer 
het‘ofarticles’ (niet in dienst) was. Zeelieden teken¬ 
den namelijk voor de zogenoemde ‘Articles of 
Agreement’; pas vanaf dat moment stonden zij op 
de betaalrol. Wanneer zij in de thuishaven terug¬ 
kwamen, maar ook indien het schip verloren ging, 
werd de zeeman direct van deze rol afgevoerd. Het 
geeft te denken dat een Britse zeeman, na een fatale 
aanval op zijn schip, de ontberingen van een open 
boot in de oceaan moest doorstaan in het besef dat 
zijn maatschappij al spoedig zijn inkomsten - en 
hiermee die van zijn gezin — zou beëindigen. 

Pas nadat in mei 1941 de Essential Work Order for the 
Merchant Nauy werd uitgevaardigd, waren de Britse 

zeelieden van overheidswege verzekerd van een 
doorlopende uitbetaling van hun gage. Hier stond 
tegenover, dat het voor hen voortaan verboden was 
de koopvaardijdienst te verlaten. Een praktijk die 
ook bij andere geallieerde landen werd toegepast. 
Nederlandse zeevarenden overzee, die sinds juni 
194° gebonden waren aan de zogenoemde Vaar- 
plicht en die gedurende hun verblijf aan wal werden 
doorbetaald, werden als deserteurs bestempeld in¬ 
dien zij zich na een zeereis niet meer voor de dienst 
meldden. 

Interessant is de aandacht die Elphick besteedt aan 
een minder bekend item als de sociaal-geestelijke ver¬ 
zorging van (Britse) zeelieden in havenplaatsen over 
de hele wereld. Deze onderkomens, vaak bemand 
door chaplans of leden van het Heilsleger, speelden 
meer dan eens een cruciale rol in de opvang van zee¬ 
varenden die een torpedering hadden overleeft. 
Daarnaast waren zij een ‘thuis’ voor degenen die door 
de oorlog van hun vaderland waren afgesneden. Deze 
opvangplaatsen van de ‘Flying Angels’ van het pas¬ 
toraal werk varieerden sterk in capaciteit. Van nog 
geen twintig slaapplaatsen in het Schotse Methil, 
waar op de avond van 7 mei 1945 nog de laatste 
slachtoffers van een Duitse aanval aan land werden 
gebracht, tot aan het bekende Seaman’s Institute in New 
York dat 800 man kon huisvesten. Bij de vele drama¬ 
tische en heldhaftige acties van de Britse koopvaar¬ 
dij trekken voor de Nederlandse lezer de gewaagde 
aanval van het (met Britse kanonniers bemande) 
tankschip Odina op twee Japanse hulpkruisers en de 
Japanse oorlogsmisdaden gepleegd tegen de Neder¬ 
landse bemanning van het s.s. Tjisalak, de aandacht. 
Het is verrassend in een hommage aan de Britse zee¬ 
man met een stukje vaderlandse zeegeschiedenis te 
worden geconfronteerd. Verder besteedt Elphick 
aandacht aan diverse onderwerpen als mijnenveeg- 
acties van de visserijvloot, die de Britse marine laat¬ 
dunkend ‘Harry Tate’s Navy’ (amateurs) noemde en 
een desastreuze ontploffing van een munitieschip in 
de haven Bombay. 

Hier wringt nu de schoen; het boek is een merk¬ 
waardige verzameling van uiteenlopende cases, 
waar epiek, sociale zekerheid, racisme, etc. in op 
zijn genomen. Een daadwerkelijke opbouw kan het 
boek dan ook niet worden toegeschreven en een 
conclusie zal men vergeefs zoeken. Bovendien is het 
jammer dat bepaalde onderwerpen niet verder zijn 
uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is de bevelsver¬ 
houding tussen de Royal Nauy en de Merchant Nauy. 
Hier wordt herhaaldelijk naar verwezen, maar hoe 
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het een en ander bevelstechnisch was geregeld, blijft 
onbekend. Een opmerking van gelijke aard kan wor¬ 
den gemaakt over de aan boord van koopvaardij¬ 
schepen geplaatste kanonniers van de Britse strijd¬ 
krachten, die de auteur meermalen aan bod laat 
komen. Dit gegeven en de nodige drukfouten die de 
tekst ontsieren, laten onverlet dat Elphick een aller¬ 
aardigst en vlot leesbaar boek heeft geschreven, 
waarin diverse minder bekende aspecten van de 
Britse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog aan 
bod komen. Hierbij heeft hij, gelet het overzicht van 
geraadpleegde archieven en een uitgebreide lite¬ 
ratuurlijst, het nodige onderzoekswerk niet ge¬ 
schuwd. 

Anselm J. van der Peet 

Hans van der Velden en Tom Huizenga, po jaar 
scheepsbouw in Heusden (Europese Bibliotheek Zalt- 
bommel, 160 p., ill., ISBN 90-288143-02, ƒ 49,90) 

Hans van der Velden nam zich voor, nadat hij zijn 
loopbaan als bedrijfsleider bij Verolme Scheepswerf 
Heusden BV had afgesloten, het archief van de werf 
op orde te brengen. Daarbij kwamen zeer veel gege¬ 
vens boven water over de geschiedenis van de 449 
daar gebouwde schepen en de verhalen van de men¬ 
sen die ze bouwden. Samenwerking met de histori¬ 
cus Tom Huizenga leidde uiteindelijk tot deze pu¬ 
blicatie, waarin de historie van de werf en de lotge¬ 
vallen van de schepen worden beschreven. Naast 
alle technische en inhoudelijke gegevens, kleurrijke 
anekdotes en scheepspraat, bevat het boek ook een 
complete vlootlijst. 

De ondertitel “Een eigenzinnige Brabantse 
nieuwbouwwerfaan de Maas meteen merkwaardig 
instinct voor overleven” wijst op een personifiëring 
van het werfbedrijf. Het is of de werf Hans van der 
Velden is. De uitvoerige beschrijving van de werf- 
historie begint in het jaar 1909 toen door de heren 
De Haan en Alta de werf “Rijn en Maas” werd op¬ 
gericht. Daarmee kwam de scheepsbouwindustrie 
naar Heusden en begon de ontwikkeling van een 
reeks werfactiviteiten, die voortduurt tot op de dag 
van vandaag. Oorlogsjaren, economische en maat¬ 
schappelijke crises, maar ook glorieuze momenten 
wisselden elkaar af. Van der Velden en Huizenga 
hebben, door archieven te doorvorsen, vele vraag¬ 
gesprekken te voeren, boeken, kranten, tijdschrif¬ 
ten en personeelsbladen te raadplegen, een schat 
aan gegevens verzameld over 90 jaar werf- en 

scheepshistorie. Het boek heeft een indeling in vier 
periodes, die niet toevallig is gemaakt. Het eerste 
tijdvak (1909-1954) omvat de oprichting, de op¬ 
komst en de uiteindelijke overdracht van de werf 
aan Cornelis Verolme. In zijn handen floreerde de 
werf tussen 1954 en 1971 als nieuwbouwwerf. Van 
!97i tot 1983 zien we de werf onderdeel uitmaken 
van het Rijn-Schelde-Verolme concern. Toen eind 
zestiger, begin zeventiger jaren de Nederlandse 
scheepsbouw het hoofd boven water wist te houden 
door overheidssteun, stond daar de eis van de Ne¬ 
derlandse regering tegenover om te fuseren. Zo 
kwam het dat de vroegere concurrent: de Rjjn- 
Scheldecombinatie (ontstaan uit een samenwer¬ 
kingsverband tussen de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij, De Schelde en Wilton Fijenoord) on¬ 
der invloed van sterke overheidsbemoeienis de suc¬ 
cesvolle Verolmewerf aan zich kon binden. De werf 
in Heusden hield ondanks alles de eigen organisa¬ 
tie in stand om in te spelen op de ontwikkelingen in 
de markt. De beoogde herstructurering van de Ne¬ 
derlandse scheepsbouw is een debacle geworden. 
Het ‘overheidsconcern’ Rijn-Schelde-Verolme raak¬ 
te in het slop toen de oliecrisis in 1974 een overca¬ 
paciteit aan mammoettankers teweegbracht. Het 
dieptepunt was tevens een keerpunt. Op 9 februari 
1983 vroeg RSV uitstel van betaling aan. Verolme 
stelde een eigen bedrijfsplan op, dat de zegen kreeg 
van het Ministerie van Economische Zaken. Een op¬ 
nieuw zelfstandig, nieuw en gezond bedrijf herrees 
in 1984 uit de as van de RSV-malaise onder de naam 
Verolme Scheepswerf Heusden BV. In 1991 ging het 
bedrijf op in de Wilton-Fijenoord Holding BV die 
op 11 juli 1984 was opgericht en dan enige aandeel¬ 
houder is van de groepsmaatschappijen Dok- en 
Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord, Verolme Bot¬ 
lek, Verolme Scheepswerf Heusden en Vervako 
Heusden. 

Het laatste gedeelte van het boek munt uit door 
een uitvoerige beschrijving van (de eigenschappen 
van) de gebouwde schepen, de bijzondere bouwwij¬ 
zen, gebruik van nieuwe technieken bij de bouw van 
bijvoorbeeld chemicaliëntankers en het maatwerk 
dat men weet af te leveren voor opdrachtgevers als 
Rederij Gebroeders Broere, de Texelse Eigen 
Stoomboot Onderneming TESO, het Nederlands 
Instituut voor het Onderzoek der Zee NIOZ en Bos¬ 
kalis Westminster. Het aannemen van opdrachten 
voor de bouw van twee sleephopperzuigers voor 
laatstgenoemde ‘entrepeneur’ luidde een beslissen¬ 
de fase voor Verolme Heusden in. De hele Wilton- 
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Fijenoord Holding kwam eind jaren negentig onder 
druk te staan en huisbankier ABN-AMRO eiste een 
reddingsoperatie op straffe van een faillissement. 
Op 29 december 1998 werd de werf failliet ver¬ 
klaard. Uiteindelijk nam werf De Hoop Lobith de 
werf over onder de voorwaarde dat ze de schulden 
waarmee de werfwas opgezadeld niet hoefde mee te 
torsen. 

De auteurs weten aan het eind van het boek een 
sfeer van gelatenheid op te roepen die de werkne¬ 
mers tentoon spreidden bij de laatste tewaterlating 
op 8 januari 1999. “Het schip Stril Supplier glijdt als 
449ste schip in alle stilte in de Bergsche Maas” en 
“met de Stril Supplier was de allerlaatste sleeptocht 
van een zeeschip richting de Rotterdamse haven een 
feit”. Nu richt men de blik op de toekomst, men 
bouwt rivierschepen. Geen zeeschepen, maar toch 
schepen! De werfactiviteiten gaan door en Verolme 
Heusden Projects B.V. gaat door onder de naam 
Scheepswerf De Hoop Heusden. 

Als we tot een totaalindruk van het boek komen, 
dan is wat in het oog springt de enorme veelheid aan 
gegevens en feiten die allemaal rechtstreeks of zij¬ 
delings met het werfbestaan te maken hebben. Het 
zijn heel duidelijk Heusdense aangelegenheden, 
maar zij maken onderdeel uit van de grote wereld 
daarbuiten. De schrijvers hebben veel oog voor de¬ 
tails voor wat betreft de schepen, het werfbedrijf en 
de mensen daarachter. Sommige uitwijdingen slaan 
echter als het ware een bres in de verhaallijn. Dat 
hoeft geen bezwaar te zijn als men deze ‘krenten in 
de pap’ weet te waarderen. Wel jammer is dat de 
tekst steeds onderbroken wordt door tussenkopjes 
die te weinig zeggen over de essentie van een tekst¬ 
gedeelte. De illustraties zijn uitstekend en er is ge¬ 
zorgd voor duidelijke bijschriften in een opvallend 
kleiner lettertype dan waarin de hoofdtekst is gezet. 
Het boek verdient zeker een plaats tussen de betere 
bedrijfsgeschiedschrijvingen van deze tijd. Het is in¬ 
teressant voor diegenen die feiten willen, maar het 
is ook goed toegankelijk voor de geïnteresseerde 
toeschouwer. De tekst is van een journalistiek ge¬ 
halte zonder poespas of moeilijke technische ver¬ 
handelingen. 

Henk Rozendaal 
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Boekaankondigingen 

U. Schnall & U. Feldkamp (red.), Deutsches Schigfahrts- 
archiu. Band 20 (1997) en Band 21(1998) (Bremerha- 
ven/Hamburg, Deutsches Schifffahrtsmuseum/Ka- 
bel Verlag & Carlsen Verlag, 1997 & 1998, 567 p. & 
469 p., ISBN 3-8225-0479-3 & 3-551-88507-9; ISSN 
343-3668) 

Eerder wees ik in dit tijdschrift op het Deutsches Schiff- 
/ahrtsarchiu (DSA) als vindplaats voor artikelen, 
waarin bevindingen van recent en belangrijk mari¬ 
tiem- en technisch-historisch onderzoek worden 
gepubliceerd. Voor de volledigheid; het DSA is een 
uitgave van het Duitse scheepvaartmuseum in Bre- 
merhaven. Veel bijdragen aan het jaarboek overstij¬ 
gen echter niet alleen het karakter van museumpu- 
blicatie, hun onderwerpen liggen ook menigmaal 
ver buiten de Duitse grenzen. Uwe Schnall - aan 
wiens brein in 1975 het idee voor het tijdschrift ont¬ 
sproot — is sindsdien de gedreven en buitengewoon 
kundige redacteur (en bij tijd en wijle auteur) van het 
DSA. Ursula Feldkamp kwam in 1992 de redactie (en 
het auteursbestand) versterken. Met enige trots mel¬ 
den beiden in het voorwoord tot deel 20 (1997) van 
de reeks, dat 325 artikelen van de hand van 149 au¬ 
teurs sinds 1975 zo’n 6900 bladzijden tekst en 4500 
illustraties hebben ‘opgeleverd’. Het feit dat het 
DSA in 2000 zijn 25ste verjaardag zal vieren, leek mij 
een gerede aanleiding om nog eens de aandacht op 
de serie te vestigen, zeker nu ik met de jaargangen 
t997 en 1998 twee volumineuze en door hun zeer ge¬ 
varieerde inhoud voor de reeks karakteristieke ban¬ 
den in handen heb. Een impressie van die inhoud. 

In deel 20(1997) besteden Gerlinde de Beer en Al¬ 
brecht Sauer in een groot artikel (p. 9-48) aandacht 
aan een in 1996 door het Deutsches SchiffiFahrtsmu- 
seum verworven schilderij van Ludolf Bakhuizen uit 
1682 met ‘Hollandse tweedekkers voor een kust’ als 
thema. Sauer wijst op het belang van deze marine 
voor het verkrijgen van een in scheepsbouwtechni- 
sche zin exacter beeld van de schepen die eind ze¬ 
ventiende eeuw de kern van de oorlogsvloten van 
Pruisen en de vrije stad Hamburg vormden. Het be¬ 
lang van picturale bronnen voor de geschiedenis van 
het schip - en de aan het gebruik van zulke bronnen 
verbonden risico’s - worden helder belicht in een 
bijdrage van Heinrich Stettner over vroege zestien- 

de-eeuwse houtsneden/boekillustraties. Ook de fac¬ 
tor ‘mens’ krijgt ruimschoots aandacht: het leven 
aan boord van echtgenotes van zeilschipkapiteins, 
eind negentiende eeuw (Susanne Schramm), de 
komst van de eerste verpleegsters op koopvaardij¬ 
schepen, begin twintigste eeuw (Ursula Feldkamp), 
en de (menigmaal letterlijk) verborgen arbeid van de 
Duitse ontwerpbureaus en de daar werkzame tech¬ 
nici, die in de periode van ca. 1920 tot 1945 vele in¬ 
novatieve constructies voor onderzeeboten bedach¬ 
ten (Eberhard Rössler). 

Deel 21(1998) van het DSA kent een zelfde soort 
verscheidenheid aan artikelen. Stefan Kroll onder¬ 
zocht de (graan)handelsactiviteiten van vijf steden 
op de kust van Mecklenburg en Pommeren, begin 
achttiende eeuw; grote massa’s graan werden door 
lokale boeren/schippers geëxporteerd, vooral naar 
Zweden; de Nederlandse Republiek speelde in deze 
Oostzee-graanhandel een zeer ondergeschikte rol. 
In dit deel is er ook aandacht voor de sociale kanten 
van het varend bedrijf. Burghard Hattendorf bij¬ 
voorbeeld verhaalt in een autobiografische bijdrage 
over het leven aan boord van middelgrote koopvaar¬ 
ders, dat hij in de jaren i960 als vakantiewerker ‘par¬ 
ticiperend observeerde’. Ursula Feldkamp geeft een 
beeld van het werk van stewardessen op Duitse pas¬ 
sagiersschepen in de tweede helft van de negentien¬ 
de eeuw en zij maakt daarbij duidelijk waarom die 
voor dat werk kozen. Peter Kuckuk analyseert de 
werkwijze van de nationaal-socialisten bij hun (ge¬ 
slaagde) pogingen in de jaren 1930 om greep te krij¬ 
gen op de Duitse zeelieden ter koopvaardij. Maar er 
is meer in dit deel, dat de moeite van het lezen waard 
is. Zo borduurt Klaus Barthelmess verder op zijn 
studie Monstrum horrendum (1991) over zestiende- 
eeuwse grafiek, waarop strandingen van walvissen 
staan afgebeeld. Christer Westerdahl vervolgt zijn 
serie artikelen over de historie van de botenbouw bij 
de Lappen, en Christian Ostersehlte verhaalt over de 
ramp met de Duitse walvisjager Rau (III) in 1937. 

De serie jaarboeken van het Deutsches SchiflF- 
fahrtsmuseum is als gezegd uitgegroeid tot een 
waardevolle bron voor maritiem-historische litera¬ 
tuur. Ik hoop van harte, dat de redactie van het DSA 
tegen de (financiële) verdrukking in zijn plannen 
voor de toekomst van het jaarboek kan realiseren: 
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handhaving van een grote wetenschappelijke kwali¬ 
teit van de bijdragen, te publiceren in druktechnisch 
hoogwaardige bundels, gekenmerkt door een grote 
variëteit aan onderwerpen. 

LeoM. Akveld 

Morten Hahn-Pedersen (red.), Sjdk’Ien: Arbogfor Fis- 
keri- og Sofartsmuseet, Saltuandsakuarirt i Esbjerg igg8 
(Esbjerg: Fiskeri- og Sofartsmuseet, 1999, 160 p., 
ill., ISBN 87-87453-91-6, ISSN 0904-1923; Dkr. 
198,00) 

Sjak’len 1998, het in 1999 verschenen jaarboek van 
het Fiskeri- og Sofartsmuseet in Esbjerg, bevat acht 
bijdragen. Drie daarvan hebben de visserij tot on¬ 
derwerp, de andere behandelen kustgebieden als 
cultureel erfgoed, Deense havens, zeemansliederen, 
walvisvaart en de zeehondenpopulatie in de afgelo¬ 
pen tien jaar. Kortom, een rijk geschakeerde inhoud 
en bovendien kwalitatief van niveau. 

In het openingsartikel (p. 8-42) beschrijft Poul 
Holm de ontwikkeling van de Deense visserij in de 
periode 1350-1650. In de late middeleeuwen en ook 
nog kort daarna was er sprake van bloei, daarna van 
achteruitgang. Oorzaken waren onder andere ver¬ 
anderende consumptiegewoonten en de concurren¬ 
tie van de Hollandse visserij. In de tweede helft van 
de achttiende eeuw was de situatie in de Deense vis¬ 
serij nog verre van rooskleurig. Gebruik makend 
van de resultaten van een landelijke enquête be¬ 
schrijft Maibritt Bager de situatie in 1771 (p. 43-50). 
De Deense vissers konden slechts in ongeveer één 
vijfde deel van de Deense behoefte aan visproducten 
voorzien. Over de ontwikkeling van twee kleine vis- 
sershaventjes in Noord-Jutland, Asa en Voersa, be¬ 
richt S0ren Byskow (p. 51-67). Beide dorpen fun¬ 
geerden omstreeks het midden van de twintigste 
eeuw als thuishaven van tenminste 30 kleine vis¬ 
sersschepen. Nu vindt er geen visserij op commer¬ 
ciële basis meer plaats. De beide haventjes worden 
evenwel als cultureel erfgoed geconserveerd en waar 
nodig gerestaureerd. Over de Deense initiatieven ten 
aanzien van het behoud van het culturele erfgoed 
handelt de bijdrage van Mette Guldberg (p. 69-78). 
Vanaf 1994 wordt er een actief beleid gevoerd, waar¬ 
bij ook het museum te Esbjerg is betrokken. Hen¬ 
ning Gjerulff wijdt aandacht aan de plaats van de 
vorst aan de ene kant en de steden aan de andere 
kant ten opzichte van de Deense havens (p. 79-91). 
Heel lang had de Deense koning in deze een sterke 

positie en was de zeggenschap van de steden over 
hun eigen havens gering. Op basis van bestaande li¬ 
teratuur schetst Morten Hahn-Pedersen de ontwik¬ 
keling van het zeemanslied (p. 92-101). Aanleiding 
was de oprichting in 1998 van Capstan, het shanty- 
koor van het Fiskeri- og Sofartsmuseet. 

Over de wijze waarop walvistraan werd gekookt 
om er bruikbare olie van te maken, is maar weinig 
bekend. Reconstructie van het kookproces lijkt een 
mogelijkheid om daarover kennis te verkrijgen. 
Walvisstrandingen leveren daarvoor geschikt mate¬ 
riaal. Op 8 augustus 1998 vond bij ‘Kommand- 
orgard’ op RpmO een dergelijk experiment plaats 
met één van de dertien walvissen die in december 
1997 op dit eiland waren gestrand. Klaus Barthel¬ 
mess en Svend Tougaard beschrijven dit experiment 
en de geschiedenis van de traankokerij (p. 102-115). 
Thyge Jensen, Dorte Schmidt en Svend Tougaard 
onderzochten de ontwikkeling van de zeehonden¬ 
populatie in de Deense Waddenzee (p. 116-125). 
Sinds 1988 stijgt deze met gemiddeld 10% per jaar. 
Aan die groei zal een einde komen wanneer het 
maximale opnamevermogen van de biotoop is be¬ 
reikt. Daarmee gaat naar verwachting een toename 
van het aantal zieke en dode zeehonden gepaard. 
Een onderzoek in 1998 onderaan wal gebrachte die¬ 
ren gaf nog geen reden tot commentaar op die ge¬ 
zondheidstoestand. 

Piet Boon 

Kirsten Langenbach, Eisenzeitliche Schiflsausrüstung 
im Bereidt uon Nord- und Ostsee. (Schriften des Deut- 
schen Schifffahrtsmuseum, Band 49, herausge- 
geben von Uwe Schnall; Bremerhaven/Hamburg: 
Deutschen Schiffahrtsmuseum / Ernst Kabel Ver¬ 
lag, 1998, 220 p., ill., ISBN 3-8225-0451-3; DM 
78,00) 

Voor lezers van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis is 
het belangrijk zich al bij voorbaat te realiseren dat 
het boek van Kirsten Langenbach voornamelijk be¬ 
trekking heeft op gegevens uit de (Vroege) Middel¬ 
eeuwen, in Noord-Europa ook wel aangeduid als de 
na-Romeinse Ijzertijd. Het is degelijk, misschien 
wat schools, van opzet. Het is een ‘Doktorarbeit’ 
waarop zij in 1991 promoveerde en waar zo te zien 
voor de publicatie geen wijzigingen op zijn aange¬ 
bracht. 

Het theoretische deel, dat zich beperkt tot de vra¬ 
gen ‘wat voor uitrustingsstukken heeft een schip zoal 
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nodig’ en ‘wat voor onderzoek is daaraan voor de be¬ 
treffende periode gedaan’ brengt geen nieuwe in¬ 

zichten naar voren, maar is toch nuttig, al was het 

maar omdat het notenapparaat gedegen is. Het is een 

ingang op sterk versnipperde literatuur en op vondst- 
berichten die vaak lastig te vinden zijn. Voor de ‘ca¬ 

talogus’ die aan Langenbach’s studie ten grondslag 
ligt geldt hetzelfde: degelijk en compleet. In totaal 

zijn maar liefst 534 literatuurverwijzingen opgeno¬ 

men. Veel originele afbeeldingen zijn uit andere pu¬ 

blicaties overgenomen en dus bijeengebracht. Bo¬ 
vendien is daardoor redelijk in te schatten wat de ori¬ 

ginele publicatie in petto heeft. Ondanks het feit dat 

al die afbeeldingen steeds een eigen karakter hebben 

en niet echt fraai in de typografie zijn ingepast is het 

toch een redelijk aantrekkelijk boek. Het boek is ze¬ 
ker geen vervanging voor Dedev Ellmers’ monu¬ 

mentale Frühmittelalterliche Handelsschifahrt in Mittel- 
und Nordeuropa, waar wel het meeste uit wordt geci¬ 

teerd (het verbaast niet dat Ellmers Langenbach blij¬ 
kens het voorwoord de idee voor dit werk aan de hand 
heeft gedaan). Het is er wel een belangrijke aanvul¬ 
ling op. Ellmers’ boek dateert al weer uit 1972 en 

sindsdien is er nogal wat nieuw materiaal beschik¬ 

baar gekomen. Ook voor de periode na 1991 (toen dit 

manuscript werd afgesloten) geldt dat alweer. Zo da¬ 
teert de publicatie van de Haithabu/Hedeby vondsten, 

waarin ook het overige vondstmateriaal analytisch 
aan bod komt uit 1997 (O. Crumlin Pedersen, Vikiny- 

Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Sch¬ 
leswig, Roskilde). 

Langenbach’s boek is zeker niet dé gezaghebben¬ 
de inleiding op de scheepvaart tussen 500 vóór en 

1000 na Chr. of over het onderzoek dat daarnaar 

plaatsvindt. Het is wel een handig boek voor degene 

die op betrouwbare wijze naar de bronnen wil wor¬ 
den verwezen. 

Thijs J. Maarleveld 

Metre Guldberg, Jydepoter fra Varde-egnen: produktion 

og handel ca. 1650-1850 (Auning: Landbohistorisk 
Selskab, 1999,297 p., ill., ISBN 87-7526-151-0; Dkr. 
168,00) 

Jydepotterjra Varde-eynen is de handelseditie van het 
proefschrift, waarop Mette Guldberg in 1998 aan de 

Universiteit van Aarhus promoveerde. Het behan¬ 
delt de productie van en handel in zogenaamde ‘jy- 

depotter’, een goedkoop soort aardewerk dat ’s zo¬ 
mers door vrouwen in een aantal Jutse dorpen werd 

vervaardigd. De studie heeft met name betrekking 

op de achttiende en de eerste helft van de negentien¬ 

de eeuw. Het gebied rond Varde was het voornaam¬ 

ste centrum, waar de productie zich langer dan in 

andere streken handhaafde, namelijk tot het einde 

van de negentiende eeuw. De potten werden - deels 
over zee - ook geëxporteerd. De productie van mas¬ 

sagoederen voor interregionale en internationale 

markten als onderdeel van een plattelandseconomie 
beschouwt Guldberg vanuit het concept van de pro- 

to-industrialisatie. Zonder een aanvulling op de ag¬ 

rarische middelen van bestaan door proto-indus- 

triële activiteiten had de plattelandsbevolking niet in 
haar onderhoud kunnen voorzien. Evenals de pro¬ 

ductie, was ook de handel in ‘jydepotten’ kleinscha¬ 

lig van aard. Belangrijkste havenplaats was Hjerting 
aan de West-Jutse kust, iets ten noorden van Es- 

bjerg. Het transport vond over het algemeen plaats 

met schepen van betrekkelijk geringe afmetingen. 

De belangrijkste afzetgebieden vond men binnen de 

grenzen van Denemarken en Sleeswijk-Holstein en 
in de omgeving van Hamburg. Kleinere hoeveelhe¬ 

den werden verscheept naar Holland (Amsterdam) 

en Noorwegen, soms voor rekening van de Deense 
schippers zelf, soms voor rekening van kooplieden 
elders. 

Mette Guldberg analyseert de economische ont¬ 

wikkelingen in Jutland in het algemeen en de plaats 
daarin van de vervaardiging van het zwarte aarde¬ 

werk in het bijzonder op een heldere en overtuigen¬ 

de manier. De periode van de productie van jydepot¬ 

ten moet, betoogt zij, niet worden gezien als een 

overgang van een pre-industrieel naar een indus¬ 
trieel tijdperk. Veel meer vond de productie plaats in 

een periode, waarin de Deense agrarische economie 

minder op export was gericht. Daarvoor - in de late 

middeleeuwen vooral - was er sprake van een op de 

internationale markt gerichte productie van vis en 
vee. Daarna, vanaf het einde van de negentiende 

eeuw, waren boter en ‘bacon’ belangrijke Deense 
exportproducten. 

Piet Boon 
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Timothy Wilson, Flays at sea. Ayuide t ojlags at sea ofthe 
major maritime nations, jrom the 16th century to the pre¬ 

sent day, illustrated jrom the collections of the National 
Maritime Museum (London: The National Maritime 

Museum / Chatham Publishing, 1999, 120 p., ill. 
ISBN 0-86176-116-3; £ 14.95) 

Dit handige boekje is een ongewijzigde heruitgave 

van Flays at sea uit 1986. In het Tijdschrift voor Zeege¬ 
schiedenis in 1986 besprak de toenmalige biblio¬ 

thecaris van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, 

Jan Piet Puype, deze publicatie. Hij prees het boek als 

een iconografische studie, met tevens aandacht voor 

vlaggen uit de collectie van het National Maritime 

Museum en een redelijk nauwkeurig overzicht van 

Nederlandse admiraliteits- en compagniesvlaggen. 

Ondanks dat Puype het boek aantrekkelijk maar re¬ 

latief beknopt vond, roemde hij het om het alfabeti¬ 
sche register, het uitvoerige notenapparaat en het 
handige glossarium van vlaggentermen. 

De afgelopen jaren is er maar een zeer beperkt 

aantal publicaties verschenen over dit boeiende on¬ 
derwerp. Deze publicatie is één van de weinige stu¬ 

dies over vlaggen en heraldiek, die als naslagwerk 
gebruikt wordt, in de praktijk speciaal bij het her¬ 

kennen van vlaggen op prenten en schilderijen. Het 
is dus niet alleen een boekje dat goede heraldische 

en iconografische achtergrondinformatie geeft, 
maar ook heel bruikbaar is voor geïnteresseerden in 

(en verzamelaars van) maritieme schilderijen uit de 

zeventiende en achttiende eeuw. In het boekje staan 

veel voorkomende vlaggen en wimpels in kleur af- 

gebeeld. Het is daarom begrijpelijk dat het Maritime 
Museum in Greenwich en Chatham Publishing be¬ 

sloten hebben tot een heruitgave, gedrukt in China 

(Hong Kong?) om de kosten laag te houden, met 

exact dezelfde lay-out. Alleen de cover, met een an¬ 

dere illustratie dan de eerste druk, ziet er veel mo¬ 
derner uit. 

C.P.P. van Romburgh 

Els M. Jacobs, De Vereeniyde Oost-Indische Compaynie 

(Zeist: Teleac/NOT/Keravisual, 1997, 208 p., ill., 
ISBN 90-6533-4459) 

dragen aan de bloei van de Gouden Eeuw. De televi¬ 

sieserie is meerdere keren herhaald, een bewijs voor 

het succes van de serie en voor de ongekende popu¬ 
lariteit waarin de VOC zich mag verheugen. De serie 

bestaat uit acht programma’s die inhoudelijk in gro¬ 
te lijnen overeenkomen met de hoofdstukken van 

het boek, waartoe deze bespreking zich beperkt. 

Het verhaal begint aan het einde van de zestiende 

eeuw met de Nederlandse ontdekkingsreizen naar 
Azië die tot doel hadden het Portugese specerijen¬ 

monopolie te doorbreken. Verder komen in dit eer¬ 

ste hoofdstuk de voorcompagnieën en de oprichting 
van de VOC aan bod. In de volgende hoofdstukken 

wordt aandacht besteed aan de organisatie van de 

VOC, de schepen, de opvarenden, de zeeweg naar 

Azië, het leven aan boord, de opbouw van een inter¬ 

nationale handelsnetwerk en aan de ondergang van 

de VOC aan het einde van de achttiende eeuw. Het 

boek, dat zich onafhankelijk van de televisieserie 
laat lezen, biedt een algemeen overzicht en is daar¬ 

mee een introductie in de geschiedenis van het be¬ 

drijf. In zijn opzet is De Vereeniyde Oost-Indische Com¬ 

paynie zeer geslaagd te noemen. In nauwelijks meer 

dan tweehonderd bladzijden, waarvan de helft 

wordt ingenomen door afbeeldingen en kaarten, 
wordt niet alleen een evenwichtig beeld van de VOC 

geschetst maar is ook volop ruimte voor sprekende 

voorbeelden, mensen en gebeurtenissen. De hoofd¬ 

tekst wordt zo nu en dan onderbroken door korte 

verklarende tekstjes over aan de zee en aan de activi¬ 
teiten van de VOC onüeende spreekwoorden. 

Aan de selectie van de vele afbeeldingen en de bij¬ 

behorende teksten is duidelijk veel zorg besteed. 

Het gekozen materiaal is zeer gevarieerd en vaak 
origineel. Opvallend is het relatief grote aantal ei¬ 

gentijdse foto’s - van de hedendaagse Amsterdamse 

aandelenbeurs tot het drogen van peperbessen op 

Sri Lanka -, die het VOC-tijdperk dichterbij trachten 
te brengen. Voor wie na het lezen van dit boek meer 

wil, biedt een beredeneerde bibliografie inzicht in 

de omvangrijke en vaak specialistische VOC-litera- 
tuur. 

Louis H.J. Sicking 

Het onderhavige boek behoort bij de gelijknamige 

televisieserie van Teleac en behandelt het verhaal 

van ’s werelds eerste multinational die gedurende 

bijna twee eeuwen een belangrijk deel van de we¬ 

reldeconomie beheerste en in eigen land heeft bijge- 

BOEKAAN KON DIGI NGEN 71 



Ph. Playford, Voyage of discovery to Terra Australis by 
Willem de Vlamingh in i6g6-g7 (Perth (WA): Western 
Australian Museum, 1999,113 p., ill. ISBN 0-7307- 
1221-4) 

Op 29 december 1696 bereikte VOC-schipper Wil¬ 

lem de Vlamingh met drie schepen - een fregat als 
‘moederschip’, een hoeker en een galjoot als ‘ver¬ 

kenners’ - het Australische continent ter hoogte van 

Perth. Op 21 februari 1697 verliet de kleine vloot een 

stuk noordelijker de West-Australische kust weer, 
op weg naar Batavia. Het vinden van sporen van de 
begin 1694 tussen Kaap de Goede Hoop en Batavia 

in het niets verdwenen Ridderschap van Holland en/of 
van de opvarenden van de Vergulde Draeck in 1656 op 

de Australische kust vergaan, was de drijfveer achter 
de reis. Zulke sporen had de tocht niet opgeleverd. 

Het enige tastbare resultaat van De Vlamingh’s 

speurtocht waren de geaquarelleerde kustopdoe- 

mingen en kaarten, die Victor Victorszoon tussen de 

Kaap en Batavia maakte. Bovendien leerde de VOC 

van de tocht voorgoed, dat het ‘Onbekende Zuid- 
land’ in economische zin niets te bieden had en dat 

voortzetting van reizen daarheen geen zin had. 

Het verloop van de reis is gedetailleerd beschre¬ 
ven door W.C.H. Robert (1972) en G. Schilder 

(1976). Beiden maakten niet of nauwelijks gebruik 

van de achttiende-eeuwse vertaling in het Frans van 

het door De Vlamingh bijgehouden persoonlijke 

reisjournaal, nu in de Archives Nationales te Parijs. 
(De originele Nederlandse versie is nooit boven wa¬ 

ter gekomen.) In een appendix van het hier bespro¬ 

ken boek van Phillip Playford is een Engelse ver¬ 

taling van de Franse kopie opgenomen (p. 82-105). 

Voor het overige biedt het boek, uitgegeven ter gele¬ 

genheid van de 300ste verjaardag van De Vlamingh’s 

bezoek aan West-Australië, weinig nieuws. Weinig, 
maar wel iets. De auteur werkte jarenlang als geo¬ 

loog voor een oliemaatschappij en in die periode be¬ 

zocht hij vele plekken, die De Vlamingh vermeldt. 

Hij preciseert menigmaal de geografische locatie 

van die plekken. Zijn detailkaartjes van De Vla¬ 

mingh’s omzwervingen over bijvoorbeeld de Swan 
River zijn verhelderend en nieuw; zij komen bij Ro¬ 
bert en Schilder niet voor. 

Een vlot geschreven koffietafelboek voor de Aus¬ 
tralische markt en als zodanig geslaagd. 

Leo M. Akveld 

Samuel Leech, A Voice jrom the Main Deck. Being a Re¬ 
cord of the Thirty Years Adventures of Samuel Leech (Lon¬ 

den: Chatham Publishing, 1999, oorspronkelijk uit¬ 
gegeven in 1857,174 p., ISBN 1-86176-113-9; £ 9,g5) 

A. Beckford Bevan, H.B. Wolryche-Whitmore, eds., 
A Sailor of King George. The Journals of Captain Frederick 

Hoffman R.N. 1793-1814 (Londen: Chatham Publis¬ 

hing, 1999, oorspronkelijk uitgegeven in 1901, 195 
p., ISBN 1-86176-107-4; £ 9,95) 

De uitgeverij Chatham Publishing is onder het mot¬ 

to ‘Sailors’ Tales’ begonnen met de heruitgave van 

ooggetuigenverslagen van de Engelse marinege- 
schiedenis. Hetzijn memoires van gewone zeelui en 

minder bekende officieren. We krijgen zo een leven¬ 

dig beeld voorgeschoteld van diverse episoden uit 

de tweede helft van de achttiende en begin negen¬ 
tiende eeuw. Wat de beoogde markt voor deze boek¬ 

jes moet zijn, blijft mij nochtans duister. Het valt de 

uitgever te prijzen maritieme literatuur onder de 

aandacht te willen brengen van een breder publiek: 

er is tenslotte een markt voor boeken van het gehal¬ 
te van schrijvers als Patrick O’Brian en Dudley Pope. 

Dit zijn echter literatoren die de lezer bij de hand ne¬ 

men in het reilen en zeilen in het tijdperk van de 

klassieke zeilschepen. Het andere uiteinde van de 

markt wordt ingenomen door wetenschappelijke 
reeksen a la de Hakluyt Society (het Engelse equiva¬ 
lent van de Linschoten-Vereeniging). 

De uitgever moet dus bedacht hebben dat tussen 

deze twee uitersten een middenweg gevonden kan 

worden. De hier besproken boekjes zijn dat voorals¬ 
nog niet. Deze boekjes zijn mijns inziens niet goed 

te lezen zonder enige kennis van zaken. Nu hoeven 

ze niet bol te staan van de noten om begrijpelijk te 

worden gemaakt maar zoals ze hier worden gepre¬ 

senteerd is het beslist te mager. Op z’n minst had er 
een degelijke inleiding en een verklarende woorden¬ 

lijst aan toegevoegd moeten worden. Wie de auteurs 

waren blijft grotendeels een mysterie en beweringen 
over leven en daden worden nergens nagetrokken. 

Het boek van Hoffman kent wel een summiere in¬ 

troductie, die echter meer vragen oproept dan be¬ 

antwoordt. Dit boekje is vooral avontuurlijk van 
aard en staat bol van de actie. Mijn vermoeden is 

echter dat Hoffman tevens over een rijke fantasie be¬ 

schikte en waar feit ophoudt en fictie begint staat 

nog te bezien; dit maakt het wel onderhoudend en 
van tijd tot tijd zelfs hilarisch. Dit levert soms rake 

typeringen op. Zo leverde het prijzengeld in de ogen 
van Hoffman ‘little wisdom, much firn, and more 
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folly’ op (p.26), wat zoveel zeggen wil als dat het er 

snel doorheen gejaagd werd - meest waarschijnlijk 

aan drank en vrouwen. Leech is meer serieus, zowel 

in persoon als in zijn observaties. Bij hem draait het 
meer om de lusten en lasten van de gewone zeeman. 

Het leven is bij hem veel minder één groot avontuur 

als wel één lange aanklacht tegen het systeem dat 

slechts draaglijk was door de onderlinge camara¬ 
derie. 

Het verschillende perspectief van de beide con¬ 

temporaine auteurs - het avontuur versus de uitbui¬ 
ting - zorgt voor een opvallende gelijkenis met het 

debat onder historici over de kwaliteit van het zee- 

mansbestaan in de nieuwe tijd. Beide scholen be¬ 

schikken zodoende over een nieuwe bron om naar 
hartelust uit te citeren! 

C.O. van der Meij 

M. Bejschowetz-Iserhoht (red.), Maritime Volkskultur 

(Schriftenreihe der Gesellschajt jiir Volkskunde in Schlesiuig- 

Holstein, Band 4 (Grofibarkau: Edition Barkau, 1999, 
128 p., ill., ISBN 3-928326-19-8). 

Deze bundel bevat vijf weergaven van lezingen ge¬ 

houden tijdens de jaarbijeenkomst (1997) van het 
Duitse Gezelschap voor Volkskunde in Schleswig 

(Sleeswijk)-Holstein. Het thema was maritieme 

volkscultuur, in deze hoedanigheid onbekend in 

Nederland. In Duitsland wordt (nu eenmaal) syste¬ 

matisch en specifiek onderzoek gedaan naar woon- 

en leefcultuur vanuit een volkskundige hoek. De 
volkskunde is daar zelfs een volwaardige universi¬ 

taire discipline en trekt daardoor veel onderwerpen 

naar zich toe, waaronder dus maritieme volkscul¬ 

tuur. Maar het kan altijd beter. Op hun beurt wijzen 

de Duitsers naar Scandinavië waar documentatie 

van en onderzoek naar maritiem bestempelde le¬ 

venswijzen sedert WO II een grote vlucht nam. De 

uitgave is bedoeld als startpunt voor verder en voor¬ 
al beter onderzoek naar maritieme volkscultuur en, 

niet onbelangrijk, om deze specialisatie op de volks¬ 
kundige kaart te zetten. 

Alle vijf bijdragen ‘blinken’ uit in objectgericht- 

heid. Het is opzienbarend hoe bijna alle auteurs de 

context vergeten en louter één of meerdere objecten 

de revue laten passeren. Zo beschrijft Wolfgang 

Steusloff de ‘Maritimkulturelle Gegenwartsfor- 
schung’ aan het Instituut voor Volkskunde in Meck¬ 

lenburg-Vorpommern. Eerste voorbeeld kent de 

aanhef ‘Seemannswerkzeug als ein Beispiel krea- 

tiver Mensch-Objekt-Beziehungen’. Vervolgens 
wordt het gereedschap van een Rostocker matroos 

onder de loep genomen. En wat blijkt? De gereed- 

schapsgordel bevat.... gereedschappen! Dit voor¬ 

beeld is niet geheel representatief voor het artikel, 
maar zegt veel over de weergave van resultaten van 

onderzoek van dit gezelschap voor volkskunde. 

De bijdrage van Stefanie Hose over de levenswe¬ 

reld van Gothmunder vissers is interessanter, te 

meer omdat zij elk item aanvangt met een verwijzing 

naar historische bronnen. Met andere woorden, 

hier wordt de context niet vergeten en bovendien 

overtuigend gebracht. De Gothmunder vissers be¬ 

horen nog steeds tot het rechtsgebied van de stad 
Lübeck en Hose verklaart dat met een korte weerga¬ 

ve van de nederzettingsgeschiedenis van Goth- 

mund. Ook blijkt uit de bronnen op welke wijze ge¬ 
vist werd, met welk gerei en op welke tijden. Ge¬ 

combineerd met een bespreking van de artefacten 
levert dat een helder betoog op. 

Anton Englert tracht de reconstructie van een 

kustvaartuig en zijn stranding aan de kust van Nor- 

derdithmarschens in de vroege achttiende eeuw 

weer te geven. De voor de hand liggende items 

worden ruimschoots behandeld, als bouwwijze, 
scheepstype, herkomst, datering en de belading. 

Maar het leven zelf komt er maar karig van af en we¬ 

melt van de gemeenplaatsen. Zo blijkt de ‘levenswe¬ 

reld’ van de toenmalige bewoners van de kust van 

Norderdithmarschens te bestaan uit eigen normen 

en waarden (worden niet geduid), bood de plaats of 

streek werkgelegenheid voor de schippers (een 
open deur), speelde het leven van deze lieden zich 

voornamelijk af aan boord (hoe vreemd) en erg 

genoeg; onderdeks kon men de rug niet rechten 

zonder de kop te stoten! Natuurlijk gaat het hier 

voornamelijk om het wrak, echter ontaarden in wel¬ 
iswaar bladvullende maar nietszeggende medede¬ 
lingen lijkt mij overbodig. 

Deze uitgave draagt niet bij aan een groter draag¬ 

vlak voor (dergelijk volkskundig) onderzoek naar 

maritieme volkscultuur, mocht het al bestaan. Toe¬ 

gegeven, het zijn van origine lezingen. Maar een¬ 

maal aan het schrift toevertrouwd hoop je, wellicht 
tegen beter weten in, dat de auteur context, vergelij¬ 

king en verhaal opneemt en in het gunstigste geval 
daar het nut van in ziet. 

Anton Kos 
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The N aval Chronicle. The Contemporary Record of the Royal 

Nauy at War. Volume V: 1811-1815 (Londen: Chat¬ 
ham Publishing, 1999, 374 p., ISBN 1-86176-095-7; 
£ 18.00) 

In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Zeege¬ 
schiedenis (1999/2) werden de eerste vier delen van 

deze vijfdelige bronnenreeks al besproken. Het be¬ 

treft hier een verkorte en strak geredigeerde heruit¬ 

gave van The Naval Chronicles, een soort jaarboek van 

de Engelse marine ten tijde van de Napoleontische 

oorlogen. De oorspronkelijke uitgaven werden ge¬ 
karakteriseerd door een hoog ‘rijp en groen’ gehal¬ 

te; nu zijn ze chronologisch gerangschikt met the¬ 

matische secties aan het einde. In dit laatste deel 

ontbreken de thema’s; in plaats daarvan is een alge¬ 

mene index op alle delen opgenomen, plus een in¬ 

dex op scheepsnamen (per land gerangschikt). Wel¬ 

ke mooie variaties dat voor Nederlandse scheepsna¬ 

men oplevert, zoals Gleikheid, Guelderland en Waalcza- 
niheid, is eigenlijk te flauw om over te vallen, te meer 

daar het hier contemporaine spellingsfouten be¬ 
treft. 

In dit deel verder onder meer aandacht voor de in¬ 

name in 1812 van Batavia (waar de plaatselijke gou¬ 

verneur residentie hield op zijn buitenplaats Buiten¬ 
zorg) en een plotseling verschuivende zandbank bij 

Texel in 1811 (p.43) waardoor het eskader niet meer 

kon uitzeilen. Met name de verwikkelingen in 

Noord-Amerikaanse wateren vormen de hoofdmoot 
van dit laatste deel, plus de uiteindelijke overgave 
van Napoleon. 

C.O. van derMeij 

Daniel Finamore, Capturing Poseidon. Photographic En¬ 
counters with the Sea. (Salem, Massachusetts: Peabody 
Essex Museum, 1998, 121 p., ill., ISBN 10-88389- 
112-3) 

Capturing Poseidon is de catalogus van een gelijkna¬ 

mige tentoonstelling die in 1998 in het Peabody Es¬ 
sex Museum in Salem, Massachusetts, USA werd 

gehouden. Het boek bevat 97 scheepvaarthistori- 
sche foto s die tussen ca. 1850 en ca. 1955 voorna¬ 

melijk in Amerika en Azië werden genomen en die 

het museum in de loop der jaren verwierf. De foto’s 

worden voorafgegaan door een inleiding van de 

hand van de samensteller van de expositie, conser¬ 
vator Dan Finamore. Hij gaat in op verschillende as¬ 
pecten van ‘maritieme’ fotografie, zoals de techni¬ 

sche problemen van vroege fotografen, de vroege 

vercommercialisering van de fotografie en de foto¬ 
graferende zeeman. Veel van de beelden zijn indruk¬ 
wekkend, vooral als men bedenkt hoe moeilijk en 

tijdrovend het moet zijn geweest om de zware foto¬ 

apparatuur op te stellen. Dat men er ondanks lange 

belichtingstijden in slaagde om goede beelden van 

bewegende schepen en golvende zeeën te maken 

mag een bijzondere prestatie worden genoemd. 

Zodra fotografie in de negentiende eeuw algemeen 

werd beoefend waren er lieden die in havens foto’s 
van schepen aan de man brachten, net zoals van 

kerken, kathedralen en andere imposante bouw¬ 

werken. Maar het is duidelijk dat de camera - vaak 

met verrassend resultaat — ook al vroeg door zeelui 
mee op reis werd genomen. De inleiding wordt af¬ 

gesloten met een paragraaf over de fotocollectie van 
het Peabody Essex Museum, met gegevens over de 

omvang, herkomst en de betekenis van verschillen¬ 

de fotografen. Ofschoon dit fraai vormgegeven boek 

een tentoonstellingscatalogus is, kan het goed als 

zelfstandige publicatie worden gehanteerd. Het ver¬ 
schijnt, zeer toepasselijk en gelukkig, in een tijd 

waarin voor historische fotografie wereldwijd her¬ 
nieuwde belangstelling bestaat. 

W.F J. Mörzer Bruyns 

William Collier, Het Beken Album. (Alkmaar: De Alk & 
Heijnen Watersport, 1999, 176 p., ill., ISBN 90- 
6013-101-0; ƒ55,00) 

In 1881 maakte Alfred Beken zijn eerste foto van een 

zeilend jacht. Zijn zoon, klein- en achterkleinzoon 

zouden in zijn voetsporen treden. Honderdtwintig 

jaar watersportfotografie heeft een immens fotoar¬ 
chief opgeleverd. Voor Het Beken Album is een keuze 

gemaakt uit de 75.000 glasnegatieven die Alfred en 
zoon Frank achtergelaten hebben. 

Het album begint met de wijze waarop de apothe¬ 
ker Alfred Beken en zijn zoon Frank zich de kunst van 

de (watersport)fotografie eigen maakten. Beken 
bouwde zijn eigen camera’s, die bestand waren tegen 

het gebruik op zee. Om zijn handen vrij te hebben 

voor het vasthouden van de camera in een wiebelend 

sloepje, maakte hij een pneumatische sluiter met een 

rubberen bolletje dat hij in zijn mond hield en met 

zijn tanden dichtkneep. Hiervan bestaat een heel aar¬ 
dige foto die helaas niet bij deze inleiding is afge¬ 

drukt. Daarna volgen zes hoofdstukken, verdeeld 

over de periode 1880 tot 1940. Per hoofdstuk wordt 
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in het kort de geschiedenis van de Britse watersport 
verteld, geïllustreerd met 15 tot 20 foto’s per hoofd¬ 

stuk. De Bekens woonden (en wonen) in Cowes op 

het eiland Wight bij de Engelse zuidkust, De Solent 

was ‘the place to be’. Daar is de Britse watersport in 

de tweede helft van de negentiende eeuw tot ontwik¬ 

keling gekomen. De Bekens waren daar vrijwel van¬ 

af het begin getuige van; hun archief bevat automa¬ 

tisch de geschiedenis van de Engelse watersport. 
Meer nog dan in ons land, werd de watersport in En¬ 

geland bepaald door de ‘happy few’. Koninklijke fa¬ 

milies uit Europa en vooraanstaande industriëlen 
ontmoetten elkaar op de wedstrijdbanen. 

Het formaat van Het Beken Album is slechts 21 x 16 

cm en geïnspireerd door de ansichtkaartalbums die 
de Bekens aan het begin van de twintigste eeuw uit¬ 
brachten. 

Dit is uiteraard niet het eerste boek met foto’s van 

Beken. Er zijn al vele - groot formaat - boeken ver¬ 

schenen, zoals A Hundred Years of Sail in 1985. Het Be¬ 

ken Album is mooi verzorgd, maar het is niet hele¬ 

maal duidelijk waarom het moest verschijnen. Hoe¬ 
wel de uitgever schrijft dat ‘vele nog nooit eerder in 

druk zijn verschenen’, staan er toch ook veel foto’s 

in die al eerder gepubliceerd zijn. De foto’s van Be¬ 

ken zijn echter van zo’n hoge fotografische kwaliteit 

dat ze nooit vervelen en ondanks het kleine formaat 
zeer smakelijk zijn. 

Elisabeth K. Spits 

Peter Klingbeil, Die Flying P-Liner. Die Segelschiffe der 

Reederei F. Laeisz (Bremerhaven/Hamburg: Deutsches 
Schifffahrtsmuseum / Kabel Verlag, 1998, 159 p., 
ill., ISBN 3-8225-0472-6; DM 49,80) 

Onder de namen die verbonden zijn met de vooroor¬ 

logse Duitse zeilvaart is die van Ferdinand Laeisz 
wellicht de meest bekende. Zijn grote vier- en vijf- 

masters bezeilden de wereldzeeën en konden wor¬ 

den aangetroffen in de havens van de Atlantische-, 

de Grote- en de Indische Oceaan. De snelle schepen 

brachten onder meer salpeter uit Chili en wol uit 
Australië naar Europese havens. 

De namen van de schepen die in sommige gevallen 

wereldberoemd zouden worden begonnen bijna alle¬ 
maal met de letter P. De legende die om de rederij werd 

geweven kwam onder meer tot uitdrukking in de be¬ 

naming die het van de concurrenten kreeg: Thejlying 

P-Line. In het boek beschrijft Peter Klingbeil in 13 ge¬ 

varieerde hoofdstukken de geschiedenis van de rede¬ 

rij. Hij staat stil bij het ontstaan en de neergang van de 

rederij en beschrijft tevens de loopbaan van een aan¬ 

tal markante gezagvoerders. Daarnaast besteedt hij 

minutieus aandacht aan het verloop van een zeereis, 

aan een stranding en aan de voeding die op de sche¬ 

pen werd verstrekt. Een overzicht dat de geschiedenis 
per genoemd schip vertelt, een scheepsnamenregis¬ 

ter en een literatuuroverzicht ronden het boek af. Het 

boek is gebonden en overvloedig voorzien van zwart¬ 

wit foto’s en kleurenreproducties van de schepen die 
voor Laeisz hebben gevaren. 

Van de omvangrijke vloot schepen van de Duitse 
zeilrederij, die in totaal 80 zeilschepen in dienst heeft 

gehad, is veel overgebleven. Zo is de Padua in Russi¬ 

sche dienst tegenwoordig als Kruzenshtern regelmatig 
te bezichtigen op allerlei ‘Sail-manifestaties’. De Pe¬ 

king, ligt als museumschip bij het South-Street-Se- 

aport Museum in de haven van New York. De Pommem 
heeft net zo’n functie in een Zweeds museum. 

Slechts de Passat is te bezichtigen in de Duitse ha¬ 

venplaats Lübeck. De meest dramatische herinnering 

aan de schepen van de P-Line is toch wellicht het in 

1957 vergaan in de Atlantische Oceaan, van het 

schoolschip Pamir. Van de bemanning van 86 man 
konden slechts 6 personen worden gered. 

Dirk J. Tang 

Joachim Kaiser, Staatsdampfer Schaarhörn. Von Ma¬ 

jesteiten und Gezeiten. (Bremerhaven/Hamburg: Deut¬ 

sches Schifffahrtsmuseum / Kabel Verlag, 1998,272 
p., ill., ISBN 3-8225-0449-1, DM 78,00) 

Aan het begin van deze eeuw werd de Vrije en Han- 

ze-havenstad Hamburg in toenemende mate gecon¬ 

fronteerd met de verzanding van de haven. Slibaf- 

zetting in de monding van de Elbe was altijd al een 

probleem geweest maar het werd verergerd als ge¬ 
volge van de toenemende strijd om de hegemonie 

op de Trans-Atlantische passagiersvaart. De sche¬ 
pen die de Hamburgse rederijen inzetten om de 

Britse en Amerikaanse concurrentie het hoofd te 
bieden werden steeds sneller en vooral groter. De 

grotere schepen kregen vanwege hun diepgang in 

toenemende mate te maken met de beperkingen van 

de haventoegang. Het gebeurde dan ook regelmatig 

dat pas gebouwde zeereuzen kort na de feestelijke 

tewaterlating vast liepen op alweer een nieuwe on¬ 

diepte. Het stadsbestuur besloot dan ook een groot 

baggerprogramma uit te voeren dat onder de bena¬ 

ming ‘Elberegulierung’ nog vele jaren werk zou bie- 
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den aan talloze baggeraars en peilvaartuigen. 

De geschiedenis van één van deze peilvaartuigen 
vormt het onderwerp van het boek dat Joachim Kai¬ 

ser heeft geschreven. Het stoomschip Schaarhörn 

werd in 1908 gebouwd en kort daarna in dienst ge¬ 
steld. De vorm die het schip kreeg was het resultaat 

van een compromis tussen de verschillende stads¬ 
bestuurders die als opdrachtgevers voor de bouw 

fungeerden. Enerzijds wilde men ‘gewoon een 

werkschip’ laten bouwen maar anderzijds had men 

ook wel behoefte aan een meer representatief schip. 

Een schip dat het stadsbestuur kon inzetten tijdens 
de bezoeken die ‘de Kaiser’ regelmatig aan de haven 

bracht. Het resultaat kan wellicht het best worden 

beschouwd als een luxe werkschip. Dat het schip ge¬ 

durende lange jaren zijn taak als meetstation heeft 

verricht wordt duidelijk in de vele hoofdstukken die 

het boek bevat. Niet duidelijk is voor de auteur ge¬ 

worden of de keizer ook werkelijk aan boord is ge¬ 
weest. Het schip deed dienst in de Hamburgse ha¬ 

ven vanaf 1908 tot 1971 (!). Het schip werd in beide 

wereldoorlogen ingezet ten behoeve van de Duitse 
marine. In de eerste was dat als (hulp)mijnenveger 

en in de tweede vooral als reddings- en hulpschip in 

de Oostzee. Het werd ondermeer in 1945 ingezet bij 

de massale evacuatie van de ingesloten Duitse troe¬ 

pen uit Oost-Pruisen. In 1971 was het afgelopen voor 
het eens zo trotse schip. De stoomketel kwam niet 

meer door de keuring en de rest van het schip was 

inmiddels zodanig slecht dat het werd aangeboden 

aan een sloper. Merkwaardig genoeg kwam er plot¬ 

seling een Schotsef!) liefhebber op de proppen, die 

het schip wilde restaureren en als rondvaartschip 

gebruiken in de Schotse wateren. Schotse zuinig¬ 

heid of onvermogen leidde ertoe dat het restauratie¬ 

project niet van de grond kwam en het schip ver¬ 

roestte langzaam aan een anonieme kade. In 1990 

werd het schip door de auteur ‘ontdekt’ en na vele 

vergaderingen en acties gekocht en opnieuw (dit¬ 
maal als lading van een ‘heavy lift carrier’) naar de 

oude thuishaven gebracht. Dankzij het bestaan van 

een Duitse regeling om jonge mensen een vakoplei¬ 

ding te geven werd het schip gedurende vijfjaar zo¬ 

veel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Het re¬ 
sultaat mag er zijn. Het is afgaande op het boek een 

prachtig museumscheepje geworden. Een werkend 
bewijs van Duitse techniek. Dat geldt ook voor het 

boek al moet hier meer het woord ‘gründlichkeit’ 
worden gebruikt. Het boek te kwalificeren als ‘een 
gedegen werk’ is een understatement. 

Dirk J. Tang 

Willem Ment den Heijer, Óu je roer recht’. De Icotteruisse- 
rij vanaf i960 (Alkmaar: De Alk, 1999, 160 p., ill., 
ISBN 90-6013-093-6) 

Wie denkt met het boek Óu je roer recht de geschied¬ 

schrijving van de kottervisserij vanaf i960 in handen 

te hebben, zoals de subtitel suggereert, zal bij lezing 

wellicht enigszins de wenkbrauwen fronsen. Wie 

echter de hedendaagse visserij een beetje kent, zal 
weten dat de auteur van het boek, Willem Ment den 

Heijer, behoort tot de insiders van het bedrijfdie als 
(foto)journalist een schat aan kennis en ervaring in 

huis heeft en bovendien weet hoe hij die op een toe¬ 

gankelijke manier op papier moet zetten. Den He- 

ijer, opgegroeid in het Scheveningse vissersmilieu, 
voormalig journalist van Visserijnieuws, ex visserijme- 

dewerker van Greenpeace en tegenwoordig werk¬ 

zaam als zelfstandig journalist en consultant, is aan 
de hand van de jaargangen van de vakbladen Visserij- 

utcreld, Kottervisserij en Visserijnieuivs, alsmede jaarlijks 
gepubliceerde verslagen van het ministerie van LNV, 

almanakken en vlootlijsten, de ontwikkeling van zo¬ 

wel de visserij als de kottervloot sinds i960 nage¬ 

gaan. Dat leverde een chronologische opsomming 
van veel feiten en feitjes op die, als in een achter¬ 

grondartikel van een vakblad, degelijk op een rij ge¬ 
zet zijn. Dit alles is geïllustreerd met circa 250 rele¬ 

vante en uitstekend afgedrukte zwart wit foto’s van 

schepen en mensen, waardoor dit boek voor de bij 

de bedrijfstak betrokkenen veel herkenbaars bevat. 

Óu je roer recht biedt geen diepgaande analyses 

maar is primair een boek over en voor visserlui. Alle 

schepen en de meeste opvarenden worden in de be¬ 
geleidende teksten met nummer, naam en toenaam 

genoemd. Fotobijschriften als: ‘De gebroeders de 
Boer brachten in 1998 de twinrigger UK 224 in de 

vaart, waarmee ook gesnurrevaad kan worden’, of, 
‘De kotter oefent de twinrigmethode zonder mid¬ 

dellijn uit’, zijn illustratief voor het specialistische 
niveau waarop dit boek geschreven is. 

Wat is nu het belang van een dergelijke uitgave 

voor de maritieme geschiedschrijving? Gezien de 
kennis van het bedrijf, de schepen en vooral ook van 

de mensen die er in verpakt zijn, vormt dit boek een 

handig gecomprimeerde kennismaking voor ieder¬ 

een die zich met de recente visserijgeschiedenis wil 
bezighouden. We mochten willen dat er pakweg 

dertig, veertig jaar geleden een dergelijk boek ge¬ 

maakt was over de klassieke drijfnetvisserij of het 

zijtrawlbedrijf. Het veranderende beeld van schip en 

mens in een specifieke bedrijfstak is door Den 
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Heijer op kundige en integere manier vastgelegd. 

Uitgeverij De Alk heeft het op de markt gebracht in 

een stevige uitgave die wat betreft lay-out het meest 
doet denken aan een zwart-wit company brochure 

van een machinefabriek die voor de visserij werk¬ 

zaam is. Ook wat dat betreft is dit boek een waarde- 

vol tijdsdocument dat in foto’s en tekst een goede 

bron is voor een ieder die zich met de (kustvisserij 
deze periode bezighoudt. 

Frits R. Loomeijer 

F.R. Loomeijer, P.J. Moree, J.P. van de Voort en M.P. 

Zuydgeest (red.), ‘Memoires van schipper Fer van 

Schoor 1922-1998. Van afhouwer tot schipper’, NET- 
werk 10 (1999,107 p., ill., ISBN 0925-7475) 

NETwerk 1999, het Jaarboek van het Visserijmuseum 

dat onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van 

het Visserijmuseum te Vlaardingen wordt uitgege¬ 

ven, bevat deze keer geen artikelen maar een ‘spe¬ 

cial’ geheel gewijd aan de Vlaardinger Fer van 
Schoor (1922-1998). Hij was een van de laatste en 

wellicht ook markantste Vlaardingse schippers van 
na de Tweede Wereldoorlog. 

Peter Zuydgeest, kenner en publicist van de Vlaar¬ 

dingse visserij, interviewde Van Schoor talloze ma¬ 

len en wist hem te bewegen zijn kleurrijke verhalen, 

die hij geregeld aan bezoekers van het Visserijmuse¬ 
um vertelde, op schrift te stellen. In korte tijd ont¬ 

stond een waardevol egodocument. Door zijn voor¬ 
tijdig overlijden op 11 februari 1998 kon Van Schoor 

zijn memoires niet geheel afmaken en corrigeren. 

Het laatste deel over zijn tijd bij het Rijksinstituut 

voor Visserij Onderzoek (RIVO) bleef daardoor aan 
de korte kant. 

De oorspronkelijke tekst is zonder correcties ge¬ 

publiceerd. Een begrijpelijke keuze. Ondanks de 
vele stijl- en spelfouten leest het verhaal erg gemak¬ 

kelijk. De memoires starten met een lang hoofdstuk 

getiteld ‘Het begin’, daarna volgt een jaar tot jaar 

verslag. Onbekende begrippen en noodzakelijke 

achtergrondinformatie zijn als voetnoten door 

Zuydgeest toegevoegd, evenals enkele bijlagen over 

het loon op een haringschip in 1936, een voedings- 

lijst uit 1939, een overzicht van Van Schoor’s carriè¬ 

re, een combinatiecontract uit 1955 en de stofom- 
schrijving voor stuurlieden uit 1948. Van Schoor’s 

maritieme carrière startte op dertienjarige leeftijd. 

Hij ging toen als afhouder naar zee, dat wil zeggen 

als jongste jongen die bij het inhalen van de netten 

de reep waaraan de netten waren verbonden via de 

winch begeleidde. Hij maakte de enorme technische 

veranderingen in de haringvisserij van stoom naar 

hektrawlers aan den lijve mee en beëindigde zijn 

loopbaan op het visserij-onderzoeksvaartuig Tri- 
dcns. De waarde van dit egodocument is vooral gele¬ 

gen in het feit dat Van Schoor als een van de laatste 

vertegenwoordigers van de Vlaardingse zeevissers 

zijn visserij-ervaringen heeft vastgelegd voor een 

volgende generatie. Het is een goede keuze van de 

redactie van NETwerk geweest om dit unieke stukje 
visserijgeschiedenis te publiceren. 

Adri P. van Vliet 

W. van Heek en A.M. van Zanten, Sleep- en Duwboten 

2000 (Alkmaar: De Alk, 1999, 352 p., ill., ISBN 90- 
6013-594-6; ƒ45,00) 

Het sinds 1990 verschijnende jaarboek Binnenvaart 

geeft geen informatie over sleep- en duwboten. 

Door sommigen werd dat als een gemis ervaren, 

daarom is er nu een speciaal jaarboek voor deze tak 
van scheepvaart. Van maar liefst 2330 sleep- en 

duwboten zijn gegevens opgenomen. Het oudste 

schip is motorsleepboot Carolus uit 1880. Weliswaar 

is deze sleper niet meer beroepsmatig actief, maar 

dat is geen belemmering voor opname in het jaar¬ 
boek. De auteurs geven aan dat de gegevens onge¬ 

twijfeld (nog) niet compleet zijn. Lezers worden op¬ 

geroepen om met hun kennis het jaarboek te com¬ 

pleteren. Naast een alfabetisch overzicht van alle 

sleep- en duwboten, zijn ook gegevens over werven, 

machinefabrieken, reparatie- en toeleveringsbedrij¬ 
ven, scheepshandelaren, verenigingen en bonden 

opgenomen. Het pocketformaat zorgt ervoor dat 

liefhebbers ten alle tijde aan ‘sleepboot-spotting’ 

kunnen doen, hoewel het gewicht net iets te zwaar is 
voor de binnenzak. 

J.E. Korteweg 
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Agenda 

2000 

14-16 juli: Vlootdagen te Den Helder 

3-5 augustus: Derde International Congress o/Maritime History, Esbjerg. Inlichtingen: prof. Lewis Fisher, De¬ 
partment of History, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NF AiC 5S7, Canada. 
E-mail: lfisher@morgan.ucs.mun.ca 

6-13 augustus: International Congress (/Historical Sciences tezamen met het Congress of the International Commission 
/or Maritime History, Bergen en Oslo. De ICMH sessies behandelen de maritieme technologie en vis- 
serijgeschiedenis. Inlichtingen: prof.dr. Francois Bédarida, Secretary General of the International 
Committee of Historical Sciences, Institut d’Histoire Temps Present, 44 Rue de 1’Admiral Mouchez, 
75014 Paris, Frankrijk. 

24-28 augustus: Sail 2000 te Amsterdam 

1-3 september: Wereldhavenfestival te Rotterdam 

8 september: Door het Leids Instituut voor de Nieuwe Tijd (LINT) wordt in samenwerking met de afdeling 
Zeegeschiedenis het congres Competition and Cooperation. The relations between the Dutch and English East In¬ 
dia Companies in the 17th and 18th centuries georganiseerd. 
Het is algemeen bekend dat de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602 is opgericht en in het 
jaar 2002 zal ruim aandacht aan dit feit worden besteed. Vaak wordt vergeten dat de Engelse East India 
Company (EIC) ouder is dan de VOC; deze dateert van 1600. De beide herdenkingsjaren geven voldoen¬ 
de aanleiding om de onderlinge relaties - die varieerden van openlijke vijandschap tot innige samen¬ 
werking- nader te beschouwen. Sprekers zullen zijn: Huw Bowen (Leicester), J.R. Bruijn (Leiden), F.S. 
Gaastra (Leiden), G. Knaap (Leiden), P.J. Marshall (Londen), A. Pol (Leiden). Voor inlichtingen: dr. 
F.S. Gaastra, Opleiding geschiedenis, Postbus 9515,2300 RA LEIDEN (gaastra@rullet.leidenuniv.nl) of 
mevrouw Witkam, LINT, Postbus 9515, 2300 RA Leiden (witkam@rullet.leidenuniv.nl). 

14-16 september: Tiende Historical Cartography Colloquium, Bonn, Duitsland. Informatie: Seminar fïir Histo¬ 
rische Geographie der Universitat Bonn, Konviktsstrasse 11, 53113, Bonn, of prof. dr. Wolfgang Scarfe, 
Fachrichtung Kartographie, Freie Universitat Berlin, Arno-Holz-Strasse 12,12165 Berlin. 

De redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis houdt zich van harte aanbevolen voor informatie over 
wetenschappelijke congressen, studiedagen etc. met maritieme inhoud. 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Kopij 

De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders ter pu¬ 
blicatie 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 uitzonde¬ 
ring worden opgenomen na overleg met de redactie. Kopij moet zijn getikt op A4-formaat met 
dubbele regelafstand en brede marge. Titel, onder- en subtitels duidelijk en consistent aangeven. 
Kopij moet in vijfvoud en compleet worden ingeleverd, d.w.z.: tekst (op papier en digitaal), bij¬ 
lagen, notenapparaat, eventuele illustraties/tabellen/grafieken enz. met onderschrift. Annotatie 
dient te geschieden volgens de Aanwijzingen voor tekstbewerking 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 
zijn/haar adres en telefoonnummer. 

Illustraties 

Illustraties moeten worden ingeleverd als scherpe afdrukken of dia’s, ter beoordeling van de re¬ 
dactie. Illustraties mogen ook digitaal worden aangeleverd, mits met voldoende resolutie. Nade¬ 
re informatie kan worden ingewonnen bij de uitgever. De auteur moet zonodig aangeven waar de 
illustraties in de tekst behoren te worden geplaatst. Van kaartjes en grafieken moeten scherpe af¬ 
drukken of tekeningen met voldoende contrast worden bijgeleverd. Tabellen kunnen met een ta- 
belfimctie worden opgemaakt of met telkens één tabpositie per kolom. 
De auteur regelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Het door de auteur gele¬ 
verde illustratiemateriaal wordt na publicatie van het artikel zo spoedig mogelijk geretourneerd. 

Proeven 

De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de aangege¬ 
ven termijn gecorrigeerd teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris. Extra correctie (wij¬ 
zigingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aangebracht in afwijking van de 
origineel ingeleverde tekst) moet met een afwijkende kleur worden 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 Bijsluiters 

Hele pagina ƒ250,- Niet-commercieel ƒ250,- 
Halve pagina ƒ125,- Commercieel ƒ500,- 



Uitgeverij Verloren 
De schepen uan Abel Tasman 

Op 16 augustus 164a zetten Abel Tasman en Francois Jacobsz. Vis- 
scher met het jacht ‘Heemskerck’ en de fluit ‘Zeehaen’ koers naar de 
Stille Oceaan, waar zij in opdracht van Gouverneur-Generaal Antho¬ 
nie van Diemen op zoek moesten gaan naar het geheimzinnige ‘Zuid- 
land’. 

Van deze twee beroemde schepen, die op één lijn gesteld kunnen 
worden met schepen als de ‘Santa Maria’, ‘Golden Hind’ en En¬ 
deavour’, zijn door Ab Hoving modellen gebouwd. Om iedere mo¬ 
delbouwer in staat te stellen deze schepen zelf na te bouwen, is het 
(experimentele) bouwproces door Cor Emke in 40 tekeningen vast¬ 
gelegd. Deze zijn niet alleen op papier, maar ook op cd-rom 
beschikbaar, waardoor de verschillende onderdelen in iedere ge¬ 
wenste schaal bestudeerd en uitgeprint kunnen worden. 

In het boek waar de cd-rom bij hoort, beschrijft Peter Sigmond (hoofd van de afdeling Nederland¬ 
se Geschiedenis van het Rijksmuseum) de historische achtergronden van Tasmans expeditie. Originele 
afbeeldingen uit zijn journaal en schilderijen en prenten waarop jachten en fluiten voorkomen, dienen 
als illustratie van het verhaal. Daarnaast bevat het boek een analyse van de zeventiende-eeuwse sche- 
psbouw, een verslag van de bouw van de modellen, een typologie van de schepen waarmee Tasman 
voer en een grote hoeveelheid modelbouwtechnische gegevens op basis waarvan iedere modelbouwer 
zijn eigen keuzes kan maken. 

Deze prachtige uitgave is een aanrader voor iedere liefhebber van schepen, scheepvaartgeschiedenis 
en modelbouw. Er zijn drie edities leverbaar: een Nederlandse, een Engelse en een Duitse. 

* Deze doos bevat een boek (Nederlands, Engels of Duits), 40 bouwtekeningen op papier (schaal 1:75 en 
1:150) en een cd-rom. 

* De cd-rom biedt de mogelijkheid tekeningen op het computerscherm te bekijken, uit te vergroten en af te 
drukken. De maattabellen kunnen in dezelfde schaal als de tekeningen worden afgedrukt. Op de cd-rom 
staan ook verschillende kleurenafbeeldingen uit het boek. De cd-rom is drietalig: Nederlands, Engels en Duits. 

* De illustraties op de cd-rom zijn in BMP formaat en worden getoond met het programma flexview, zo¬ 
genaamde freeware software. De tekeningen zijn pi.t/hpgl formaat en opgeslagen in de volgende schalen: 

1:50,1:87.5,1:100 en 1:15°- De tekeningen kunnen met het programma ViewCompanion bekeken worden. 
Op de cd-rom is een speciale versie van dit programma geïnstalleerd. 

* Minimale systeem eisen: computer 90MHz Pentium CPU; werkgeheugen 16 Mb; Operating System Micro¬ 
soft Windows 95/98 of nt 4.0; video instellingen 640 x 480,16 bits. 

De schepen uan Abel Tasman. Door Cor Emke & Ab Hoving, inleiding Peter Sigmond. Doos met boek (in¬ 
genaaid, 144 blz.), modeltekeningen en cd-rom, isbn 90-6550-086-3 (Engels 087-1, Duits 088-x), 
winkelprijs fg6,g6/€ 44,-. 

Postbus 1741,1200 bs Hilversum | Larenseweg 123,1221 cl Hilversum | t 035-6859856 | F 035-6836557 | 
verloren(a)wxs.nl | www.verloren.nl | Onze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel. 

Bij directe bestellingen wordteen bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. 




