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Ten geleide 

Op de laatste redactievergadering spraken de 

redacteuren van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 
over de mogelijkheid om ruimte te bieden aan 

discussies over maritiem-historische onder¬ 
werpen. Hoewel iedereen positief stond tegen¬ 
over het idee, hadden we niet kunnen denken 
dat het eerstvolgende nummer bepaald een po¬ 
lemisch karakter zou dragen. Was de rol van de 

marine voor het wetenschappelijk onderzoek 
in de negentiende eeuw nu werkelijk zo groot 
als J.M. Mohrmann in zijn artikel in het tijd¬ 

schrift van mei 2003 beweerde of heeft hij de 
bronnen niet juist gebruikt en geïnterpreteerd 
zoals C.A. Davids en W.F.J. MörzerBruyns sug¬ 
gereren. Een antwoord aan Mohrmann en zijn 

weerwoord daarop vormen een eerste aanzet 
om het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis tot platform 

van maritiem-wetenschappelijke discussies te 
maken. 

Dat is niet de enige reden dat het voorliggen¬ 

de nummer een meer dan gemiddelde omvang 
heeft. Ron Brand is zo enthousiast van start ge¬ 
gaan met het verzamelen van artikelen en boe¬ 

ken voor de bibliografie, dat het aantal titels met 
enkele honderden is gestegen. Kennelijk heeft hij 
mijn aansporing om het record van Piet Boon te 

evenaren watal te letterlijk genomen. Daarnaast 
heeft een drietal auteurs aan de omvang -maar 

vooral aan de kwaliteit- van het geheel bijgedra¬ 
gen door het schrijven van in tijd en onderwerp 
zeer uiteenlopende bijdragen. 

Slechts de ‘plaatjeskijkers’ zullen teleurge¬ 
steld zijn over deze editie van het Tijdschrift voor 
Zeegeschiedenis: grafieken en tabellen in over¬ 
vloed, daarnaast echter slechts één foto (en dat 
nog wel van een brief). Een oproep dus aan au¬ 
teurs die ervoor kunnen zorgen dat er in ons 
blad niet alleen iets te lezen valt, maar ook wat 
te zien is. 
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Building cost and carrying capacity of European 
merchant ships, 1400-1800 

André Wegener Sleeswyk 

Purpose and method 

It may seem intuitively obvious that the larger a 
merchant ship is, the lower must be her price 
per unit of the payload she may carry, be it ex¬ 

pressed in pounds or guilders per tun or last or 
in any other unit. The assumptions underlying 

this notion are, firstly, that an overall relation¬ 
ship exists between the burden or carrying ca¬ 
pacity of a ship and her cost of construction, 

and secondly, that that cost, taken per unit of 
load, should decrease with increasing size. The 

purpose of this communication is to show that, 
although an analysis of historical data on mer¬ 

chant ships confirms the first of these assump¬ 
tions, it contradicts the second one. In other 
words: although a more or less rough correla¬ 
tion between the price or building cost of sail¬ 

ing merchant ships and their carrying capaci¬ 
ties is found, it displays an unmistakable trend 
for the price of a ship per unit of load to in¬ 
crease rather than decrease with size. 

It cannot a priori be excluded that an unex¬ 

pected result of this sort is not genuine, of 
course: it may perhaps be an artifact due to the 

method of analysis which was used. The latter 
must therefore be discussed in some detail. 

The analytical tool applied here is closely ana¬ 
logous to one commonly used in the experi¬ 
mental sciences. It is based on two considera¬ 
tions. The first is that if the prices of similar 

ships of different sizes are plotted against their 
carrying capacities, and if we disregard a cer¬ 

tain amount of scatter, a smooth curve results, 
which passes through the origin of the dia¬ 

gram. The second consideration is that a curve 
of this kind may be approximated with reason¬ 
able accuracy by one which is generated by the 
algebraic power equation: y = a x xb, where, in 

this instance, ‘y’ stands for price and ‘x’ for ca¬ 

pacity, ‘a’ being an adjustable factor and ‘b’ an 
adjustable power or exponent. 

It is convenient to cast the algebraic equation 
in a different form by taking logarithms of both 
sides of it, which results in: log y=log a + b x log 

x . Presented in this form, it may be noted that 
it follows from the equation that if we plot log 

y (logarithm of the price) against log x (loga¬ 
rithm of the carrying capacity), the curves re¬ 

presenting the power equation for different 
values of‘a’ and ‘b’ in the linear x - y diagram 

are transformed into straight lines in a log x - 
log y or double-logarithmic diagram. The slopes 

of these straight lines define the values of the 
exponent ‘b’ and their positions in the diagram 
those of‘log a’. 

There are several advantages of the double- 
logarithmic plot or diagram over the simple 
linear plot: it may be judged at a glance to what 

extent or between what limits a set of data 
obeys a power law, and moreover, if it does so, 
it is not difficult to establish values for both ad¬ 

justable constants ‘a’ and ‘b’. In the context of 
the present investigation the slopes - i.e. the 

values of ‘b’ - of the straight line portions of 
the empirical curves are of special interest. If 
the value of ‘b’ is equal to 1, the prices of the 

ships are proportional to their carrying capaci¬ 
ties. In that case the slope of the line in the dou¬ 

ble-logarithmic diagram is 45°. If the slope is 
less than that, the value of‘b’ is less than 1, and 
the price grows less than in proportion to the 

carrying capacity if the latter increases. But if 
the slope is steeper, which means that the val¬ 
ue of ‘b’ is greater than 1, the price increases 

more rapidly than the carrying capacity if the 
ships increase in size. Comparison with a 

straight line sloping at 45° in the diagram, e.g. 
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a diagonal, is sufficient to establish in what 
manner the price increases with increasing car¬ 
rying capacity. 

The value of‘a’ depends on the values of the 
monetary units used, and on those by which 
the carrying capacity is measured. The Swedish 
‘heavy last’ which we shall encounter in the 
next section was used by the naval architect 

Chapman as a measure of carrying capacity. It 
was equal to 2.4 tuns, i.e. about 20 percent 
heavier than the common last. To equate accu¬ 
rately Dutch florins, Swedish crowns and 

Pfimd groschen of different periods (these too 
are mentioned in the next section) is a task 
which falls outside the scope of the present in¬ 
vestigation, which merely aims at establishing 
the relative increase of the price of ships of in¬ 
creasing carrying capacity at a certain place in a 

certain period. The absolute values of the vari¬ 
ous units are then of secondary interest only. 

For the present investigation the double- 
logarithmic plot is very probably the most con¬ 
venient and least complicated analytical tool 
available for establishing the empirical mathe¬ 
matical relationship between price and carry¬ 

ing capacity of ships. Strictly speaking, such a 
relationship might be expected to hold for 
similar ships only, i.e. ships of the same type 

and of the same age. We shall see that the rela¬ 
tionship indeed holds in that case, but it will 
appear that the analysis may be applied equally 
to rather dissimilar ships and ships of different 

age too, although it is then valid only between 
wider limits due to the inevitable increase of 
the scatter of the data. 

In general, the importance of establishing a 
mathematical relationship between the price or 
cost of a merchant ship and her carrying capac¬ 
ity resides in the (partial) insight gained in the 
cost of exploiting a merchant ship of a certain 
size as a carrier of merchandise in a competi¬ 
tive market. That cost of exploitation or operat¬ 
ing cost is an important factor among the many 
which determine success or failure of a ship¬ 
ping venture. It might be thought that the use 
of larger ships would diminish all costs per 

unit of lading, but the finding that - at least in 
the cases investigated here - the investment 
(and the attendant costs, such as amortization) 

per unit of lading increases rather than de¬ 
creases with the size of the ship, profoundly 

changes the accepted picture of the advantages 
ofusing ships oflarge size, as will be discussed 
in more detail in the final section. But before 

doing so, we must first show what support 
there is for the statement that the price per unit 
of lading increases with size. We shall present 

the analyses of three distinct sets of historical 
data: all three yield results which are in agree¬ 

ment with the statement. At present no coun¬ 
ter-examples are known. These three sets of 

data are from, respectively, the period around 
1400 AD, the early 17th century and the middle 
of the 18th. 

Analyses 

a. Reual, c. 1400 AD 

The first set of data to be considered here is that 
discussed by Wolf in his dissertation' of 1986, 
for shipping of the Baltic towns of Danzig and 
Reval in the period around the year 1400. The 

data consists of three sub-sets. The largest of 
these gives prices and carrying capacities of 150 

ships mentioned in the Reval Customs Register 
for the years 1378-1384. The data of this sub-set 

is presented by Wolf in a somewhat peculiar 
manner, viz. as ten demarcated regions in a lin¬ 
ear price vs. cargo capacity diagram. All data 

points are located within the limits of these ten 
regions. In the corresponding double-logarith¬ 
mic diagram presented here as Figure 1, the 
number of points in each region is indicated in 

or next to each demarcated region. The prices 
of the ships are all given in ‘Pfimd groschen’, 
abbreviated here to lbs. gr., whereas the cargo 

capacity is in ‘lasts’. The unit of burden ‘last’ - 
if not more closely specified, usually rye-lasts 
were meant - is generally regarded as roughly 
equivalent to two tuns. 
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PRICE, LBS. GR. 

BURDEN, LASTS 

Fig. l Double-logarithmic plot of price vs. burden or carry¬ 
ing capacity data, as explained in the text. The data are for 
the toums of Danzig and Reual around the year 1400. The 
slope of the straight linejitted to the data is presented as the 
ratio between two low numbers. 

The second sub-set of data - seven items - is 
taken from the Commerce Register of the same 
town for the period 1383-1406. It may be noted 

that about half of the data points fall outside 
the demarcated regions. We do not know what 
causes the larger scatter. 

The third sub-set of data gives prices and car¬ 

go capacities for twenty-three merchant ships 
which belonged to the Teutonic Order - based 
on the town of Danzig - taken from the surviv¬ 
ing Commerce Register of the Order for the pe¬ 

riod 1402-1409. It may be observed that the 
data points of this sub-set are all inside the re¬ 

gions demarcated for the first set. Actually, it 

seems that the points of this third sub-set 
largely determined the limits of the demarcated 
regions in the diagram, although Wolf does 

not say so. Furthermore, it may be remarked 
that most of the ordinary merchant ships were 

of relatively small size: 91 of the 150 ships in 
this category fall within the three lowest re¬ 

gions, i.e. they cost less than 50 lbs. gr. and/or 
carried less than 60 lasts. This stands in con¬ 

trast to the ships of the Teutonic knights, of 
which only two of the 23 are below these limits, 

and more than half carried more than 100 lasts 
and cost more than 180 lbs. gr. 

The straight line drawn in the double-loga¬ 

rithmic diagram is the one which fits best the 
demarcated regions. It was found that the 

slope of this line corresponds accurately to 3 : 
2, corresponding to a value of the exponent of 
3/2. It implies a rather sharp increase of the 

price of these ships with their burden. In the 
last section a possible interpretation of this 
finding will be discussed. We give the slopes of 

such empirical lines in the double-logarithmic 
diagrams for the other data also as ratios be¬ 

tween small numbers. The accuracy of this 

method of presentation seems entirely satis¬ 
factory, and it possesses the advantage that 
equalities and differences between the empiri¬ 
cal results obtained in this manner are easily 

and unequivocally demonstrated. 

b. Holland, c. 1600 AD 

The Veilboek (Auction Register) of the small 

Dutch town of Edam, located on the coast of 
the Zuiderzee north of Amsterdam, mentions 
among other particulars, prices and burdens of 

a number of ships which were auctioned off 
there in the period 1606-16192. Such data prior 

to c. 1650 are very scarce in Holland nowadays. 
A drawback of these auction prices is that the 
ships which came up for sale were seldom new¬ 

ly built, and moreover, that the price that a ship 
fetched might depend to an unknown extent on 
other factors besides her intrinsic value. The 
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first problem is alleviated to some extent by the 
modest depreciation of the value of ships with 
time in that period, and also by the fact that the 
two types of ships mentioned most frequently 
in the Edam Auction Register are for the 
greater part the closely related cjaimjs andflutes. 
The latter were first built in 1595, as recorded 
by the chronicler Velius.3 First mention of the 
gaing or gading (German: Gadung) goes back 
about a decade earlier. Originally the word in¬ 
dicated ships of a few types which were built 
with a greater slenderness of the hull than was 
customary, i.e. with a length-to-width ratio of 
at least 4 to 1 instead of about 3\u5\ to 1 or less. 
At the time, most ships were square-sterned, 
and so were most gaings. The flute, also 
known as the ‘Hoornse gaing’, was the excep¬ 
tion, being round-tucked. Flutes were soon 
built in great numbers, a success apparently 
obtained at the cost of the gaing, which as far 

PRICE, DU. FL. 

BURDEN, LASTS 

Fig. 2 Double-logarithmic plot of price us. burden /or ttuo 
similartypes of ships, uiz. theflute and the gaing. Data col¬ 
lected by Mr. R.M. Vorstman from the Veilboek (Auction 
Register) of the town qfEdamfor the period 1606-1619. 
The straight lineJTtted to the data defines an upper limit. 

as we know, ceased to be built after c. 1620. Af¬ 
ter that date they are mentioned less and less in 
the records, and it seems that around 1640 their 
name disappeared altogether.4 

From the log price vs. log burden plot given 
here as Figure 2 it would appear that the gaing 
was a somewhat smaller ship. The smallest 
gaing sold at auction carried a burden of no 
more than 25 lasts, the smallest flute one of 66 
lasts. In any case, the small number of data 
points - five for the flute, eleven for the gaing - 
does not permit more than the observation that 
they appear to define an upper limit in the dia¬ 
gram, a straight line of which the slope is 4 to 
3. The data on the few ships of other types 
mentioned in the register has not been used in 
the diagram. 

c. Sweden, mid-i8th century 

The Swedish master designer of ships Fredrik 
Henrik af Chapman (1721-1808) published in 
1768 in his Architectura Naualis Mercatoria5 line 
drawings of each of the hulls of several series of 
merchant ships of regularly increasing size 
which he had designed in the preceding years. 
In addition he provided information not only 
on the principal dimensions, the displacement 
and the burden, but also on the price of each 
ship - in this instance the accurately given total 
cost of construction. The types of merchant 
ships designed by Chapman and discussed 
here are: the cat, the heckboat, thejfigate, the pink 
and the bark. (The latter must not be confused 
with the 19th century barque, a vessel with three 
or more masts which were square-rigged ex¬ 
cept for the mizzen mast, which was rigged 
fore-and-aft). 

It must be remarked that we do not know 
whether the cost of construction which Chap¬ 
man gave for each ship were those actually 
spent by shipyards building these, or whether 
they were calculated by him from detailed con¬ 
siderations of the building process for each 
ship. There is something to be said for each of 
the two possibilities. Perhaps a number of 
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PRICE, SW. CR 

BURDEN, HEAVY LASTS 

Fig. 3 Double- logarithmic plot of price us. burden for the 
heckboat and the cat series of ships designed by Chapman 
and published in 1768. The ‘heavy last’ tuas about 20 % 
heauier than the ordinary last. The price of the smallest cat 
as given probably is probably in error. 

these ships were actually built, allowing Chap¬ 
man to calculate the cost of the others by de¬ 
tailed interpolations, but however he obtained 
them, we may safely assume that the values 
presented by this eminent naval architect were 
reliable. 

The prices and burdens which Chapman 
gave for these ships are presented here in two 
double-logarithmic diagrams, Figures 3 and 4. 
It may be remarked that the ships of the same 
type but of various sizes were evidently very 
similar, giving rise to well-defined lines in the 
diagrams with little scatter in general. In the 
first of these diagrams, the data for the cat and 
the heckboat each define a line in the diagram 
of which the slope is 4 to 3. The second dia¬ 
gram is based on data concerning the frigate, 
the pink and the bark. The points for the frigate 
and the pink define the same line in the dia¬ 
gram whereas the set of points representing 
the bark defines a line which is closely parallel 
to the first one. Their slope is 5 to 4. If we take 
the value of the exponent as a criterion, it 

PRICE, SW. CR. 

BURDEN. HEAVY LASTS 

Fig. 4 Double-logarithmic plot of price vs. burden for the 
frigates, pinks and barks designed by Chapman and pub¬ 
lished in his Architectura Naualis Mercatoria of 1768. 

would follow from the diagrams presented in 
Figures 3 and 4 that we may distinguish two 
categories: the cat and the heckboat forming 
the first, and the frigate, the pink and the bark 
forming the second category. 

It is a curious fact that although the prices or 
construction costs of Chapman’s ships which 
were used in establishing the diagrams 3 and 4 
are those which he presented in his Architectura 
Naualis Mercatoria, he later utilized a different 
criterion in his work Tractat om Skepps-Byggeriet 
(Treatise on Ship-Building) of 1775 to arrange 
the ships in three categories. Apparently it was 
the value of the exponent in the power equation 
which gave the burden as a function of the dis¬ 
placement of the hull. The values of these ex¬ 
ponents were all slightly less than 1: it was 
17/18 for the frigates, 19/20 for the heckboats 
and pinks and 21/22 for the cats and barks. The 
differences between these exponents are con¬ 
siderably smaller than those obtained in our 
double-logarithmic price vs. burden diagrams. 
Presumably, the relationship between dis- 
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placement and burden was of more interest to 
a shipbuilder than that between cost or price of 
a ship and its burden, but for a merchant ex¬ 
ploiting these ships no doubt the reverse was 
true. 

Combining the empirical power functions 
which derive from the double-logarithmic dia¬ 
grams in the Figures 3 and 4, with the same 
type of function which Chapman used to give 
the burden as a function of displacement, the 
total costs of the ships may alternatively be 
given as a power function of displacement. For 
the cat and the heckboat the exponent of the 
displacement giving the cost becomes 1.27, in¬ 
stead of 4/3 or 1.33 for the exponent of the bur¬ 
den. Similarly, we obtain values of the expo¬ 
nent of 1.19 for the bark and the pink, and of 
1.18 for the frigate, instead of that of 5/4 or 
1.25. The result does not compel us at all to al¬ 
ter our division of the ships into two categories 
based on price and burden. 

Discussion 

No attempt will be made here to explain with 
any rigor why the price increased more rapidly 
than the burden in the three examples investi¬ 
gated here. To do so adequately and convin¬ 
cingly, it is evident that one would have to have 
at one’s disposal a detailed and accurate com¬ 
pilation of the various sorts of costs incurred in 
building ships of various sizes. As far as 
known, no such data are available for the 
wooden ship for any place, period or type. But, 
as will be demonstrated at the end of the arti¬ 
cle, a reasonable educated guess can be made 
as regards the possible link between the 
method of construction and the price. Perhaps 
one may surmise that the more-than-propor- 
tional increase of building costs with burden 
was common to the construction of all ships in 
the period when power tools and building 
cranes were as yet unknown. 

On the other hand, it seems obvious that the 
total costs of operating ships of different sizes 

cannot have varied with carrying capacity in the 
same manner as the building costs did. Other¬ 
wise there would have been no economic in¬ 
centive at all to build large ships. In that case 
one should observe a constant tendency in his¬ 
tory to build merchant ships as small as possi¬ 
ble. In fact, no such tendency is perceptible; if 
anything, the opposite is true. Actually, the 
costs of paying and feeding the crew must have 
been in direct proportion to the number of the 
crew, and it follows from Chapman’s work that 
that number, in its turn, was proportional to 
the 8/gth power (a value less than 1) of the bur¬ 
den or carrying capacity of the ship. The cost of 
paying and feeding the crew therefore grew 
slightly less than in proportion to the burden 
with increasing size. Nevertheless, its effect 
was important, because this category of costs 
constituted by far the largest part of the opera¬ 
ting costs. 

In the examples of the operating costs of 
ships presented by Vogel6, the relative impor¬ 
tance of the building costs was rather modest if 
they were amortized in ten years: it amounted 
to roughly one fifth of the operating costs. Pre¬ 
sumably, this held for those ships that did not 
perish in that period. Regrettably, we have little 
reliable information on the risks or accident 
rate of early shipping, but it must have been 
much higher than at present, given the absence 
of reliable maps and accurate navigational in¬ 
struments in that period. As a result, we do not 
know with any certainty what a realistic yearly 
percentage of the initial outlay would have co¬ 
vered the risk, but one may well doubt whether 
the ten-year period of amortization used by Vo¬ 
gel covered this aspect. Mainly for this reason, 
it is not feasible to present a trustworthy pic¬ 
ture of the total cost of operating sailing mer¬ 
chant ships of different sizes. 

Moreover, we do not really know how ship¬ 
owners at the time regarded the investment in a 
ship. For all we know, they seem to have treated 
it as a kind of necessary initial loss, to be re¬ 
couped in subsequent years as quickly as possi¬ 
ble, but it may well be that the knowledge that 
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the initial outlay per tun or last was significant¬ 
ly higher for large ships than for small ones 
was current in ship-owning circles. 

At this point we turn once again to Chap¬ 
man’s Trartat of 1775, where he compares two 
similar ships, one carrying a burden of 320 
lasts, “the other an eighth of this capacity or 40 
lasts, whilst the larger will sail ten knots, the 
small one will only sail eight; and if the great 
one sail with a crew of twenty-four men, the 
small one will require four. According to the 
capacities of the two ships, it ought to be navi¬ 
gable by three men.” This example tallies with 
the exponent given for the crew in relation to 
the burden, but what Chapman does not say is 
that building the larger ship would have re¬ 
quired an investment that was 13.5 (not 8!) 
times that necessary to build the small one, as¬ 
suming that the exponent in the price-burden 
power equation possessed the value of 5/4. Or, 
expressed differently, building the large ship 
was 1.7 times more expensive per last than the 
small one. 

The example supports the general idea that 
there may have been an optimum size where 
the advantages of the smaller crew and perhaps 
the greater speed of the larger ship balanced 
the extra cost of investment, but it would be 
highly unrealistic to derive from that specifica¬ 
tions for the optimum size. Of course, Chap¬ 
man must have been known about the less- 
then-proportional cost of manning a ship and 
the more-than-proportional increase of her 
building costs and the balance between the 
two, but, for reasons he did not explain, he 
never discussed this point. Perhaps it was be¬ 
cause of his awareness that the inherent lack of 
precision of such cost variations would have 
rendered their difference useless for applica¬ 
tion in specific cases. 

We shall now try to correlate the differences 
between the slopes of the lines in the preceding 
double-logarithmic price vs. burden diagrams 
for different types of ships with the little that is 
known about their differences in construction. 
We first consider the data from Chapman’s 

work. It may be noted that the price of the bark 
was approximately 12 percent lower than that 
of the frigate and the pink, although the price 
increased with the burden by the same value of 
the exponent. Similarly, the price of the cat rel¬ 
ative to that of the heckboat was about 9 per¬ 
cent lower. Comparing the two diagrams given 
in Figures 3 and 4, it may be remarked that the 
different slopes cause the line for the cat to in¬ 
tersect that for the bark around 300 lasts, and 
the line for the heckboats that for frigates and 
pinks near 700 lasts. The price advantages of 
the cat and the heckboat were greatest for ships 
of small size. 

Both the cat and heckboat were special types 
of ships which branched off from the flute in 
the i7h century. The cat was a lightly built vari¬ 
ation on the flute, designed for transporting 
light bulk goods, such as timber. It was built as 
cheaply as possible. According to Decquer7 one 
of the differences with the flute was that the 
rudder of the cat was governed by steering 
ropes rather than by a whipstaff. We do not 
know whether a difference of this sort persis¬ 
ted to the middle of the 18th century, when the 
whipstaff generally had been superseded by the 
steering wheel. It may reasonably be expected 
that the price of the flute would vary with carry¬ 
ing capacity in the same manner as that of the 
cat, and hence of the heckboat, i.e. the expo¬ 
nent of the burden giving the price would be 
equal to 4/3. The slope of the boundary line for 
gaings and flutes in the diagram in Figure 2 
possessing this same value of 4/3 appears to 
confirm this expectation. 

Concerning the heckboat, Witsen8 stated that 
the lower part of her hull was the same as that 
of the flute, but that on top of the sternpost a 
single wing transom timber was mounted. Its 
primary function was to support the cabin, not 
only with the object of obtaining more space 
athwartships for accommodation, but also, as 
Witsen suggested, to cause the ship to look 
more impressive. It made the heckboat more 
expensive to build than the cat. Presumably, 
the prices of a series of flutes would have been 
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Fig. 5 Stern view of a cat designed by 
Chapman, showing the run ofthe 
planking. The drawing is taken from 
Chapman’s Architectura Navalis Mer- 
catoria of 1768. 

Fig. 6 Stern uiew ofa heckboat by 
Chapman. It may be noted that the 
planking is uery similar to that of the 
cat. 

in-between those of the cats and the heckboats 
in the diagram (Figure 3). 

The three types of ships then, had the con¬ 
struction of the lower part of the hull in com¬ 
mon. It was characterized by the planking in the 

buttocks being commonly supported by fashion 
pieces only,9 sometimes by cant frames too, but 
never by horizontal transoms fastened to the 
stern timber, as in other types of ships. These 
different methods of supporting the planking in 

the stern quarter are excellently illustrated in 
Plate 1 in Steel’s The Shipwright’s Vade-Mecum10 of 
1805, which gives a sheer draught of a 74-gun 
ship - a very successful type ship of the line of 
those days - in which the strakes in the stern are 
supported by numerous cant frames, fashion 
pieces and transom timbers.’ 

The different systems of supporting the 
planking in the stern and the direction of the 
planking in that quarter were correlated. The 
supporting timbers obviously could not be par¬ 
allel to the seams between the strakes; prefer¬ 

ably they were more or less perpendicular to 
them. Consequently, one observes that all, or 
nearly all, of the strakes in the stern quarter of 

the flute and related ships possessed hood- 
ends terminating in the rabbets in the stern- 

post. This method of planking is illustrated for 
the cat and the heckboat in the Figures 5 and 6. 
In other types of ships, a substantial part of the 

planking ended also on the transom, as in the 
bark (Figure 7), or on the fashion pieces inter¬ 

nally supporting the square stern of the frigate 
(Figure 8). 

It appears that the different slopes in the two 

double-logarithmic diagrams given as Figures 
3 and 4 are correlated with the two methods of 
planking the hull. Evidently, the method of 
planking of the frigate, pink and bark is more 
suitable - in any case, cheaper - for large ships 

than that of the flute, heckboat and cat. The 
known difference in construction between the 
heckboat and the cat explains the lower price 
level of the latter, but we possess too little in- 
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Fig. 7 Stem uiew of a careened bark of 
Chapman’s design. A relatively large 
proportion of the planking ends in the 
stern is collected on the transom. 

Fig. 8 Stem uiew of one of Chap¬ 
man’s jrigates. Here more, indeed 
most, of the planking aft does not end 
in the rabbets in the stem timber, but 
on the fashion pieces supporting the 
flat stern. 

formation on the construction of the bark on 

one side, and the pink and frigate on the other, 
that we can explain with any certainty the very 
similar differences in price between the latter 
categories. 

Finally, we consider the increase of price 

with burden of the ships of the towns of Reval 
and Danzig around 1400 AD which is steep (the 
exponent possesses the large value of 3/2) as 

compared to what obtained in later times. The 
most reasonable explanation is that the differ¬ 
ence with the increases of price with burden of 
ships built in later periods resides in the revo¬ 

lution in ship-building which occurred in the 
interval in north-western Europe in the mid- 
15th century. 

It consisted of fastening the planking of 

ships on pre-erected frames, instead of insert¬ 
ing the frames in the clinker-built shell of 
planking, as hitherto had been the common 

method of shipbuilding in this area. The new 
method was introduced to Flanders in the 

1440’s by Portuguese shipbuilders invited over 

by Duke Philip the Good of Burgundy.” By the 
end of the 15th century their ‘frame-first’ 

method had largely replaced the traditional 
‘shell-first’ system for building sea-going 

ships in north-western Europe. It is not diffi¬ 
cult to see that the ‘shell-first’ method was ill- 

suited to the building of large ships and that 
the introduction of the new method removed 
an important obstacle. Consequently, it seems 

entirely plausible that the price per unit of lad¬ 
ing increased much more rapidly with size for 

ships which were built ‘shell-first’ than for 
those which were built ‘frame-first’. It may be 
concluded that, although we cannot fully ex¬ 

plain the more-than-proportional increase of 
the building cost of ships with size, the method 
of framing and planking the hull profoundly 

influenced it, to the extent that it apparently de¬ 
termined the value of the exponent in the 
power equation relating building costs to bur¬ 
den. 
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“lek leer nu moij lesen en schrijven als ul sien kan”1 

Zeventiende-eeuwse brieven van en aan zeevarenden uit het archief uan het High 
Court of Admiralty 

Netty van Megen 

Inleiding 

“Wie zich niet valselijk maar werkelijk reken¬ 
schap wil geven van het verleden van de zeeva¬ 
rende, kan niet om deze bron heen”, schreef de 
jurist S. Braunius ruim twintig jaar geleden in 
dit tijdschrift.2 Met “deze bron” doelde Brau¬ 
nius op het archief van het High Court of Admi¬ 
ralty in het Public Record Office in Londen. In 
dit archief was hij op zoek naar de oude mili- 
tair-maritieme wetgeving aan boord van Ne¬ 
derlandse oorlogsschepen in de zeventiende 
eeuw. Hoewel hij dit onderzoek met het oog op 
het doel ervan niet geslaagd kon noemen, wer¬ 
den in ander opzicht zijn “stoutste verwachtin¬ 
gen overtroffen”.3 Braunius vond daar een 
enorme hoeveelheid Nederlandstalig materi¬ 
aal. Op boeiende wijze beschrijft hij zijn zoek¬ 
tocht door deze handschriften. Het werkelijke 
leven van de gewone zeventiende-eeuwse zee¬ 
varende is in feite nog een gesloten boek, 
meent hij. De veelal persoonlijke documenten 
die hij aantrof zouden “een tipje van de sluier, 
die de echte werkelijkheid achter de scheeps¬ 
journalen verbergt”,4 kunnen oplichten. 

Mede geïnspireerd door de aansporing van 
Braunius deze bron wetenschappelijk aan te 
boren, besloot ik enkele jaren geleden mijn on¬ 
derzoek te starten in het Public Record Office. 
Mijn voornaamste vraag hierbij was: is met 
name het brievenmateriaal geschikt voor taal¬ 
historisch promotieonderzoek? De positieve 
beantwoording van die vraag heeft intussen ge¬ 
leid tot een aantal publicaties in vaktijdschrif¬ 
ten.5 Het door mij samengestelde brievencor¬ 
pus6 is dus in de eerste plaats bestemd voor 
taalkundig onderzoek. In dit artikel echter zal 
ik mij vooral richten op de inhoud van de ma¬ 
nuscripten. Eerst bespreek ik de aard en de sa¬ 

menstelling van het brievencorpus en geef ik 
een schets van het Nederlands postvervoer in 
de zeventiende eeuw. Vervolgens schenk ik 
aandacht aan de inhoud van de brieven en en¬ 
kele andere aspecten. 

Zeventiende-eeuwse handschriften; 
EEN WETENSCHAPPELIJKE BRON 

Bij mijn eerste bezoek aan het Public Record 
Office trof ik in het archief van het High Court 
of Admiralty inderdaad dozenvol met Neder¬ 
landstalig materiaal aan: commissie- en aanbe¬ 
velingsbrieven, ladingboekjes, kwitanties, cog¬ 
nossementen, maar vooral ook honderden per¬ 
soonlijke brieven van en aan bemanningsleden 
van schepen van onder meer de West- en Oost- 
Indische Compagnie (WIC en VOC) en van en 
aan compagniesdienaren die in de West, de 
Oost en aan de Kaap de Goede Hoop verbleven. 
In het archief liggen de papieren opgestapeld 
in grote dozen zonder dat een duidelijke orde¬ 
ning is aangebracht. Er zijn ook stukken van 
Vlaamse en Duitse herkomst in deze dozen ver¬ 
zeild geraakt.7 Het overgrote deel is echter Ne¬ 
derlandstalig. Soms liggen de papieren uitge¬ 
vouwen, vaker echter bijeengebonden of opge¬ 
rold. Van enkele brieven is zelfs het zegel niet 
verbroken. Het is een bijna sensationele ge¬ 
waarwording kennis te nemen van berichten 
die de adressanten nooit bereikt hebben. 

De brieven dateren uit het tijdvak 1652-1674,8 
een periode waarin de Republiek drie keer in 
oorlog was met Engeland. Het is juist aan die 
oorlogssituaties te danken dat deze brieven en 
andere bescheiden bewaard zijn gebleven. In 
oorlogstijd liepen de Nederlandse handels¬ 
schepen, die behalve handelswaren aanzienlij- 
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ke stapels post vervoerden, gevaar in handen 
van de Engelsen te vallen. Gebeurde dat inder¬ 
daad, dan confisqueerden de Engelse oorlogs¬ 
schepen en kapers deze zogenaamde prijzen5 
en brachten die naar Engeland voor de prijs- 
procedure. Door een tribunaal, de Prize Court, 
werd al sinds de Middeleeuwen beslist of in 
oorlogstijd buitgemaakte schepen, inclusief de 
lading, eigendom waren van het land waarmee 
men in oorlog was of van een neutraal land. De 
Prize Court was een onderdeel van het High 
Court of Admiralty.10 Hier werden de brieven en 
documenten gelezen, en soms zelfs, hoe per¬ 
soonlijk en irrelevant de inhoud ook mocht 
zijn, door ambtenaren van het High Court ver¬ 
taald in het Engels. Een voorbeeld van dit ver¬ 
taalwerk van de Engelsen in oorlogstijd trof ik 
aan tussen de brieven in een van de dozen: een 
samenvatting in het Engels van 44 Nederland¬ 
se brieven met de titel: “Extracts of the letters 
sub A: and B: These papers were taken out of 
the sea by Capt. Hodder Comand. of Portland 
Castle”.11 De Engelse admiraliteit hoopte op 
deze manier relevante informatie over de oor¬ 
logsvoering in handen te krijgen. In het oor¬ 
logsjaar 1672 werd potentiële waarde toege¬ 
kend aan alle informatie over de opmars van de 
Fransen, de brute moord op Johan en Cornelis 
de Witt, en de reacties van de Nederlandse be¬ 
volking op de oorlogssituatie.12 Zo vond ik bij¬ 
voorbeeld een briefhoofd gericht “aen de heer 
Michiel de Ruijter”; de rest van de brief was er 
afgescheurd. Na afloop van de prijsprocedure 
werden de onbelangrijke papieren in de To¬ 
wer15 gedeponeerd. We kunnen nu alleen nog 
maar gissen of dat standaard gebeurde. In een 
latere periode is die enorme massa papieren in 
het Public Record Office in Londen terechtge¬ 
komen en, enigszins geordend naar land van 
herkomst, in grote archiefdozen opgeslagen. 

Een globale telling leverde tenminste acht¬ 
honderd brieven op. Van een doorlopende col¬ 
lectie is geen sprake, een gegeven dat voor een 
historisch taalkundige minder relevant is dan 
bijvoorbeeld voor een historicus die onderzoek 
doet naar het leven van zeevarenden. Voor de 

samenstelling van het onderzoekscorpus heb 
ik met als eerste selectiecriterium leesbaarheid 
in paleografische zin een honderdtal brieven 
nauwkeurig geregistreerd. Sommige hand¬ 
schriften zijn namelijk volstrekt onleesbaar; 
klein en dicht ineengeschreven schrift of met te 
veel inktvlekken en doorhalingen. Soms ook is 
er duidelijk waterschade. De meeste brieven 
beslaan één of meerdere pagina’s. De kortere 
brieven, die minder dan een halve pagina be¬ 
slaan, zijn opzij gelegd; deze behelzen vaak 
niet meer dan een aantal formules14 met slechts 
enkele persoonlijke toevoegingen. Mijn onder¬ 
zoekscorpus bevat uiteindelijk 6 brieven uit 
1664 en 44 uit 1672. 

De vele brieven in Londen bewijzen op zijn 
minst dat er geregeld gecorrespondeerd werd 
tussen de bewoners van de Republiek en de 
mensen op zee en in de overzeese gebieden. 
Hoe was het vervoer van die brieven geregeld? 

Het Nederlands postvervoer overzee 
IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

Sinds de Nederlanders begonnen met het beva¬ 
ren van de wereldzeeën, hebben zij voortdu¬ 
rend brieven van en naar handelsposten, forten 
en nederzettingen overzee gezonden. Maar 
was er gedurende het tijdperk van de grote 
handelscompagnieën ook sprake van regulier 
officieel en particulier postvervoer?15 Het ant¬ 
woord is ja; zowel de WIC als de VOC zorgden 
voor het vervoer van compagniepost en parti¬ 
culiere brieven van personeelsleden en andere 
lieden. In de onderstaande beschrijving heb ik 
mij geconcentreerd op de organisatie van het 
postvervoer van de VOC, maar zij is ook van 
toepassing op het postvervoer van de WIC. 

Voor het vervoer van de officiële post tussen 
de Republiek en Azië dienden de eigen schepen 
van de VOC. De postroutes vielen dan ook sa¬ 
men met de door de Compagnie vastgestelde 
scheepvaartroutes. Uitwisseling van brieven 
kon plaatsvinden aan de Kaapse Tafelbaai. In 
de eerste helft van de zeventiende eeuw werd 
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hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde post- 
stenen. Het was een systeem waarbij schepelin¬ 
gen, aangekomen bij Kaap de Goede Hoop, 
goed verpakte brieven legden onder vaak lood¬ 
zware platte stenen op het strand. Op die ste¬ 
nen werden inscripties aangebracht als ‘zoekt 
brief. Schepen op weg naar Azië konden deze 
door retourvloten achtergelaten brieven mee¬ 
nemen. Het spreekt vanzelf dat aan deze me¬ 
thode van postverzending grote risico’s waren 
verbonden. Vriend en vijand kon de brieven te 
pakken krijgen. 

Voor zover bekend werd in 1652 voor de laat¬ 
ste maal een pakketje brieven onder een steen 
aan de Tafelbaai gelegd. De Kaap was met de 
komst van Jan van Riebeeck in 1652 officieel 
onder het gezag van de VOC gekomen. De post 
kon voortaan worden afgegeven op het door de 
Nederlanders gebouwde Kasteel de Goede 
Hoop, de zetel van de gouverneur van de Kaap. 
Ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
ging het officiële zeepostvervoer tussen de Re¬ 
publiek en Azië via de verplichte verversings- 
plaats aan de Kaap de Goede Hoop. 

Naast de zeeroute via Kaap de Goede Hoop 
maakte de VOC ook gebruik van de in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw moeizaam opge¬ 
bouwde route over land. Men was dan minder 
afhankelijk van de weersomstandigheden en 
oorlogssituaties op zee. Deze communicatie¬ 
lijn liep via een bestaand netwerk, dat vanaf de 
zestiende eeuw door Aziatische kooplieden en 
met name Europese missionarissen was geper¬ 
fectioneerd. De route vanuit Azië kon gaan via 
Isfahan (Iran), Aleppo (Syrië), met een schip 
naar Frankrijk en vandaar over land naar de Re¬ 
publiek. 

De brieven die uit patria over de landroute 
werden verstuurd, gingen over Marseille, Vene¬ 
tië of Livorno. Vervoer uit Azië was ook moge¬ 
lijk via het in het meest noordelijke deel van de 
Perzische Golf gelegen Basra naar Aleppo. 
Brieven uit onder andere Batavia, Ceylon en 
China werden langs verschillende wegen in 
Gamron (het huidige Bandar Abbas) in Perzië 
afgeleverd, waarna ze per schip of over land 

naar Basra werden gebracht. Van Basra werden 
de brieven door speciale VOC-koeriers of via 
Franse paters naar Aleppo gebracht, vanwaar 
per schip verzending naar Europa volgde. 

Behalve de volledige afhankelijkheid van de 
medewerking van de Franse Karmelieten in het 
Midden-Oosten, was de landroute via Aleppo 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw vol 
gevaren. Overal lagen op goud en juwelen be¬ 
luste rovers op de loer. Bovendien was deze 
methode duur. Het grote voordeel echter was 
de tijdwinst. De Nederlands-Aziatische post 
was in dat geval vier tot zes maanden onder¬ 
weg; over zee via de Kaap duurde de reis min¬ 
stens acht maanden. Nog tot in de achttiende 
eeuw maakte de VOC voor de officiële post ge¬ 
bruik van de landroute via het Midden-Oosten. 

Behalve voor officiële post werden de VOC- 
schepen ook gebruikt voor particuliere post. 
De directie van de VOC heeft echter van het be¬ 
gin af aan alle mogelijke moeite gedaan om het 
particulier postvervoer aan banden te leggen. 
De grote angst van de directie was dat allerlei 
commerciële en strategische informatie in 
handen zou vallen van andere Europese Oost- 
Indische compagnieën. Bovendien was men 
bevreesd voor particuliere handel. Een middel 
om dat te voorkomen was vooral strenge cen¬ 
suur; particuliere brieven werden door de com¬ 
pagnie geopend en gelezen. Vanaf 1623 werd 
bovendien besloten dat alle particuliere brieven 
en pakjes verzonden moesten worden in de 
‘gemene doose’, een scheepsdoos. Vóór het 
vertrek van het schip werden de brieven ge¬ 
opend en gelezen door VOC-functionarissen. 
Voor zowel de briefschrijvers als de vervoerders 
van brieven en pakjes waren de straffen zwaar 
als ze zich niet aan de regels hielden; de boete 
kon tot twaalf maanden gage oplopen. 

Voor het verzenden van privé-brieven werd 
desondanks lang niet altijd gebruik gemaakt 
van de verplichte ‘gemene doose’. De door de 
VOC uitgeoefende censuur bracht vele particu¬ 
liere briefschrijvers in de Republiek en Azië er¬ 
toe, hun post mee te geven aan bemanningsle¬ 
den van Oost-Indiëvaarders. De buiten de 
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scheepsdoos meegebrachte brieven en pakket¬ 
ten werden in Batavia en de overige vestigingen 
in Azië in kroegen uitgedeeld, al dan niet tegen 
een kleine vergoeding. 

Het officiële distributiepunt van particuliere 
brieven was echter de woning van de deurwaar¬ 
der van de Raad van Justitie in Batavia. Deze 
verdiende aanvankelijk niets aan de distributie 
van post. Pas vanaf 1660 mocht hij voor de af¬ 
gifte van een brief een briefport van zes stuivers 
vragen. Deze situatie bleef tot ver in de acht¬ 
tiende eeuw gehandhaafd. 

Hetcorpus 

Het onderzoekscorpus bevat zes brieven uit 
1664, die alle door vrouwen zijn geschreven 
aan hun echtgenoot, geliefde of zoon. De sche¬ 
pen waren “kruissende inde Straet” of onder¬ 
weg naar Genua. Van de brieven uit 1672 zijn 
26 brieven door vrouwen geschreven en 17 
door een man; van één brief is een kind de af¬ 
zender. Het betreft voornamelijk correspon¬ 
dentie tussen de Republiek en Azië; er is echter 
ook een achttal brieven van mannen in Surina¬ 
me, mogelijk in dienst van de WIC, aan hun 
echtgenote, familie of vrienden in de Repu¬ 
bliek. 

De meeste briefschrijvers zullen weinig of 
geen onderwijs genoten hebben. Van een aan¬ 
tal brieven is niet met zekerheid te zeggen of de 
afzender ook inderdaad de scribent is. Slechts 
bij enkele brieven kunnen we met zekerheid 
vaststellen dat iemand, wellicht een klerk of 
onderwijzer, vriend of familielid, was inge¬ 
schakeld om op schrift te stellen wat de afzen¬ 
der aan de adressant wilde melden. Zo ‘schreef 
Aerijaentgen Dirckx aan haar vriend Jan Jas- 
perssen Jongman: “maer kost ghij selver leesen 
ick meen ick soude u wel meer schrijven. Ghij 
kent eevenwel wel verstaen wat ick meen. Ick 
wenste wel dat ick oock schrijven kost ick sou¬ 
de u mijn hart wel openbaeren, doch ten kan 
anders niet weesen”.16 

Van Jan Bruijn Soon weten we zeker dat hij 

zijn brief eigenhandig heeft geschreven. In een 
brief gedateerd 8 oktober 1672 schreef hij aan 
Willem de Huijter, waarschijnlijk een oom, in 
Batavia: “ende ick leer nu moij lesen en schrij¬ 
ven als ul sien kan en hoop met godts hulp 
noch beter te leeren, en leer op de dwars fluijt 
speelen ende ick ben soo groot geworden dat 
het ul verwonderen soud dat ul mijn sach”.17 

Wie Jan Bruijn Soon leerde lezen en schrij¬ 
ven, weten we niet. Misschien volgde hij onder¬ 
wijs op een school of was een familielid hem 
behulpzaam. Dat laatste is het geval bij Leen- 
dert Clasen. Hij schreef enkele zinnen in de 
door zijn moeder Lintien Leenders onderteken¬ 
de brief aan haar echtgenoot en zijn vader Ad- 
rijaen van Boort in Batavia: “en ick bedanck u 
hertelijck voor het sifferen [rekenen] dat ghij 
mij geleert hebt en ick woed wel [zou wel wil¬ 
len] dat de geheele regel van drien'8 in u boeck 
gemaeckt stont soo kondt ick het alliennigh 
leeren”.'9 

Of Grietie Heijckes uit Hoorn zelf kon schrij¬ 
ven is niet duidelijk. Zij richtte een brief aan 
haar broer Wollem Heijckesz Lievius in Batavia 
op 4 november 1672. Na de ondertekening met 
“uijt de naem van Grietie Heijckes”, wordt de 
brief in dezelfde hand voortgezet en onderte¬ 
kend door vriend en neef Jaecob Claasz Lievius. 
Grietie Heijckes echter had een bedrijfje, een 
winkel misschien, waardoor ze naar eigen zeg¬ 
gen haar “kost self winnen kan”.20 Kon zo’n 
vrouw niet schrijven? Wellicht hebben andere 
factoren een rol gespeeld: tijdgebrek of een on¬ 
duidelijk handschrift. 

Voor briefschrijvers was het soms een groot 
probleem om precies te weten waar de beoogde 
ontvanger van een brief zich bevond. Op de 
omslag van vele brieven vinden we een formu¬ 
lering zoals die van de eerder genoemde Aerij¬ 
aentgen Dirckx: “Aenden eersaemen Jan Jas- 
perssen Jongman van Rotterdam boetsgezel, is 
utgevaeren met kappeteijn Aert van Es, schout 
bij nacht kruissende inde Straet”. Uit dit citaat 
blijkt dat het geen schip naar Azië is geweest, 
maar een schip van een marine-eskader dat 
kruiste in of nabij de Straat van Gibraltar, waar- 
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schijnlijk om Nederlandse koopvaarders te be¬ 
schermen tegen Barbarijse kapers. ‘Straet- 
vaaerders’ waren altijd schepen die op landen 
rond de Middellandse zee voeren.21 Of deze 
brief legaal of illegaal verzonden is, blijft on¬ 
duidelijk. 

In slechts één brief wordt melding gemaakt 
van de scheepsdoos. Otto Hinlopen schrijft aan 
zijn broer Tijs: “ik hebbe ue geschreven met het 
schip het Wapen uan Hoorn waer op voor onder- 
coopman gegaen is Jan Duringh, mede nemen¬ 
de sijn vrou ende kinderen, in dato 15 novem¬ 
ber 1672 ende sijn mijn brieven geleijt door den 
heer Hovius inde generale dose”.22 

Op de meerderheid van de omslagen van de 
brieven staan naast naam en mogelijke verblijf¬ 
plaats van de geadresseerde vaak de woorden 
“met vrient die godt bewaert over see”. Nog 
vele andere formuleringen zijn mogelijk zoals: 
“met vrient”, “port” of“perami” of“metvrint 
over see, met vriend die godt geleide”. In de 
praktijk blijkt dat veel brieven inderdaad ‘met 
vriend’ dat wil zeggen, een vriend, een kennis 
of zelfs een vage bekende op een VOC-schip, 
werden meegestuurd. Veel inwoners van de Re¬ 
publiek hadden familieleden of kennissen die 
een dienstverband bij de Compagnie of een an¬ 
dere binding met de VOC hadden. Als op de 
omslag van de brief “port” vermeld stond, be¬ 
tekende dit dat bij aflevering van de brief of een 
pakketje een kleine vergoeding aan de brenger 
moest worden gegeven. 

Ondanks het volstrekte verbod van de direc¬ 
tie van de VOC op particuliere handel getuigen 
enkele brieven dat niet iedereen zich aan de re¬ 
gels hield. Op 5 november 1672 stuurde Marge- 
riete Chasteleijn aan haar broer Daniel Parve in 
Batavia een brief.2* Op de omslag vermeldde ze 
dat ze de brief meegaf “met Martines Bruno 
opde fluijt Hooren [Hoorn] met een packie in 
was doeck gemerckt D.P.”. In de brief staat dat 
het ging om een “doosie met beleties salf’.24 
Het is overigens de vraag of dit door de VOC 
werd aangemerkt als handel. Die vraag geldt 
eveneens voor een aantal andere brieven waar¬ 
in de geadresseerde gevraagd wordt iets te stu¬ 

ren uit Batavia of andere plaatsen in Azië. Zo 
vroeg Brechien Claes op 12 september 1672 aan 
haar echtgenoot Aris Diercksen in Salon (Cey¬ 
lon): “sent mijn wat katoen tot hemde tot het 
kint, want onse sooen [zoon] heeft se van doen 
[nodig]...doet baermachticheyt [barmhartig¬ 
heid] ende stiert myn wat”.25 

Vanuit Suriname nam de handel van zeeva¬ 
renden grote vormen aan. Dat is niet verwon¬ 
derlijk aangezien de WIC geen handelsmono¬ 
polie had op Suriname, zoals de VOC dat had 
op Azië. De handel tussen de Republiek en de 
koloniën in Amerika was in handen van parti¬ 
culiere kooplieden, die het kennelijk niet be¬ 
zwaarlijk vonden dat het personeel in de kolo¬ 
nie en op de schepen goederen ten eigen bate 
vervoerde. Zo schreef Jan Willemsen van Soe- 
len op 1 januari 1672 aan zijn vrouw Tuentje Ja¬ 
cobs in Vlissingen: “vorder weet dat ick ul sen- 
de 128*6* libra [pond] suijker die seer goet is, 
die ick met werken gewonnen heb, ende heb 
hier noch wel 3000 van deselfde suijker die jck 
u oock wel wenste. Ende oock de suijker voor 
Marietjen Arens kan jck nu oock al krijgen ende 
nu jck suijker kan krijgen nu en kammen [kan 
men] geen vaten krijgen. Ick sende u 2 Sar- 
naems [Surinaamse] oxhoofden26 het stuck 
kost 60 libra suijker ende noch blij toe de vaten 
sijn gemerckt aldus IW”.27 Het ging dus om vrij 
grote hoeveelheden. Dat gold ook voor de zen¬ 
ding van Jan Eghbertzn. aan zijn moeder Afie 
Jans in Amsterdam: “jck laet ul weeten als dat 
jck u hier een vatie naraen28 oly u send en sal ge¬ 
merckt zyn I.E. Als vatie vol over komt soo sal 
daer omtsoe 36 a 38 libra in wesen”.29 

In de brieven van en aan echtgenotes, gelief¬ 
den, moeders, kinderen en andere familiele¬ 
den, vrienden of kennissen wordt soms zeer 
persoonlijk verslag gedaan van allerlei zaken 
en gevoelens. Om hiervan een idee te geven, zal 
ik uit een aantal brieven, waar mogelijk ge¬ 
plaatst in hun context, enkele passages citeren. 
Het is november 1672: Mijntje Meijderts heeft 
het moeilijk zonder haar man Willem Luckasz. 
die als kwartiermeester op de fluit Opmeer op 
weg is naar Ceylon. Ze schreef: “voorts laet ick 
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ul mijn beminde man Willem Luckasz. weeten 
als dat ick ul brief wel hebbe ontfangen ende 
daeruijt verstaen dat ghij behouden aen de 
Kaep sijt gearrijveert. Daer ick seer om sijn ver¬ 
blijdt geworden als ghij wel cont dencken, ende 
ghij schrieft mij dat ghij het kussen ter nacht 
als ghij in de kooij sijt in de arm neemt en dat 
ghij u dan inbeeldt of ick bij u mijn alderliefste 
ben ende dat ick schrief ghij mij oock soo moet 
doen, maer het is als vergeefs gedaan”.50 
Mijntje Meijderts hield haar oog ook op de bui¬ 
tenwereld gericht. In de Republiek waren de 
spanningen tussen Staatsgezinden en Oranje- 
aanhangers in het jaar 1672 hoog opgelopen. 
Ze stelde haar echtgenoot op de hoogte van de 
moord op raadpensionaris Johan de Witt en 
zijn broer Cornelis, de “prinssepaelsten” zoals 
ze hen noemde: “daerom hebben de borgherij 
daer twee van de prinssepaelsten van kant ge¬ 
holpen, ja so van kant dat sij sijn soo ter doot 
gebracht dat ick het ul niet kan verhalen, want 
sij sijn verschuert ende van malcander getro- 
cken en gesneeden.” 

Ook Aafjen Segers was alleen. Haar echtge¬ 
noot Pieter Eversen was als timmerman op het 
schip Hof van Breda op weg naar Batavia toen zij 
hem op 6 november 1672 schreef: “ick heb my 
in dese tijt wel vijftych mael bij u myn lieve man 
in Oostindien gewenst met myn twee kinderen 
nou en wete ick niet of het daer al beter soude 
wesen, maer dan souden wy die last malkande- 
ren wat helpen dragen, want het valt my so 
swaer te dragen in desen tijt, want ick niet één 
mense en hebbe die my een troostich woort 
geeft”.3' 

Boos en verontwaardigd was Albertien Olefs 
toen er blijkbaar in Batavia over haar geroddeld 
was; ze zou haar geliefde Jan Pietersoon 
Brunvis ontrouw zijn geweest. Ze reageerde 
niettemin zeer verstandig: “ick reken geen 
kwaatsprekers [ik leg geen rekenschap af aan 
kwaadsprekers] soo hoop ick dat mijn liefste 
ook doen sal, want eedbreekers [waartoe de 
roddelaars haar rekenen] zij zullen geen loon 
in den hemel hebben, maar mijn eigenste be¬ 
minde liefste ick en wil u mijn eigenste schat bij 

geen eetbrekers gelicken [vergelijken], Ick 
houd u mijn beminde lief voor een eerlijk per¬ 
soon en ick hoop dat mijn alderliefste ook zo 
doen sal, daarom laten wij malkander het bloed 
niet heet maken, want ick weet wel dat ick u ei¬ 
genste liefste ben en ghij sijt mijnes”.32 

Nog meer emoties lezen wij in een brief van 
Ietje Jans. Zestien brieven had ze al naar haar 
man Arien Jacobsen in Batavia gestuurd, terwijl 
ze er nog maar drie van hem had gekregen. 
Hoeveel er van die zestien brieven zijn aange¬ 
komen weten we natuurlijk niet. Op 2 novem¬ 
ber 1672 schreef ze: “ick verlang hard nae een 
brief, maar meer noch naar ul mijn lieve man 
self ick wilde wel een dag met ul praten”.33 Zij 
hadden twee zoontjes: Jacob en Crelis. De jon¬ 
gens verlangden naar wat moois, liet ze haar 
echtgenoot weten en ze vervolgde: “stuurt mijn 
oock wat moois en wat catoen, dan sulle wij 
sien dat wij een Oostindievaarder tot een man 
hebben”. De zestien brieven die Ietje Jans naar 
haar man in Batavia heeft gestuurd kunnen 
zestien brieven met verschillende inhoud zijn 
geweest, maar ze kan ook bedoeld hebben dat 
ze een aantal brieven in duplicaat of zelfs tripli- 
caat meegestuurd heeft met verschillende 
schepen.34 Er kon geen schip van de VOC ver¬ 
trekken naar de Republiek of naar Azië of brief¬ 
schrijvers zonden hun brieven mee. Ging het 
ene schip verloren dan had het andere schip 
nog een brief aan boord. We kunnen ons voor¬ 
stellen hoe belangrijk het ontvangen van 
nieuws van familieleden en vrienden was. 
Maanden, soms jaren was men van huis. 

Een voorbeeld van een lang afwezige echtge¬ 
noot is Hendrick Batens. Trijntje Batens uit 
Hoorn schreef 10 november 1664 een brief aan 
haar man die, zoals we op de omslag zien, op 
het schip De Spiegel voer. Het schip maakte deel 
uit van een admiraliteitsvloot onder bevel van 
Michiel de Ruyter.35 Uit de biografie van deze 
zeeheld door R. Prud’homme van Reine weten 
we dat in dat jaar, kort voor het uitbreken van 
de Tweede Engelse Oorlog, Michiel de Ruyter 
als opperbevelhebber van een oorlogsvloot van 
twaalf schepen opdracht kreeg tot een expedi- 
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tie naar de Middellandse zee, waar de handels¬ 
vloot ernstig leed onder de roofactiviteiten van 
Algerijnse kapers. De vloot bestond uit De Ruy- 
ters vlaggenschip De Spiegel, vijf andere schepen 
van de admiraliteit van Amsterdam, drie van de 
Maze (Rotterdam) en drie van het Noorder¬ 
kwartier (Hoorn). Aan boord van de vloot be¬ 
vonden zich 2300 manschappen. Toen De Ruy- 
ter de zaken daar weer op orde had gebracht, 
ontving hij ter plaatse een brief van de Staten- 
Generaal met een uiterst geheime opdracht. De 
Ruyter moest zich met zijn vloot van de Middel¬ 
landse Zee naar het West-Affikaanse eiland 
Goeree en vervolgens naar de Goudkust bege¬ 
ven om daar de door Engelse oorlogsschepen 
veroverde forten en factorijen, eigendom van 
de Nederlandse West-Indische Compagnie, te 
heroveren.56 

We weten dat Hendrik Batens zich bevond op 
het vlaggenschip De Spiegel van Michiel de Ruy¬ 
ter. Zijn echtgenote schreef hem: “voorts mij 
alderliefste laat ick u weten als dat hier de 
spraeck gaet van de Engelse Oorlogh en datje 
nae genee sout wesen twelck heel bedroeft sou 
wesen, want daar wel veel te doen soude we¬ 
sen”. In betrekkelijk korte tijd moeten in 
Hoorn al geruchten de ronde hebben gedaan 
over deze officieel geheime expeditie naar 
West-Afrika. Trijntje Batens heeft er, blijkens 
haar brief, in elk geval weet van gehad. De Ne¬ 
derlandse vloot bereikte op 22 oktober 1664 het 
eiland Goeree nabij Cabo Verde; de brief van 
Trijntje dateert van 10 november dat jaar. Uit de 
brieven van Michiel de Ruyter weten we dat de 
vloot pas op 6 augustus 1665 op de rede van 
Delfzijl ten anker kwam.37 Twee jaar minstens 
moet Hendrick Batens van huis zijn geweest. 
En we weten niet eens of hij echt thuis is geko¬ 
men. Op deze langdurige expeditie vielen na¬ 
melijk talrijke doden te betreuren.38 

Die lange afwezigheid van haar man viel 
Trijntje Batens zwaar. Haar brief leert ons dat 
ze met naaiwerk de eindjes aan elkaar knoopte. 
Zij en haar kinderen leden vaak honger. Boven¬ 
dien werd het gezin getroffen door de pest, 
waaraan het jongste kind Hendrick overleed. 

Hij wordt op pinksterdag begraven, na veertien 
dagen pestkoortsen en stuipen. Er blijft Trijntje 
Batens niets bespaard. Zij schrijft: “hier sterven 
de mensen haestich. Het heeft hier al in een 
weeck gestorven tusschen de 10 a xi hondert, 
maer nu met Godts hulp weer gekoomen op 
445 *n een week, soo dat hier veel swarigheijt is 
van sterfte en van oorlogh. En Godt de Heer 
heeft oock het vier der pestelentie in ons huijs 
aengestecken en heeft onse Anna in 2 dagen 
daer uijt gehaelt. Sij is den 27 October donder¬ 
dags voor de middagh quam se uijt school en 
kregh een harde koors; sij hielse wel 24 ueren, 
maer al eijl van hooft vrijdagh smorgens wat 
beter sijnde, vroeg [sij] mij wat voor dagh dat 
het was. Ick seij vrijdag, sij seij vrijdag, sater¬ 
dag, sondag ben ick al doot. Ick vroeg hoe sij 
het wist, sij seij dat sij het heel wel wist. Vrij- 
dagsmiddag kreegse dootstujpen soo hert dat- 
mese wel voor aen de gang kon hooren gillen. 
Ick vergeet het sterven mijn leven niet; vrijdag 
savonts seg 10 ueren isse gestorven (...) en is 
den 4 november in ons graf gegraven met stri¬ 
cken op de kist.” Trijntje Batens moest het al¬ 
leen verwerken: twee kinderen in een jaar tijd 
gestorven, terwijl haar man op zee was. 

De passage waarin Trijntje Batens schreef 
over haar gestorven kind, wordt voorafgegaan 
door enkele zinnen waarin ze haar zorg uit¬ 
sprak over het feit dat ze van een knecht had ge¬ 
hoord dat haar man geld had geleend, en wordt 
gevolgd door een passage waarin ze schreef dat 
ze met bepaalde familieleden ruzie had, waar¬ 
bij ze niet van plan was zich “onder de voet te 
laten drucken”. Hoe passen deze zakelijke me¬ 
dedelingen bij die emotionele passages? Die 
lukrake volgorde verbaast minder door de we¬ 
tenschap dat brieven niet altijd een spontane 
uiting van het moment waren. Het belangrijk¬ 
ste nieuws werd immers vaak overgeschreven, 
soms twee, drie keer, om met ieder vertrekkend 
schip te kunnen worden meegegeven. 

D. Roseus schreef op 27 december 1672 aan 
boord van “het schip Noort-Hollant, waer op 
commandeert den capiteijn Jacob Binckes, op 
de hooghte van 47 graden, zeijlende in de 
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Spaensche Zee” een brief aan zijn broer Jaco¬ 
bus Roseus in Batavia.39 Blijkbaar wilde hij de 
door de VOC uitgeoefende censuur omzeilen 
en gaf hij de brief mee ‘Pramis’ [met vriend]. 
Uit de inhoud van zijn brief is niet goed op te 
maken of hij nou wel of niet op de hoogte was 
van de mogelijkheid dat bij onderschepping de 
brief onder ogen kon komen van de ambtena¬ 
ren van het High Court of Admiralty. Zo schrijft 
hij enerzijds: “jek soude uwe edele wel yetwes 
schrijven van de bataillie ende de tegenwoordi¬ 
ge toestant van ons lieve vaederlant, maer ’t 
soude te veel umbragie [argwaan] geeven ende 
het geene daer van is sal u edele met deese 
scheepen wel mondelingh hooren.” Ander¬ 
zijds kunnen we ook lezen: “en als wij van de 
Oost Jndische scheepen gescheijden syn, sul¬ 
len wij onse cours naer Cadix in Spangien stel¬ 
len om onse verdre ordres te bekomen. Ver- 
trouwe het een goede reijs sal sijn om benijt te 
maecken [om jaloers op te worden]. Den 23 
deeser namen wij een Fransse prijs40 ende den 
24 een Engelse kits [tweemaster], beijde int’ 
Canael. Indien het soo wil voort gaen, sullen 
wij noch een hoope prijsen neemen eer dat 
onse reijs sal volvoert weesen.” Dit lijkt toch 
wel erg gevoelige informatie in oorlogstijd. 
Trots vanwege de veroveringen, wint het blijk¬ 
baar van de gewenste voorzichtigheid. 

Tot slot een brief “geschreven int schip Span- 
ber inde bay Jago den 22 november 1671” door 
V. Blom aan zijn ouders, broer en zus in Am¬ 
sterdam.41 Het schip was onderweg naar Kaap 
de Goede Hoop en lag voor anker op de rede 
van het eiland Jago om verversingen in te ne¬ 
men. Blom had geen tijd om een lange brief te 
schrijven. Hij voegde dan ook toe: “met haest, 
alsoo wy op ons vertreck stonde en niet verder 
connen schreyve, doordien ick alle dage aen 
lant moest om de negotie te doen”. Blom be¬ 
schreef sober wat hij “aen lant” aantrof: “het 
ylant is seer wilt vol geberghte en altemael 
swarte negers. Haer [hun] spraeck is Portu¬ 
gees, maer hadde ick nogh 435 weke gebleven 
de spraeck soude met mijn tongh wel overeen 
gecomen hebben”. Hij beloofde zijn ouders 

aan de Kaap een nieuwe brief te zullen schrij¬ 
ven en vroeg zijn familie om alle goede vrien¬ 
den en bekenden “intpatria” die naar hem zou¬ 
den vragen te groeten. 

Besluit 

De zeventiende-eeuwse buitgemaakte brieven 
en andere handschriften die zich in het archief 
van het High Court of Admiralty bevinden, vor¬ 
men een zeer rijke bron. Rijk vooral, omdat het 
materiaal onderzoekers de gelegenheid biedt 
op zeer verschillende terreinen kennis van de 
zeventiende eeuw te verdiepen, uit te breiden of 
bij te stellen. In mijn onderzoek betreft dat 
voornamelijk de kennis van het taalgebruik van 
de gewone mens: vrouwen en mannen die, ze¬ 
ker gezien de belangstelling voor de ‘groten’ in 
de zeventiende eeuw, nog steeds een margina¬ 
le positie innemen. Maar de brieven zijn niet al¬ 
leen van belang voor historisch taalkundigen, 
ook historici die onderzoek doen naar het leven 
van zeevarenden en hun familieleden kunnen 
hun voordeel doen met dit unieke materiaal. 
Scheepsjournalen en andere officiële docu¬ 
menten bevatten nauwelijks informatie over 
het persoonlijke leven van gewone schepelin¬ 
gen, maar de buitgemaakte brieven in het ar¬ 
chief van het High Court of Admiraly stellen 
ons in staat om ook daar inzicht in te verkrij¬ 
gen. 
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Scheepsbehandelingskosten en havenconcurrentie: 
de casus van de Antwerpse en Rotterdamse haven 
(1870-2000) 

Stéphane Hoste en Reginald Loyen 

Inleiding 

Sinds het einde van de negentiende eeuw vloei¬ 
de heel wat inkt over verschuivingen in de on¬ 

derlinge concurrentieposities van de Antwerp¬ 
se en Rotterdamse haven. Om hun hypotheses 

enigszins te onderhouwen, verwezen de be¬ 
trokken auteurs veelvuldig naar het goedkope 
karakter van de dienstverlening in één van bei¬ 

de havens. Een economische wetmatigheid 
stelt immers dat een goederenstroom, onder 

normale omstandigheden, steeds de goed¬ 
koopste weg zal verkiezen. Velen deden hierbij 

ongekwalificeerde uitspraken en maakten niet 
duidelijk op welke havenkosten hun bewerin¬ 

gen precies betrekking hadden. In het verleden 
maakten voornamelijk de havenrechten en de 
loodsgelden het onderwerp uit van slepende 

controverses. Via hun belangenverenigingen 
klaagden verschillende ondernemingen steen 

en been over het niet-concurrerende niveau van 
de havenrechten. De Antwerpse havenbedrij¬ 
ven hoedden zich er voortdurend voor klanten 

aan hun Rotterdamse concurrenten te verlie¬ 
zen. De gepubliceerde gemeentelijke heffingen 
vormden daarbij een gemakkelijke prooi. De 

vraag is echter of we de talrijke discussies kun¬ 
nen herleiden tot daadwerkelijke kostenver¬ 
schillen met een meetbare invloed op de con¬ 

currentieverhoudingen tussen Antwerpen en 
Rotterdam. 

Dit artikel heeft tot doel de samenstelling en 
de evolutie van de scheepsbehandelingskosten 
in de havens van Rotterdam en Antwerpen 

sinds het einde van de negentiende eeuw in 
kaart te brengen en te vergelijken. Daarmee 
handelt deze bijdrage slechts over één dimen¬ 

sie van de havenconcurrentie, namelijk de 

scheepsbehandelingskosten.' Het gaat hier dus 
om een bescheiden stap in het historisch on¬ 
derzoek naar havenconcurrentie. 

Het artikel is als volgt opgebouwd. Allereerst 
worden enkele belangrijke concepten gedefi¬ 
nieerd. In de tweede paragraaf wordt de onder¬ 

zoeksopzet gepresenteerd. Eveneens worden 
enkele methodologische problemen uit de weg 

geruimd. Ten slotte wordt in een derde para¬ 
graaf de invloed van deze kosten op de concur¬ 
rentieverhoudingen tussen beide havens nage¬ 
gaan. 

Begripsomschrijving 

De scheepsbehandelingskosten vormen teza¬ 
men met de goederenbehandelingskosten de 

havenkosten.2 Scheepsbehandelingskosten 
hebben betrekking op het behandelen van een 

binnenkomend schip, terwijl de goederenbe¬ 
handelingskosten voortkomen uit het laden, 
lossen en stouwen van goederen. De scheeps¬ 

behandelingskosten bestaan, naast de haven¬ 

rechten, uit vergoedingen voor het loodsen, het 
slepen en het vast- en losmaken van zeesche¬ 

pen.5 Havenrechten vormen een vergoeding 
voor het gebruik van de ligplaats, de maritieme 

toegangsweg, de bebakening en dergelijke.4 

Het beginsel wil dat men de havengebruiker 
laat betalen voor de uitbouw en het onderhoud 
van de haveninfrastructuur. Door het betalen 

van de havenrechten verwerft het zeeschip een 
verblijfsrecht voor een bepaalde periode. Hoe¬ 

wel in theorie de havenrechten de investerin¬ 
gen in basisinfrastructuur dekken, is dit in de 

praktijk zelden het geval. Het blind toepassen 
van het principe van kostendekking zou voor- 

Stéphane Hoste/Reginald Loyen / Scheepsbehandelingskosten 157 



namelijk bij nieuwe havens tot absurde situ¬ 
aties leiden. Anderzijds kan een havenbestuur 
met behulp van een doordachte prijsstrategie 
de capaciteit en efficiëntie van een havencom¬ 
plex wel opdrijven.5 

Het door een schip te betalen havenrecht kan 
op verschillende wijzen berekend worden: op 
basis van de capaciteit van het schip, het ge¬ 
wicht of het volume van de overgeslagen goe¬ 
deren of een combinatie van beide elementen. 
In werkelijkheid bepaalt het havenbestuur de 
hoogte van de havenrechten.6 Hoewel de prijs¬ 
vorming neerkomt op het spel tussen vraag en 
aanbod, geldt dit marktmechanisme minder 
voor zeehavens. Factoren als verschillende vor¬ 
men van concurrentie, de aard en waarde van 
goederen, de handelsstroom, de speciale in¬ 
frastructurele eisen voor een goederenstroom, 
de transportvorm en wisselkoersvariaties ver¬ 
troebelen waarschijnlijk het proces van tarief- 
vorming grondig. Ook elementen als een even¬ 
tuele overeenkomst met een concurrerend 
havenbestuur, overheidsinmenging in de vorm 
van subsidies, banden met rederijen en han¬ 
delsverenigingen, vlagdiscriminatie, marke¬ 
ting en douanereglementeringen kunnen in re¬ 
kening worden gebracht.7 

De havenrechten genieten heel wat aandacht 
in de historische en economische literatuur. 
Dit staat niet in verhouding tot het kwantitatie¬ 
ve belang en de impact van scheepsbehande- 
lingskosten op de keuze voor een bepaalde ha¬ 
ven. De invloed op de totale kostprijs van het 
zeevervoer van havenkosten in het algemeen en 
havenrechten in het bijzonder is gering.8 Step¬ 
ford raamde de totale havenkosten op 46% van 
de reisonkosten of 16% van de totale kosten.9 
De UNCTAD bedacht de zogenaamde “one 
third rule”. Deze regel stelt in eerste instantie 
dat de kosten gedragen door de reder in de 
laadhaven, de kosten op zee en de kosten be¬ 
taald door de reder in de loshaven, elk een der¬ 
de van de totale kostprijs van de scheepsvracht 
uitmaken. Vervolgens stelt dit richtsnoer dat de 
havenkosten een derde van de kosten, gedra¬ 
gen door de reder in de loshaven, omvatten. De 

overige twee derden bestaan uit de kosten ver¬ 
bonden aan het verblijf van het schip in de los¬ 
haven. De havenkosten vallen tenslotte uiteen 
in scheepsbehandelingskosten (een derde) en 
goederenbehandelingskosten (twee derden).10 
Anders gezegd, een reder zal scheepsbehande¬ 
lingskosten zelden als een financiële last erva¬ 
ren. Vergeleken met de uitgaven die het verblijf 
van een schip in de haven veroorzaakt, zijn 
deze kosten voor de reder van minder belang. 
De keuze voor een welbepaalde haven wordt 
bovendien ook door verschillende andere ele¬ 
menten bepaald.” 

Naast havenrechten omvatten de scheepsbe¬ 
handelingskosten, zoals reeds aangegeven, 
een vergoeding voor het loodsen, het slepen en 
het vast- en losmaken van een zeeschip. Deze 
drie posten houden onderling sterk verband. 
De sleepboot staat meestal in directe relatie 
met de loods en de bootsman. De sleepkosten 
vallen uiteen in vergoedingen voor het slepen 
van een schip op de zee, op de rivier en in de ha¬ 
ven. Ze worden berekend naar de diepgang van 
het schip en stijgen proportioneel met de 
sleepafstand en -duur. De loodsgelden worden 
grotendeels volgens hetzelfde schema bere¬ 
kend. De hoogte van het loodsgeld wordt be¬ 
paald door de risicofactor. Aangezien dit toe¬ 
neemt met de scheepsgrootte, speelt de 
diepgang een belangrijke rol bij het vaststellen 
van het loodsgeld. De loodskosten kunnen in 
twee delen worden opgesplitst: de zee- en ri- 
vierloodsen op de maritieme toegangsweg en 
de loodsen in de haven. Het vast- en losmaken 
van zeeschepen gebeurt door bootsmannen. 
Als basis voor het tarief neemt men de tijds¬ 
duur. Aangezien grotere schepen een langere 
aanlegtijd behoeven, kan de lengte van het 
schip als maatstaf dienen.12 

Methodologie 

Het in kaart brengen en vergelijken van de 
scheepsbehandelingskosten in de havens van 
Antwerpen en Rotterdam vindt plaats door een 
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aantal schepen beide havens te laten aanlopen 
om zo de gegenereerde kosten te vergelijken. 
Deze oefening kan alleen op basis van een 
steekproef worden gehouden.In de onder¬ 
zoeksopzet verantwoorden we onze keuze voor 
vijfjaarlijkse steekproefjaren en rechtvaardigen 
we onze selectie van honderd historisch rele¬ 
vante zeeschepen. De methodologische en in¬ 
terpretatieve knelpunten, resulterend uit de 
complexe tariefstructuren van de individuele 
scheepsbehandelingskosten, worden in een 
tweede punt aangepakt. 

a. Onderzoeksopzet 

Om de steekproefjaren correct te bepalen, be¬ 
studeerden we allereerst de cycli in de scheeps- 
bouwmarkt. Stepford onderscheidt vier cycli, 
namelijk 1886-1919, 1920-1942, 1945-1972 en 
1973-1995, in de ontwikkeling van deze markt- 
omgeving.14 Aan de basis van deze cycli ligt de 
economische wetmatigheid dat de uitbating- 
kosten van een schip stijgen, naarmate het ou¬ 
der wordt. Kleine, oude en technologisch ver¬ 
ouderde vaartuigen worden met andere 
woorden stapsgewijs uit de markt gedreven 
door nieuwe, grote en technologisch hoog¬ 
staande schepen. Dit marktmechanisme leidt 
tegelijkertijd tot ingebruikname van nieuwe 
scheepstechnologie en maximale benutting 
van verouderde vloten.15 Op basis van deze wis¬ 
selwerking onderscheiden economen dan ook 
een aantal unieke scheepvaartcycli. De maritie¬ 
me marktomgeving wordt hierbij gekenmerkt 
door een te groot aanbod aan scheepstonnen- 
maat in een stagnatieperiode ten gevolge van 
overinvesteringen in een gunstige marktsitu¬ 
atie. Rekening houdend met deze scheepvaart¬ 
cycli, berekenden we voor honderd historisch 
verantwoorde ‘modelschepen’ de scheepsbe¬ 
handelingskosten in beide havens. Op basis 
van vijfjaarlijkse steekproeven raamden we de 
scheepsbehandelingskosten voor elk steek- 
proefschip over een periode van dertig jaar 
volgend op het eerste steekproefjaar na de 
bouwdatum. We schatten de gemiddelde eco¬ 

nomische levensduur van de modelschepen 
met andere woorden op een arbitraire dertig 
jaar. Deze keuze wordt verantwoord in de lite¬ 
ratuur (scheepsbouwcycli) en door het feit dat 
het opzoeken van de exacte sloopdatum (een ti- 
tanenwerk) te ver zou leiden. 

De tweede stap in het samenstellen van de 
steekproef bestond uit het selecteren van histo¬ 
risch relevante zeeschepen. Dit is een zeer be¬ 
langrijk onderdeel van het onderzoek, aange¬ 
zien de resultaten hierdoor rechtstreeks 
beïnvloed worden. In het verleden was het na¬ 
melijk zo dat havenbesturen de resultaten van 
onderzoek naar havenrechten als foutief afde¬ 
den, omdat de geselecteerde schepen nauwe¬ 
lijks relevant waren voor de haven in kwestie.'6 
We baseerden de samenstelling van de ‘steek- 
proefvloot’ bijgevolg op een ruime historische 
studie van de verschillende scheepstypes. Sche¬ 
pen worden vaak in types ingedeeld op basis 
van hun fysieke karakteristieken. Een bredere, 
economische benadering stelt echter dat sche¬ 
pen tot hetzelfde type kunnen worden gere¬ 
kend, indien ze beschouwd worden als substi¬ 
tuten. Hier spelen niet de fysieke kenmerken 
maar wel de grootte en de ontwerpkenmerken 
de belangrijkste rol.17 Rekening houdend met 
deze laatste benadering, vormde het onder¬ 
scheid tussen lijnvaart, droge bulkvaart, tan- 
kervlooten gespecialiseerde scheepstypes (met 
inbegrip van de kustvaart) de leidraad van voor¬ 
liggende historische studie. 

Op basis van het onderzoek naar de zeesche¬ 
pen, stelden we een tabel samen van honderd 
historisch verantwoorde modelschepen. De 
gegevens werden gehaald uit Conumy’s history of 
the ship, een twaalfdelig encyclopedisch over- 
zichtwerk van de geschiedenis van het schip.'8 
Bij de selectie van de schepen zijn we uitgegaan 
van twee doelstellingen. Ten eerste, het samen¬ 
stellen van een verantwoorde lijst op basis van 
de historische scheepstechnologische en -ty¬ 
pologische evoluties. Ten tweede, het selecte¬ 
ren van typeschepen die de Antwerpse en Rot¬ 
terdamse havens hoogstwaarschijnlijk hebben 
bezocht. Onze aandacht is daarom uitgegaan 
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naar het selecteren van schepen met standaard¬ 

afmetingen, van schepen die onderdeel vor¬ 
men van een reeks zusterschepen en naar type- 

schepen die als scheepsmodel fungeerden in 
een bepaalde sector tijdens een bepaalde perio¬ 
de. Om de tweede doelstelling op een verant¬ 
woorde manier in het onderzoek uit te werken, 

hebben we voornamelijk typeschepen geselec¬ 
teerd die al dan niet in hun feitelijke gedaante 

dan toch in één of andere nevenvorm beide ha¬ 
vens hebben bezocht. Een belangrijk criterium 
hierbij vormden de mogelijkheden van de ma¬ 
ritieme toegangsweg tot beide havens.19 

b. Methodologische en interpretatieve problemen 

Een belangrijk methodologisch knelpunt is de 
vergelijkbaarheid van de diverse nationale ton- 
nenmaatregels.20 Deze regels vormden in het 
verleden de basis voor de berekening van de 

verschillende individuele scheepsbehande- 
lingskosten. Tot voor kort ontwikkelde elk 
land eigen meettechnieken met het gevolg dat 
elke scheepston een verschillende inhoud ken¬ 
de. Hierbij kwam nog dat de verschillende na¬ 

tionale meetmethodes herhaaldelijk werden 
aangepast om nieuwe scheepstypes binnen de 
regelgeving te integreren. Tijdens dit onder¬ 
zoek werden we met de moeilijkheid gecon¬ 

fronteerd dat de scheepstonnenmaat van de 
steekproefschepen in Gross Register Tonnage 
(GRT) uitgedrukt werd, terwijl de berekening 

van de scheepsbehandelingskosten in Antwer¬ 
pen en Rotterdam respectievelijk plaats vond 
op basis van de Belgische en Nederlandse ton- 
nageregels. 

Feitelijk waren de Nederlandse en Belgische 
scheepsmeting varianten op de Britse scheeps- 
meting, ontworpen door Moorsom en werden 

ze respectievelijk ingevoerd in 1876 en in 
1884." Het verschil tussen deze scheepsmetin- 

gen bestond in essentie uit de aftrekmogelijk¬ 
heden om van de bruto tot netto tonnenmaat te 
komen. Zo was het Britse systeem zeer vrijge¬ 
vig in het toekennen van aftrekposten, terwijl 

de zogenaamde Duitse regel het minst gene¬ 
reus was en de grootste netto tonnenmaat op¬ 

leverde. De Nederlandse meetmethode inte¬ 
greerde vanaf de eeuwwisseling de Britse 
opvattingen in de nationale wetgeving, met het 

oog op internationale gelijkheidzeen dergelij¬ 
ke radicale oplossing bleef uit in België. Vanaf 

1884 vond de bruto meting plaats op basis van 

de Britse meetmethode, terwijl de voortstu- 
wingsruimte werd afgetrokken volgens de 
Duitse regel. Het grote verschil met de Britse 
meting was dat de inhoud van de voortstu- 

wingsruimte voor de Belgische Netto Tonnen¬ 
maat (BNT) exact werd berekend en niet forfai¬ 
tair in rekening werd gebracht.2* 

Aan deze problemen kwam een einde met de 

Belgische en Nederlandse ratificatie van het 

Universal Measurement Sgstem-verdrag (UMS), dat 
op 18 juli 1982 in werking trad.24 Deze universe¬ 

le methode stelde twee parameters centraal: 
een bruto tonnenmaat (GT), die een maat moet 
zijn voor de grootte van het schip, en een netto 

tonnenmaat (NT), onafhankelijk van de bruto 
tonnage, die het ‘verdienend vermogen’ van 
het schip moet weergeven. Het verdrag was on¬ 
middellijk van toepassing op schepen die ge¬ 

bouwd werden na de datum van inwerkingtre¬ 
ding. Voor bestaande schepen trad het verdrag 
pas in werking op 18 juli 1994, hoewel op aan¬ 
vraag deze nieuwe methode reeds vroeger kon 

worden toegepast. De langzame invoering van 

het UMS zorgde ervoor dat twee verschillende 
maatstaven parallel werden gebruikt met be¬ 

langrijke implicaties voor de havenstatistieken. 
Bovendien hielden de opstellers van de conven¬ 

tie geen rekening met de containerrevolutie 
door open dekken vrij te stellen van meting.25 

Het meetsysteem in Nederland volgde de inter¬ 
nationaal aanvaarde tonnageregels, zodat de 
GRT-gegevens van de modelschepen eenvou¬ 
dig kunnen worden omgezet om de scheepsbe¬ 

handelingskosten in Rotterdam te berekenen. 
In de Antwerpse haven werd in de tijdsspanne 
1884-1978 gewerkt met de BNT om de scheeps¬ 

behandelingskosten te berekenen. Daarna lag 
de internationaal aanvaardbare bruto tonnen- 
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Tabel i: Ratio GRT/BNT voor sommige scheepstypes (1900-1975) 

1885-19351939 1947 1950 1955 1960/1965 1970/1975 

Cargo liner 1,4635 

General cargo ship 1,4944 
Tanker 1,3327 

Bulkcarrier i>5i79 
Coaster 1,5135 
Ore carrier 1,7797 

Ore/oil carrier 1,4148 
Roro / 

OBO carrier / 
Container / 

1,4248 1,3807 1,3803 

1,4548 1,4091 1,4095 

1,2974 1,2566 1,2569 

1,4777 i,43i3 i,43i6 
1,4735 1,4272 1,4275 
1,7326 1,6782 1,6786 

1,3773 i,334i 1,3344 
/ / 1,8455 
/ / / 

I I I 

1,4024 1,3602 1,377 

1,432 1,3888 1,4065 

1,277 1,2386 1,2543 

1,4545 1,4107 1,4286 

i,45°3 1,4067 1,4245 
1,7054 1,6541 1,675 

1,3557 i,3i49 i,33i6 
1,875 1,8186 1,8416 
/ 1,4312 1,449 

/ 1,4107 1,4286 

Bron: R. de Bock, ‘Tonnen, tonnenmaat en lasten’, Mededelingen van de marine academie, XII (i960) 122-123. 
GHA, Statistieken over de zee- en de binnenvaart en over het goederenverkeer. Antwerpen, 1911-1968. GHA, Jaarver¬ 

slag van de werkzaamheden van de HKD. Antwerpen, 1970-1975. T. Hunter en B. Wilson, ‘Alternative meas¬ 

urements of the types of vessels calling in British ports in relation to port charges’, National Ports Council 

Bulletin, I (1972). W. Winkelmans en R. Voorhamme, Cost based port tariffs V. A comparison of port dues struc¬ 
tures and levels in 10 EEC Sea ports (Antwerpen 1980) 34-36. Eigen berekening. 

maat aan de basis van de berekening van de 
Antwerpse havenrechten. Met behulp van tabel 
1 konden de GRT cijfers omgezet worden in 
BNT gegevens naargelang steekproefjaar en 
scheepstype. 

Een tweede moeilijkheid had te maken met 
de beladingsgraad van de steekproefschepen, 
dit wil zeggen de ratio tonnen gelost en/of ge¬ 
laden per ton draagvermogen. In de berekenin¬ 

gen van de Rotterdamse en Antwerpse haven¬ 

rechten worden immers, respectievelijk vanaf 
1933 en 1980, het aantal overgeslagen tonnen 

verwerkt. Het correct bepalen van deze maat¬ 
staf is echter kwantitatief gezien uiterst moei¬ 
lijk omdat er geen exacte statistische relatie be¬ 

staat tussen scheepsafmetingen enerzijds en 
beladingsgraad anderzijds. Wel kan worden 

aangenomen dat bulkschepen een hogere bela¬ 
dingsgraad hebben dan lijnschepen. Hoe dit 
onderscheid echter in cijfers moet worden uit¬ 

gedrukt, blijft onduidelijk.26 Bovendien wordt 
de beladingsgraad van een schip bepaald door 
verschillende factoren die door de tijd heen 
fluctueren.27 De beste oplossing bestaat erin 

om te werken met verschillende beladinggra- 

den afhankelijk van het scheepstype om het 
aantal geloste en/of geladen tonnen in reke¬ 

ning te brengen. Rekening houdend met de 
los- en laadkarakteristieken van de verschillen¬ 

de scheepstypes, selecteerden we vier a vijf be- 
ladinggraden voor elk scheepstype.28 We hiel¬ 
den rekening met het feit dat container-, 

stukgoed- en lijnschepen meestal zowel lossen 
als laden terwijl bulkschepen en tankers vaak 
alleen lossen (of laden). Ook de hogere pro¬ 
ductiviteit van containerschepen in vergelij¬ 

king met bijvoorbeeld stukgoedschepen werd 
in rekening gebracht. 

De vraag is in welke mate de officiële, gepu¬ 
bliceerde havenrechten in de praktijk werden 

toegepast. De mogelijkheid bestaat namelijk 
dat een havenbestuur officieuze kortingen aan 
een rederij toekent, in ruil voor volume commit¬ 
ment.29 Sommige havenbesturen staan even¬ 

eens kortingen toe in minder drukke periodes 
om de trafiek gelijkmatig te verspreiden.30 De 

Nederlandse econoom Kuiler wees zelfs op het 
bestaan van geheime prijsafspraken tussen na¬ 
burige havenbesturen.31 Voor ons onderzoek 
gingen we ervan uit dat, indien er officieuze 
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kortingen bestonden, deze in Antwerpen en 
Rotterdam even hoog waren. Betreffende de 
vergelijking van de tarieven deed zich verder 
het probleem voor dat de gepubliceerde tarie¬ 
ven niet altijd op dezelfde tijdsspanne betrek¬ 
king hebben. Sommige heffingen omvatten 
een kalenderjaar, anderen gelden voor een pe¬ 
riode die zich over twee kalenderjaren spreidt. 
Dit probleem beperkt zich grotendeels tot de 
periode vóór de Tweede Wereldoorlog. We se¬ 
lecteerden telkens het meest recente tarief en 
rekenden alle bedragen om naar de Belgische 
munteenheid.32 Tenslotte moest ook een oplos¬ 
sing gevonden worden voor de verschillende 
interpretaties van het begrip lijnvaart en de 
daarmee samenhangende reducties. In dit on¬ 
derzoek werd de knoop doorgehakt door voor 
alle geselecteerde container-, ro/ro-, kust- en 
stukgoedschepen de desbetreffende reducties 
door te rekenen.33 

De impact van scheepsbehandelings- 
KOSTEN OP CONCURRENTIE TUSSEN ANT¬ 
WERPEN en Rotterdam 

Nu we voorzien zijn van een methodologisch 
kader, kunnen we de impact van de scheepsbe- 
handelingskosten op de onderlinge concurren¬ 
tieverhoudingen van bovengenoemde havens 
nagaan. 

a. Scheepsbehandelingskosten en de strijd om de regel¬ 
matige lijndiensten (1870-1914) 

Op maritiem gebied werd de economische ex¬ 
pansie van Duitsland in de jaren 1870 onder¬ 
steund door een actieve handelspolitiek.34 Aan 
de Duitse lijnrederijen werd de verplichting op¬ 
gelegd om een niet-Duitse haven op het Euro¬ 
pese continent aan te lopen in ruil voor royale 
overheidssubsidies. Het komt niet als een ver¬ 
rassing dat de meeste van deze rederijen kozen 
voor de havens van Antwerpen en/of Rotter¬ 
dam. De afkoop van de Scheldetol (1863) en de 
opening van de Nieuwe Waterweg bezorgden 

respectievelijk de Antwerpse en Rotterdamse 
haven een nieuw élan. Om te profiteren van de 
opkomende vrij handelsgedachten en de uit¬ 
breidende wereldhandel probeerden beide ste¬ 
den zoveel mogelijk lijndiensten aan hun haven 
te binden. 

De Rotterdamse Kamer van Koophandel be¬ 
richtte uitvoerig over deze concurrentiestrijd. 
Vaak bekritiseerde de Kamer de beperkte bij¬ 
drage van de nationale regering in de uitbouw 
van de Rotterdamse haven.35 Tot in de jaren 
i960 was het immers zo dat de Nederlandse 
overheid alleen betrokken was bij de bouw en 
het onderhoud van de zee- en de achterlandver¬ 
bindingen tot de Rotterdamse haven, geba¬ 
seerd op een historisch financiële regeling tus¬ 
sen stad (een derde) en staat (twee derden).36 In 
Antwerpen vervulden de inkomsten uit de ha¬ 
venrechten daarentegen niet zo’n belangrijke 
rol als in Rotterdam. Het was immers de taak 
van de Belgische regering om volledig in de 
maritieme en continentale toegangswegen te 
voorzien. Aan dit principe werd tot in de jaren 
i860 vastgehouden, toen duidelijk werd dat de 
Antwerpse gemeente ook de investeringen 
voor nieuwe dokken niet meer zelf kon opbren¬ 
gen. De Belgische overheid besliste daarom om 
zogenaamde conventies te onderhandelen met 
de Antwerpse gemeenteraad. Deze conventies 
regelden tot in het kleinste detail de bouw en 
uitbating van de dokken in kwestie. Aangezien 
de regering de Antwerpse haven een nationale 
status toekende, was Brussel bereid deze in¬ 
frastructuurwerken volledig te financieren. Bo¬ 
vendien liet de centrale overheid het innen van 
de havenrechten in handen van het lokale be¬ 
stuur.37 

Volgens de Rotterdamse Kamer van Koop¬ 
handel leidde de miskenning van de nationale 
status van de Rotterdamse haven tot niet-con- 
currerende havenrechten. Om de aanloop van 
vaste lijnen te stimuleren, stelde ze dat de lijn¬ 
vaart te Rotterdam eveneens van uitgebreide 
frequentiekortingen, zoals die te Antwerpen 
voorkwamen, moest kunnen genieten. Haar 
adviezen, opgesteld in de geest van het Ant- 
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werpse tarief, werden echter steevast door de 
Rotterdamse gemeenteraad van tafel geveegd. 
Voor de gemeente was het immers noodzake¬ 
lijk dat de omvangrijke haveninvesteringen via 
maximale havenrechten werden terugverdiend. 
Haven en industrie, vertegenwoordigd door de 
Kamer van Koophandel en de Scheepvaart Ver¬ 
eniging Zuid, hadden daarentegen baat bij mi¬ 
nimale havenrechten om de winstmarges op de 
overslag te kunnen vermeerderen.38 Hoe moe¬ 
ten de klachten van de Rotterdamse Kamer 
worden ingeschat? Bekritiseerde ze een effec¬ 
tief concurrentienadeel voor de Rotterdamse 
haven of verdedigde ze in de eerste plaats haar 
achterban? Om op deze vragen een antwoord te 
formuleren, worden in onderstaande grafiek 
de uitgesplitste scheepsbehandelingskosten 
van het lijnschip Huntsman (7460 GRT) en de 
tanker Glückauf (2307 GRT) vergeleken. 

Een eerste en opmerkelijke vaststelling is dat 
zowel de havenrechten als de zee- en rivier- 

loodsgelden in beide havens vóór de Eerste We¬ 
reldoorlog constant bleven. De grafiek toont aan 
dat een gemiddeld lijnschip iets meer haven¬ 
rechten te Rotterdam betaalde, terwijl een typi¬ 
sche tanker er minder havenrechten moest op¬ 
hoesten in vergelijking met het Antwerpse dok- 
tarief. De lijnschepen, die normaliter meerden 
aan de Antwerpse kaden, genoten (tot 1931) na¬ 
melijk van een extra voordelig statuut. Toen de 
subsidies aan het einde van de negentiende 
eeuw geleidelijk aan afnamen, verkreeg de lijn¬ 
vaart in ruil lagere havenrechten.39 Het Ant¬ 
werpse havenrecht gaat terug op het stedelijk re¬ 
glement van 22 juni 1861, terwijl de Rotterdam¬ 
se tegenhanger meer dan een eeuw ouder is.40 De 
kapitein kreeg te Antwerpen, na betaling, het 
recht om zijn schip gedurende één maand in de 
haven onder te brengen. Te Rotterdam gold de 
belasting aanvankelijk voor een periode van ze¬ 
ventien dagen wegens het chronisch gebrek aan 
voldoende ligplaatsen in het laatste kwart van de 

Grajïek 1 Scheepsbehandelingskosten voor een lijnschip en een tanker in de Antwerpse dokken, aan de Antwerpse Schelde- 

kaden en in de Rotterdamse haven (1895-1913) in Belgische Frank (BEF) 
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Bron: Gemeentebladen Antwerpen en Rotterdam, 1895-1914. Belgisch Staatsblad, Koninklijk Besluit 28- 

02-1871. G. Dirlawager’s M. Zoon’sguide to the New Waterway, 1895-1914. Eigen berekening. 
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negentiende eeuw. Na de eeuwwisseling ver¬ 
soepelde de regelgeving aanzienlijk en kon een 
zeilschip zes maanden en een stoomschip drie 
maanden in de haven verblijven.41 Het Rotter¬ 
damse havenrechtwas tot 1933, in tegenstelling 
tot de Antwerpse pendant, een progressieve be¬ 
lasting: hoe groter het schip, hoe hoger het ta¬ 
rief per bruto tonnenmaat. 

Ondanks de koppeling van de loodsgelden 
voor de Antwerpse en Rotterdamse haven en de 
stabiele wisselkoersen betaalde een zeeschip 
vóór de Eerste Wereldoorlog iets minder loods¬ 
gelden in Rotterdam. In hoofdzaak wordt dit 
verklaard door het verschil in lengte (en de in¬ 
terpretatie) van een Nederlandse en Belgische 
zeemijl. De koppeling van de Belgische en Ne¬ 
derlandse loodsgelden kwam tot stand in arti¬ 
kel 9 van het Scheidingsverdrag van 19 april 
1839. Tijdens de Conferentie van Londen 
(1830-1839) was immers overeengekomen dat 
de loodsgelden op de Schelde nooit hoger 
mochten zijn dan die op de Maas, dit evenwel 
“naar evenredigheid van afstand”.42 Eveneens 
garandeerde het Scheidingsverdrag het princi¬ 
pe van de vrije loodskeuze voor de vaart op Ant¬ 
werpen. Dit leidde tot een ware concurrentie¬ 
strijd tussen de Belgische en Nederlandse 
loodsdiensten aan de Scheldemonding.43 Om 
aan het Scheidingsverdrag te voldoen werd in 
gemeenschappelijk overleg een proeftarief, dat 
beslag vond in het Scheldereglement van 1843, 
ontworpen. Toen Nederland haar loodstarie- 
ven in 1852 verlaagde, besliste België uiteinde¬ 
lijk pas om in i860, na klachten van verschil¬ 
lende Antwerpse reders, haar tarieven in 
evenredigheid te verlagen. Het traktaat van 
1863 zorgde voor een verdere koppeling van de 
loodstarieven op de Schelde. De tarieven moes¬ 
ten voortaan uitgedrukt worden in de Belgische 
en de Nederlandse munteenheid volgens de 
toen heersende wisselkoersen.44 De loodsgel¬ 
den wogen in de periode tot aan de Eerste We¬ 
reldoorlog, wegens de effectieve koppeling qua 
hoogte en besluitvormingsproces, niet al te 
zwaar op de onderlinge concurrentieverhou¬ 
dingen. De aanhoudende scheepvaartcrisis tij¬ 

dens het Interbellum, veroorzaakt door de 
overcapaciteit op de scheepswerven in nasleep 
van de oorlogsproductie, zou hierin drastisch 
verandering brengen. 

Volgens onze analyse snijden de klachten van 
de Rotterdamse Kamer weinig hout. Wel was 
het zo dat Rotterdam, als tramphaven bij uit¬ 
stek, haar tarieven bewust in die richting had 
uitgebouwd. Dit blijkt onder meer uit de vor¬ 
melijke en inhoudelijke wijzigingen die het ka- 
degeld in deze periode doormaakte. Aanvanke¬ 
lijk werd kadegeld geheven op basis van een 
vast jaarlijks bedrag per vierkante meter. On¬ 
derscheid werd gemaakt naargelang het veer- 
hoofd, steiger ofvlot was aangelegd door parti¬ 
culieren of door de gemeente.45 Met het oog op 
de schaarste aan kadelengte veranderde het ha¬ 
venbestuur de betekenis van het kadegeld in 
1883. Aan lijnrederijen werd het recht verleend 
om een vaste ligplaats aan te vragen.46 Vanaf 
1900 konden ook niet lijnschepen dezelfde lig¬ 
plaats geregeld aandoen. Op deze manier werd 
Rotterdam duidelijk aantrekkelijker gemaakt 
voor trampschepen.47 In de Antwerpse haven 
bestond er geen vergelijkbare heffing. Vaste 
ligplaatsen werden vanaf 1870 toegewezen 
door de havenkapitein. Tot na de Tweede We¬ 
reldoorlog verhuurde het havenbestuur kaden 
rechtstreeks aan de reders en aan hun agenten. 
Deze kosten werden echter niet tot een specia¬ 
le heffing herleid. 

Omdat Rotterdam grotendeels haar havenin¬ 
vesteringen zelf moest dragen, bleef er binnen 
het havenbeleid weinig budgettaire ruimte over 
om de lijnvaart te stimuleren. Rotterdam 
opteerde er dan ook voor om zich als doorvoer¬ 
haven te ontwikkelen. Daarvoor moest in de eer¬ 
ste plaats nieuwe bulkvaart worden aangetrok¬ 
ken.48 Aangezien het kostenaspect voor de 
trampvaart, vergeleken met de lijnvaart, van gro¬ 
tere invloed is op de havenkeuze, was het van 
groot belang dat de scheepsbehandelingskosten 
voor een trampschip lagerwaren dan die bij haar 
Antwerpse concurrent. Wegens deze eenzijdige 
oriëntering konden voor 1919 geen tariefreduc- 
ties voor lijnschepen worden toegestaan, terwijl 
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deze te Antwerpen konden oplopen tot 53% bij 
meer dan twintig bezoeken op jaarbasis. Bo¬ 
vendien kon het stukgoed, dat door deze lijn¬ 
schepen werd aangebracht, niet rechtstreeks 
worden overgeladen, waardoor boven op het ha¬ 
venrecht nog kadegeld betaald moest worden. 
De voorstellen die de Rotterdamse Kamer van 
Koophandel sinds 1885 lanceerde om een gun¬ 
stige regeling voor lijnschepen te verkrijgen, 
moeten dan ook teruggevoerd worden tot angst 
voor een blijvende eenzijdige en conjunctuur¬ 
gevoelige havenontwikkeling. 

Ondertussen ijverde ook de Antwerpse Ka¬ 
mer van Koophandel voor een drastische verla¬ 
ging van de Antwerpse havenrechten.45 De sta¬ 
tus van de stadsfinanciën verhinderde echter 
dat de trampvaart in de dokken werd onder¬ 
steund door een voordelige tariefpolitiek. De 
Antwerpse gemeenteraad en de Belgische rege¬ 
ring lagen sinds de jaren 1880 met elkaar over¬ 
hoop over de gewenste havenuitbreiding. Niet 
één meter kademuur werd sinds 1888 ge¬ 
bouwd. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot 
elkaar in 1907 toen een nieuw havenplan werd 
goedgekeurd waarin werd gestipuleerd dat de 
regering de nieuwe dokken, maar niet hun uit¬ 
rusting, financierde. Zodoende zag de Ant¬ 
werpse gemeenteraad zich verplicht grote hoe¬ 
veelheden geld te spenderen aan kranen, 
graanzuigers en andere uitrustingen voor de 
behandeling van de goederen. Hiervoor was 
een maximaal inkomen uit de havenrechten 
meer dan noodzakelijk. In Antwerpen zorgde 
de hoogte van de sleepvergoedingen voor on¬ 
gerustheid. De schepen in de Antwerpse dok¬ 
ken waren immers verplicht om van twee sleep¬ 
diensten, één voor en één achter de dokken, 
gebruik te maken. Hierdoor lag de slepersreke- 
ning voor een gemiddeld schip - in vergelijking 
met Rotterdam - twee keer zo hoog.50 

b. Scheepsbehandelingskosten en de concurrentiestrijd 
tijdens het Interbellum 

Na de Eerste Wereldoorlog waren in Nederland 
onderhandelingen gestart om tot een unificatie 

van de verschillende gemeentelijke havenrech¬ 
ten te komen. De eis van Amsterdam om in be¬ 
paalde gevallen af te wijken van de onderling 
overeengekomen prijsafspraken, leidde er toe 
dat de verordening door de Rotterdamse ge¬ 
meenteraad werd afgewezen.51 Het mislukken 
van deze nationale onderhandelingen zorgde 
ervoor dat in de loop van 1919 nieuwe gemeen¬ 
telijke tarieven werden geformuleerd. Hier 
vond de eerste, weliswaar beperkte, tarieffe- 
ductie voor lijnschepen haar beslag.52 De Rot¬ 
terdamse Kamer vond dat de herziening van de 
havenrechten niet ver genoeg reikte, maar kon 
er vanwege de precaire toestand van de stadsfi¬ 
nanciën alsnog begrip voor opbrengen. Tever¬ 
geefs had de Kamer gepleit voor een tarifaire 
tegemoetkoming voor schepen die Rotterdam 
enkel aandeden om te bunkeren.53 In de jaren 
dertig had de contemporaine havenliteratuur 
heel wat aandacht voor de verschillende 
scheepsbehandelingskosten om de ontwikke¬ 
ling van beide havens te duiden. Uit grafiek 2, 
waarin de uitgesplitste scheepsbehandelings¬ 
kosten van het eerder vernoemde lijnschip 
Huntsman zijn weergegeven, blijkt dat de lijn¬ 
vaart te Rotterdam steeds meer tarifair werd be¬ 
nadeeld. 

Rond 1925 beïnvloedden de zee- en rivier- 
loodsgelden de onderlinge prijsverhoudingen 
zodanig dat de totale som aan scheepsbehan¬ 
delingskosten in de Rotterdamse haven voor 
een zeeschip gemiddeld twee keer hoger lag. 
Hierbij kwam nog dat het kadegeld, ondanks 
het negatieve advies van de Rotterdamse Ka¬ 
mer, in 1920 werd verdubbeld. Het verschil in 
sleepvergoedingen verbeterde slechts in gerin¬ 
ge mate het concurrentienadeel voor Rotter¬ 
dam.54 Het verschil in loodsgelden resulteerde 
uit het feit dat de overeengekomen pariteit van 
beide valuta, ten gevolge van de devaluatie van 
de Belgische Frank, tijdens het Interbellum ge¬ 
leidelijk aan werd losgelaten.55 In het begin van 
de jaren dertig zorgde de economische malaise 
voor een verlaging van de Nederlandse loodsta¬ 
rieven met 20%.56 Door de devaluatie van de 
Belgische Frank (maart 1935) werden de tarief- 
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Grafiek 2 Scheepsbehandelingskosten voor een lijnschip en een tanker in de Antwerpse dokken, aan de Antwerpse Schelde- 
kaden en in de Rotterdamse haven (1920-1935) in Belgische Frank (BEF) 

1920 AD 1920 AS 1920 R 1925 AD 1925 AS 1925 R 1930 AD 1930 AS 1930 R 1935 AD 1935 AS 1935 R 

Bron: Gemeentebladen Antwerpen en Rotterdam, 1918-1940. Belgisch Staatsblad, Koninklijk Besluit 27- 
09-1926. G. Dirkzwager’s M. Zoon’sguide to the New Waterway, 1918-1940. Eigen berekening. 
Legenda: AD: Antwerpse dokken; AS: Antwerpse Scheldekaden; R: Rotterdamse haven. 

verhoudingen niet beïnvloed. De vergoedingen 
voor havenloodsen en bootsmannen vertegen¬ 
woordigen slechts een zeer beperkt percentage 
van de totale scheepsbehandelingskosten. Po¬ 
sitief gezegd, deze kosten bepalen (tezamen 
met de sleepvergoedingen) in eerste instantie 
het serviceniveau en de turnaround time van de 
haven in kwestie. 

Door de latente overcapaciteit aan scheeps- 
tonnenmaat bleven de vrachtprijzen tijdens het 
Interbellum laag. Hierdoor nam het belang van 
scheepsbehandelingskosten in de totale kost¬ 
prijs van het zeevervoer toe. Antwerpen, dat in 
1927 haar plannen voor een snelle waterverbin¬ 
ding met de Rijn door Nederland gedwars¬ 
boomd zag, slaagde erin door middel van lage 
scheepsbehandelingskosten, Rijnvaartsubsi- 
dies en investeringen in nieuwe havenoutillage 
haar concurrentiepositie te verbeteren.57 De 
Rotterdamse haven kreeg steeds meer de naam 

te duur te zijn, omdat de nodige tariefaanpas- 
singen uitbleven. In september 1932 deed de 
Rotterdamse Kamer een nieuwe poging om de 
Gemeente over de streep te trekken door een 
koppeling van de Rotterdamse aan de Ant¬ 
werpse havenrechten voor te stellen. Het tekort 
op de gemeentebegroting liet dit echter niet 
toe. Ook een helpende hand van het Rijk bleef 
vanwege de vrees voor een onnodige, neer¬ 
waartse tarievenslag uit.58 In 1933 kwamen de 
gemeentebesturen van Rotterdam en Amster¬ 
dam, na moeizame onderhandelingen, over¬ 
een de haventarieven onderling op elkaar af te 
stemmen.59 

Deze tariefwijziging kreeg in Rotterdam een 
enthousiaste verwelkoming omdat schepen 
met een lage beladingsgraad van nu af aan niet 
meer werden gediscrimineerd. Toch had deze 
tariefaanpassing geen invloed op de onderlin¬ 
ge concurrentieverhoudingen. Integendeel, 
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het onderscheid nam door de devaluatie van de 
Belgische Frank zelfs toe. Ook de vrees van het 
Rotterdamse Gemeentebestuur voor een on¬ 
overkomelijke derving aan gemeente-inkom- 
sten bleek, achteraf gezien, grotendeels onge¬ 
grond.60 De oprichting van het Rotterdams 
Gemeentelijk Havenbedrijf (1932) bevorderde 
nochtans een slagvaardiger beleid.6' In Antwer¬ 
pen was een gelijksoortige en min of meer on¬ 
afhankelijke havenautoriteit reeds in 1923 op¬ 
gericht.62 

Na de devaluatie van de Belgische Frank, be¬ 
sliste de Nederlandse regering op 15 juni 1936 
om de haven- en kadegelden met 28% te verla¬ 
gen.65 Het probleem van de zee- en rivierloods- 
gelden werd in hetzelfde jaar opgelost door de 
oorspronkelijke loodstarieven van 1875 tot maar 
liefst 14% te reduceren.64 Deze maatregelen, ge¬ 
nomen op het niveau van de Nederlandse rege¬ 
ring, zorgden voor een spectaculaire omwente¬ 

ling van de verhoudingen qua scheepsbehande¬ 
lingskosten. Begin 1936 was de Rotterdamse ha¬ 
ven ongeveer twee keer zo duur als Antwerpen 
geweest. Zoals blijkt uit grafiek 3, waar de 
scheepsbehandelingskosten voor de tramp- 
schip Helredale (3.567 GRT) zijn weergegeven, 
betaalde een gemiddeld schip voor de wilde 
vaart vanaf eind 1936 30% minder scheepsbe¬ 
handelingskosten te Rotterdam. 

Ten gevolge van deze radicale ommezwaai 
stelden de Antwerpse Kamer van Koophandel 
en Scheepvaartvereniging de hoogte van de 
Antwerpse haventarieven aan de kaak.65 Om de 
beperkte middelen van de stadskas op te krik¬ 
ken en aldus de havenrechten te verminderen, 
stelden beide belangengroepen voor om het 
nationale belang van haar haven te benadruk¬ 
ken. Ondanks deze intentieverklaring en de 
uitstekende documentatie aangaande de Rot¬ 
terdamse situatie waarover de Scheepvaartver- 

Grqftek 3 Scheepsbehandelingskosten voor een tramschip in de Antwerpse dokken, aan de Antwerpse Scheldekaden en in de 
Rotterdamse haven (1920-1939) in Belgische Frank (BEF) 

2.000 lhiiiiiiiiiiii 
20 D 20 S 20 R 25 D 25 S 25 R 30 D 30 S 30 R 35 D 35 S 35 R 39 D 39 S 39 R 

Bron: Gemeentebladen Antwerpen en Rotterdam, 1918-1940. Belgisch Staatsblad, Koninklijk Besluit 27- 
09-1926. G. Dirkzwager’s M. Zoon’sguide to the New Waterway, 1918-1940. Eigen berekening. 
Legenda: D: Antwerpse dokken; S: Antwerpse Scheldekaden; R: Rotterdamse haven. 
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eniging beschikte, slaagden ze er niet in om 
stad en regering van de noodzaak van een dras¬ 
tische tariefverlaging te overtuigen.66 Samen 
met de sociale hervormingen verklaart deze 
ommezwaai de terugval van de Antwerpse ha¬ 
ven aan de vooravond van de Tweede Wereld¬ 
oorlog. 

c. Scheepsbehandelingskosten in de naoorlogse perio¬ 
de: uan een eenduidig naar een complex tariefbeleid 

In 1939 betaalden lijnschepen in beide havens 
ongeveer evenveel scheepsbehandelingskos- 
ten. Nochtans stond het Rotterdams haven¬ 
recht, sinds 1933, geen enkele bijkomende fre- 
quentiekorting voor lijnschepen toe. Hierdoor 
betaalden lijnschepen in Antwerpen, die de ha¬ 
ven meer dan twintig keer per jaar aanliepen, 
ongeveer 20% minder scheepsbehandelings- 
kosten. Bij meer dan dertig jaarlijkse reizen 
liep dit verschil zelfs op tot 40%. De Rotter¬ 
damse tariefwijziging van 1933 had in feite het 
principe om regelmatige lijndiensten een prijs¬ 
voordeel te verschaffen doorbroken. Deels om¬ 
dat de Rotterdamse havenautoriteiten op de 
hoogte waren van de afschaffing van het voor¬ 
delige Antwerpse kadetarief, was geopteerd 
voor een aanzienlijke korting op basis van het 
aantal overgeslagen goederen. Antwerpen zou 
uiteindelijk pas in 1980 haar havenrechten vol¬ 
gens deze innovatieve parameter herschikken. 
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoor¬ 
log hadden beide havens duidelijk andere prio¬ 
riteiten in de structuur van de havenrechten aan 
bod laten komen. In 1939 hadden de zee- en ri- 
vierloodsgelden geen invloed op de tariefver- 
houdingen. Tegen 1950 resulteerde een nieuw 
conflict over de koppeling van deze gelden in 
het feit dat de loodsgelden 5,5 keer hoger lagen 
in Rotterdam. Doordat het belang van de 
loodsgelden in het totale kostenplaatje geleide¬ 
lijk aan afnam, verschoven de tariefverhoudin- 
gen maar weinig. Belangrijker was dat Rotter¬ 
dam in 1948 opnieuw een frequentiekorting, 
20% bij een wekelijkse aanloop, invoerde voor 
lijnschepen. Toch bleek dit, in vergelijking met 

de Antwerpse tegemoetkomingen, voor de 
Rotterdamse lijnvaart maar een schrale toegift. 
In 1950 werd de bulkvaart in de Rotterdamse 
haven wel duidelijk bevoordeeld. Inspelend op 
de schaalvergroting in de bulkvaart, werden de 
tramptarieven steeds meer progressief gefor¬ 
muleerd.67 

Tussen 1948 en 1963 groeide Rotterdam uit 
tot ’s werelds grootste haven. Als interessante 
vaststelling stipuleren we dat in deze periode 
de Rotterdamse havenrechten niet werden ver¬ 
hoogd. Doordat in 1958 de havenrechten in 
Antwerpen met 26% werden verhoogd, betaal¬ 
den bulkschepen 30 a 40% minder scheepsbe- 
handelingskosten in Rotterdam. Voor lijnsche¬ 
pen bleef het verschil beperkt tot zo’n 20%, 
weliswaar genivelleerd door hogere frequentie- 
kortingen in Antwerpen. De volledige gelijk¬ 
stelling van de Nederlandse en Belgische zee- 
en rivierloodsgelden kwam tot stand toen in 
1958 het meningsverschil over de evenredig¬ 
heid van de afstanden uit de weg werd ge¬ 
ruimd. Hierdoor werd een bewogen episode 
van het concurrentieverhaal feitelijk afgeslo¬ 
ten. Het blijft de vraag of de toekomstige ont¬ 
koppeling van de loodsgelden (2008) op mid¬ 
dellange termijn niet zal leiden tot een nieuwe 
concurrentiestrijd tussen beide havens. Toen 
in het begin van de jaren i960 de haveninveste¬ 
ringen steeds zwaarder begonnen te wegen op 
de begroting van de Rotterdamse gemeente, 
besloot de gemeenteraad in 1965 haar haven¬ 
rechten met 25% te verhogen. Hierdoor nam 
het onderscheid tussen beide havens tegen 
1970 qua scheepsbehandelingskosten af. Zo¬ 
wel voor bulk- als voor lijnschepen bedroeg het 
verschil tussen 10 en 15% in het voordeel van de 
Rotterdamse haven. Lijnschepen konden ech¬ 
ter in Antwerpen nog steeds genieten van ho¬ 
gere frequentiekortingen. 

De meest opzienbarende verschuiving tussen 
beide naoorlogse heffingssystemen wordt in 
grafiek 4 weergegeven. Hieruit blijkt dat de 
olietanker Bulkpetrol (15794 GRT) in i960 30% 
minder en in 1970 16% meer scheepsbehande¬ 
lingskosten in de Rotterdamse haven betaalde. 
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Dit was het gevolg van de introductie van een 
afzonderlijk en duurder tarief voor lossende 
olietankers om de verdere uitdieping (tot 19 
meter) van de Nieuwe Waterweg te kunnen fi¬ 
nancieren. Het Rotterdamse havenbedrijf zag 
zich genoodzaakt om de oliesector te belasten, 
toen de centrale overheid duidelijk maakte 
deze uitdieping niet te willen financieren.68 
Aangezien Antwerpen haar maritieme toe¬ 
gangsweg niet aanpaste aan de schaalvergro¬ 
ting binnen de tankervloot (introductie Rotter- 
dam-Antwerp pipeline (RAPL) in 1971), leidde 
dit duurder tarief niet tot verschuivingen in de 
goederenstromen. Doordat de loodsgelden in 
de tweede helft verdubbeld werden, nam het 
aandeel van deze post in het totale kostenplaat¬ 
je toe van 23% (i960) tot 35% (ïgyo).69 

Tegen 1980 waren de prijsverhoudingen op¬ 
geschoven in het voordeel van de Antwerpse 
haven. Dit onderschrijft onze centrale stelling 
dat, ook voor de naoorlogse periode, de specta¬ 
culaire toenames qua havenverkeer in Rotter¬ 

dam (de jaren 1950 en i960) en Antwerpen (de 
jaren 1980) ondersteund werden door een eco¬ 
nomisch voordelige tariefpolitiek. In Antwer¬ 
pen manifesteerde zich dit concreet door aan¬ 
zienlijke kortingen toe te staan voor schepen 
groter dan 6.500 GRT. In het jaar van de inge¬ 
bruikname van de RAPL maakte Antwerpen 
duidelijk dat de aanloop van grotere schepen 
via de havenrechten bevorderd moest worden. 
Vanaf 1980 werd ook het Antwerpse havenrecht 
uitgebreid met een korting op basis van het 
aantal overgeslagen goederen. Vergeleken met 
de Rotterdamse evenknie bleek deze reductie 
echter beperkt te zijn.70 Antwerpen zette daar¬ 
entegen haar prioriteiten op een rij door de fre¬ 
quentiekortingen tot maar liefst 62,5%, bij 
meer dan veertig jaarlijkse reizen, uit te brei¬ 
den. Tegen de jaren negentig veranderde er 
maar weinig aan de onderlinge tariefverhou- 
dingen. De belangrijkste trend in deze periode 
was de toenemende diversificatie van de haven¬ 
rechten naar de verschillende scheepstypes. 

Grafiek 4 Scheepsbehandelingskosten voor een olietanker in de Antwerpse en Rotterdamse hauen (1950-1980) in Belgische 
Frank 

1950 A 1950 R 1955A 1955 R 1960A 1960R 1965A 1965 R 1970A 1970R 1975A 1975 R 1980A 1980R 

Bron: Gemeentebladen Antwerpen en Rotterdam, 1950-1980. Annuatre maritime et agenda du Loloyd anuersois, 

1950-1980. Dirkzivager’sguide to the New Waterway, Rotterdam and Dordrecht, 1950-1980. Eigen berekening. 
Legenda:A: Antwerpse haven; R: Rotterdamse haven. 
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Hiermee speelden beide havenbesturen duide¬ 
lijk in op de nieuwe ontwikkelingen binnen de 

verschillende marktsegmenten. 
Exemplarisch in dit licht zijn de gespeciali¬ 

seerde tarieven voor de containersector. Op 1 
januari 1985 introduceerden beide havens ge¬ 

lijktijdig nieuwe havenrechten voor container¬ 
schepen. Antwerpen nam als maatstaf de bruto 
tonnenmaat (hoe groter het schip, hoe hoger 
de korting), terwijl Rotterdam innovatiever te 

werk ging door hogere reducties toe te staan 
naarmate er meer containers behandeld wer¬ 
den. Het verschil in scheepsbehandelingskos- 
ten expandeerde in het voordeel van Antwerpen 
naargelang de tonnenmaat van het container¬ 
schip in kwestie toenam. In 1990 introduceerde 

het Antwerpse havenbedrijf hogere tarieven 
voor containerschepen aan de nieuwe Schelde- 

terminals wegens de snellere turnaround time en 
in 1995 kregen ook de Rotterdamse container- 

tarieven een nieuwe invulling. Hierdoor was 
het verschil voor een tweede generatie contai¬ 
nerschip in het voordeel van Antwerpen toege¬ 
nomen, terwijl het onderscheid tussen beide 

havenrechten voor een derde generatie contai¬ 
nerschip duidelijk was afgezwakt. 

Conclusies 

Hebben de scheepsbehandelingskosten door 
de tijd heen een impact gehad op de concurren¬ 
tie tussen de Antwerpse en de Rotterdamse ha¬ 
ven? Wanneer we een correct antwoord op deze 

vraag willen formuleren, moeten we vooreerst 
stellen dat scheepsbehandelingskosten maar 

5% vertegenwoordigen van de totale kostprijs 
van het zeevervoer. 

Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog kende 
Antwerpen een evenwichtig systeem voor het 
innen van de havenrechten. Het stelsel was ge¬ 

baseerd op aanzienlijke frequentiekortingen 
die de aanloop van lijnschepen diende te bevor¬ 
deren. Niettegenstaande dit gegeven wijst onze 
analyse erop dat de scheepsbehandelingskos¬ 
ten in deze periode niet de beslissende factor 

waren in de keuze voor hetzij Antwerpen hetzij 

Rotterdam. Een belangrijke aanwijzing hier¬ 

voor is dat de scheepsbehandelingskosten voor 
zowel de lijn- als de trampvaart in beide havens 
maar weinig verschilden. De Kamers van 
Koophandel beklaagden zich weliswaar gere¬ 
geld over de hoogte van de havenrechten, maar 

in feite was dit slechts een beproefde methode 
om extra overheidssubsidies te verkrijgen. Het 
feit dat de havenrechten in beide havens niet 

evolueerden vóór de Eerste Wereldoorlog sug¬ 
gereert dat er andere prioriteiten waren. 

Rotterdam slaagde er pas in 1933 in om de 

havenrechten voor haar havenontwikkeling te 
formuleren. In tegenstelling tot de voorgaande 

periode bleek de impact van scheepsbehande¬ 
lingskosten op de havenkeuze tijdens het Inter¬ 
bellum (inzonderheid tijdens de jaren dertig) 

doorslaggevend. De hoogte van de verschillen¬ 
de scheepsbehandelingskosten hebben zwaar 
gewogen op de (tramp) schepen die de Rotter¬ 
damse haven tijdens de depressiejaren aande¬ 
den. Dankzij een doortastend optreden van de 

Nederlandse overheid werd dit concurrentie¬ 
nadeel op het einde van dit decennium omge¬ 

bogen en de concurrentiekracht van de Rotter¬ 
damse haven opgedreven. 

Na de Tweede Wereldoorlog hield Rotter¬ 
dam aan dit principe vast. Pas nadat Rotterdam 
de status van grootste wereldhaven bereikte, 
werden de havenrechten verhoogd. Met uitzon¬ 

dering van de havenrechten voor olietankers 
veranderde er tot de jaren 1980 maar weinig aan 
de verschillende tarieven. Als verklaring hier¬ 
voor stellen we dat de doelstellingen van beide 

havens reeds goed werden weergegeven in de 
bestaande heffmgssystemen. Volstaan kon 

worden met een jaarlijkse evaluatie van de ver¬ 
schillende vergoedingen in functie van de doel¬ 
stellingen van het havenbestuur. Het gevolg 
hiervan was dat het belang van de havenrechten 

geleidelijk aan op de achtergrond kwam te lig¬ 
gen. Weliswaar verstopt achter een wirwar van 

verschillende heffingsystemen, bleek de totale 
som aan scheepsbehandelingskosten voor bei¬ 
de havens van dezelfde orde te zijn. Vanaf de ja- 
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ren 1980 pasten beide havenbesturen de tarie¬ 

ven aan de verschillende scheepstypes aan. De 
noodzaak om tegemoet te komen aan nieuwe 
ontwikkelingen in de maritieme sector, leidde 

tot het uitdokteren van nieuwe, soms zelfs in¬ 
novatieve tariefsystemen. 
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Marine, koopvaardij en zeevaartkunde in de negen¬ 
tiende eeuw: een antwoord aan J.M. Mohrmann 
Karel Davids en Willem Mörzer Bruyns 

De Engelsen hebben er een mooie uitdrukking voor: 
put up a straw-man and knock it down. Zet een stropop 

op en sla die vervolgens neer. Succes gegarandeerd. 

Die uitdrukkinggeeft exact weer wat J.M. Mohrmann 
heeft gedaan in zijn artikel “De Koninklijke Marine 

als vernieuwer van de zeevaartkunde, 1850-1900”, dat 

in de laatste aflevering van dit tijdschrift verscheen. 

Mohrmann wil de stelling verdedigen dat de rol van 

de marine in de tweede helft van de negentiende eeuw 

in de ontwikkeling van de zeevaartkunde tot nu toe 

niet is onderkend. De “ontwikkelingen en vernieu¬ 
wingen die op dit terrein plaatsvonden werden, in¬ 

dien al opgemerkt, toegeschreven aan verdienstelij¬ 

ke koopvaardijofficieren en de wetenschappers waar¬ 
mee zij contacten onderhielden”, schrijft hij. Niet de 

marine, maar de koopvaardij zou “de leidende rol” 

zijn toegedicht. De voornaamste bron van deze 

“misvattingen”, aldus Mohrmann, is het werk van de 
eerste auteur van deze repliek.' 

Wie in de wetenschap kritiek levert op andermans 
opvattingen, dient zich in elk geval aan twee spelre¬ 

gels te houden: 1) hij moet de opvattingen van de ge¬ 

kritiseerde opponent juist weergeven, 2) hij moet 

zijn eigen kritiek controleerbaar maken door de 

vindplaats van de opvattingen van de opponent 

nauwkeurig te vermelden. Dit laatste heeft Mohr¬ 

mann, op één uitzondering na (waarover straks), 
helaas niet gedaan. Slechts twee maal geeft de au¬ 

teur in zijn notenapparaat een globale verwijzing 

naar het werk van Davids (noot 1 en 6). Een nadere 

aanduiding van de bladzijden of passages waarin de 

gewraakte opvattingen te vinden zouden zijn, ont¬ 

breekt evenwel. En dat kan ook niet anders. Ze staan 

er namelijk gewoon niet in. Regel één heeft Mohr¬ 

mann dus evenmin gevolgd. In geen van de artikelen 

van Davids over de zeevaartkunde in Nederland in 

de negentiende eeuw wordt aan de koopvaardij im¬ 

mers een “leidende rol” in vernieuwingen toege¬ 
schreven. Zowel het artikel uit 1980 als dat uit 1989, 

die Mohrmann aanhaalt, opent nota bene met de 

uitdrukkelijke vaststelling dat de marine in de ont¬ 

wikkeling van de navigatietechniek vóór het midden 

van de negentiende eeuw al veel verder was dan de 

koopvaardij.’ De betreffende passage uit het eerste 

artikel verdient in dit verband volledig te worden ge¬ 

citeerd, om te laten zien hoe verwrongen de weerga¬ 

ve van Mohrmann is: “Bij de Oost-Indische Com¬ 
pagnie waren de standaardisering en verweten¬ 

schappelijking van de navigatietechnieken tijdens 

de i8d' eeuw al in een gevorderd stadium gekomen. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor de marine gedu¬ 

rende de eerste helft van de 19"' eeuw. In die tijd be¬ 

schikte zij over een eigen opleidingsinstituut, dat 

verreweg het merendeel van de officieren leverde. 

Officieren en stuurlieden werden geëxamineerd vol¬ 

gens uniforme examenreglementen. Regelingen be¬ 

stonden er ook omtrent de standaarduitrusting van 
schepen en de verificatie van navigatie-instrumen¬ 

ten. De controle van journalen, de verbetering van 

zeekaarten en de informatievoorziening over nieu¬ 

we ontwikkelingen op zeevaartkundig gebied waren 
geïnstitutionaliseerd. ” 

Het doel van beide artikelen (en andere stukken 

van Davids over zeevaartkunde in de negentiende 
eeuw5) was dan ook niet om te bewijzen dat de koop¬ 

vaardij na 1850 “een leidende rol in vernieuwingen” 

speelde, maar om na te gaan, hoe en waardoor de 

standaardisering en verwetenschappelijking van de 
navigatietechniek die zich eerder al bij de VOC en 

marine had voltrokken, uiteindelijk ook bij de koop¬ 

vaardij tot stand kwam. In deze studies wordt dus 

niet een voorsprong geclaimd, maar een inhaalslag 

geanalyseerd.4 Het onderwerp is niet “vernieuwing” 
in de zin van productie van nieuwe kennis, maar de 

overdracht en toepassing van kennis die eerder of el¬ 
ders was ontwikkeld. Aangetoond wordt dat de drij¬ 

vende kracht voor de “inhaalslag” tot ongeveer i860 

primair bij de zeelieden (kapiteins en stuurlieden) 

zelf lag, met andere woorden: dat het gebruik van 

wetenschappelijke kennis in de navigatietechniek 
bij de Nederlandse koopvaardij tot die tijd vooral een 

kwestie van vrije keuze was, maar dat de verweten¬ 

schappelijking en standaardisering later in de ne¬ 

gentiende eeuw meer en meer van bovenaf en bui¬ 

tenaf werd doorgedrukt, met andere woorden: in 

toenemende mate een kwestie werd van dwang. An¬ 

ders dan Mohrmann beweert5, wordt in de inleiding, 
de tussentijdse conclusies en de eindconclusie van 
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de artikelen expliciet aangegeven op welke sector 
van scheepvaart het onderzoek betrekking heeft, na¬ 
melijk op de “handelsvaart” of “koopvaardij”.6 Geen 
van de gegevens of argumenten die Mohrmann in 
zijn stuk aanvoert weerlegt ook maar op enig punt 
de interpretatie zoals die in de bovengenoemde arti¬ 
kelen is ontvouwd. De suggestie dat deze interpreta¬ 
tie tot de “conclusie” zou leiden dat het met de zee¬ 
vaartkunde in de late negentiende eeuw “slecht” was 
gesteld,7 laten we maar liever voor rekening van 
onze geachte opponent. 

De rol van de marine of van individuele marineof¬ 
ficieren in de ontwikkeling van de zeevaartkunde 
wordt in de genoemde studies intussen allerminst 
genegeerd of gebagatelliseerd. Zo begint de be¬ 
schrijving van de samenwerking tussen het KNMI 
en zeelieden bij de koopvaardij met de mededeling 
dat het initiatief hiertoe uitging van “een weten¬ 
schapsman en een marineofficier” (namelijk M.H. 
Jansen). Verderop in hetzelfde stuk van Davids 
wordt gememoreerd dat de directie van de afdeling 
zeevaart van het KNMI lange tijd bij marineofficie¬ 
ren berustte en dat een vrijwel identiek uitwisse¬ 
lingsprogramma als bij de koopvaardij tot stand 
kwam tussen het KNMI en de marine.8 Publicaties 
van Jan Hendrik van Kinsbergen, H.M. Leverink, 
Pieter le Comte, C.Roest, H. Huygens en andere ma- 
rine-officieren worden expliciet vermeld in een arti¬ 
kel van Davids over het uitgevershuis Van Keulen, 
dat Mohrmann eveneens heeft gezien.5 Hoezo mis¬ 
kenning van de marine? 

Zoals gezegd, vermeldt Mohrmann één keer wèl 
de vindplaats van een bepaalde uitspraak waarop hij 
kritiek wenst te leveren. Wanneer hij de opmerking 
dat “er tussen 1864 en 1888 niet één uitgeverij was 
die de publicatie van een nieuw leerboek in de zee¬ 
vaartkunde aandurfde” als een “onjuistheid” kwali¬ 
ficeert, voegt hij hieraan een noot toe, die de lezer 
naar een artikel van de eerste auteur van deze repliek 
verwijst. Waarom de aangehaalde opmerking een 
“onjuistheid” zou zijn, wordt echter niet duidelijk. 
“Indien de marine werkelijk een probleem met uitge¬ 
vers zou hebben gehad”, zo repliceert Mohrmann, 
“dan kon zij zowel in Nederland als in Nederlands- 
Indië altijd nog terecht bij de Landsdrukkerij” (curs. 
van ons).10 Afgezien van de overhaaste veronderstel¬ 
ling dat een drukker gelijk is aan een uitgever, ver¬ 
toont deze repliek nog een andere, niet onbelangrij¬ 
ke zwakte: ze wordt niet met historische voorbeel¬ 
den gestaafd. De schaarse uitgaven uit de periode 
1864 -1888 die Mohrmann weet te noemen, zijn na¬ 

melijk allemaal herdrukken van bestaande leerboeken 
in de zeevaartkunde, geen nieuwe publicaties. 
Wordt de aangehaalde uitspraak daarmee dan zo¬ 
maar een “onjuistheid” ? 

In plaats van het “bestaande” beeld, waarin de rol 
van de marine onderbelicht zou zijn, probeert 
Mohrmann zijn eigen voorstelling te plaatsen, die 
op twee pijlers berust: 1) de stelling dat de Neder¬ 
landse zeevaart in de tweede helft van de negentien¬ 
de eeuw uit twee geheel verschillende werelden zou 
bestaan (toegelicht in “een tiental markante ver¬ 
schillen”), 2) de stelling dat de bijdrage van de mari¬ 
ne aan de ontwikkeling van de zeevaartkunde in die 
periode tot nu toe nog nauwelijks is belicht. 

Verschillen tussen marine en koopvaardij beston¬ 
den er zeker - de standaardisering en verweten¬ 
schappelijking was bij de marine immers eerder be¬ 
gonnen dan bij de koopvaardij, zoals reeds in het 
bovenstaande citaat werd opgemerkt. Maar die ver¬ 
schillen waren niet altijd zo groot als Mohrmann ze 
voorstelt. Soms blijkt uit de feiten die Mohrmann 
zelfvermeldt dat de kloof tussen beide sectoren heel 
wat minder diep was dan hij suggereert. Zowel ma¬ 
rineofficieren als koopvaardijofficieren waren im¬ 
mers bij het dataverzamelingsprogramma van het 
KNMI betrokken (punt 7) en veel vlootofficieren 
vonden na hun carrière bij de marine werk als be¬ 
stuurder of employé bij een scheepvaartonderne- 
ming (punt 8). In veel gevallen wordt het onder¬ 
scheid tussen marine en koopvaardij in de tweede 
helft van de negentiende eeuw door Mohrmann 
overdreven, doordat hij de situatie bij de koopvaardij 
als statisch voorstelt of tot een karikatuur maakt. De 
bewering (punt 3) dat in die periode “vooral in tijden 
van recessie” de opleiding van koopvaardijofficieren 
“vaak slecht” was, of dat ze “soms .. helemaal niet 
(werden) opgeleid”, is uit de lucht gegrepen, even¬ 
als de opmerking (punt 9) dat “koopvaardijofficie¬ 
ren ... commentaar (gaven) op boeken, instrumen¬ 
ten of methodieken die zij niet begrepen” (curs, van 
ons).11 Waar haalt de auteur het vandaan? De uit¬ 
spraak (punt 5) dat bij de koopvaardij slechts een 
“enkeling.. zelf uit interesse ... onderzoek deed” is 
in strijd met wat we weten over de participatie aan 
het KNMI-programma: omstreeks i860 nam 40 a 
45 % van alle kapiteins op de grote vaart hieraan deel 
- en wel volkomen op basis van vrijwilligheid !" Bo¬ 
vendien merkt Mohrmann even daarna op (punt 9) 
dat koopvaardijofficieren zelf vereenvoudigde of 
goedkopere versies van instrumenten of methoden 
ontwikkelden. Dat het verschil tussen marine en 
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koopvaardij zulke extreme vormen aannam als hij in 
zijn tien-puntenlijst beweert, toont Mohrmann dus 
niet overtuigend aan. 

En dan stelling twee. De bijdrage van de marine aan 
de ontwikkeling van de zeevaartkunde in de tweede 
helft van de negentiende eeuw zou tot nu toe nauwe¬ 
lijks zijn belicht. Ter toelichting op wat de marine in 
de periode zoal op wetenschappelijk gebied heeft ver¬ 
richt, behandelt Mohrmann de volgende onderwer¬ 
pen: de kartering van Nederlands-Indië, hetmeteo- 
rologisch-magnetisch observatorium in Batavia, zee- 
vaartkundeboeken, zeevaartkundige instrumenten, 
tijdballen en tijdseinen en tenslotte de betrokkenheid 
van de marine bij wetenschappelijke expedities.15 He¬ 
laas blijkt de auteur de bestaande literatuur op deze 
gebieden onvoldoende te kennen. 

Over elk van de genoemde thema’s is in de laatste 
decennia immers al behoorlijk wat gepubliceerd. De 
belangrijke rol die de marine bij de kartering van de 
Indonesische archipel heeft gespeeld, is al dertig 
jaar geleden het onderwerp geweest van weten¬ 
schappelijke studie. Ter gelegenheid van het 100-ja- 
rig bestaan van de afdeling Hydrografie werd in 
1974 in het Maritiem Museum “Prins Hendrik” in 
Rotterdam een tentoonstelling opgezet, waarbij ook 
een catalogus verscheen die uitvoerig het hydrogra¬ 
fisch werk van de marine in zowel Nederlandse, 
West-Indische als Indonesische wateren behandel¬ 
de.14 En was het werk van P.A. Bergsma, L. Backer 
Overbeeck en J.P. van der Stok in het meteorolo- 
gisch-magnetisch observatorium in Batavia echt zo 
onbekend als Mohrmann doet voorkomen? De Ca¬ 
nadese wetenschapshistoricus Lewis Pyenson wijd¬ 
de er in 1989 bijna een heel hoofdstuk aan in zijn 
boek over de exacte wetenschappen in Indonesië 
tussen 1840 en 1940.15 De introductie van maritieme 
meteorologie en oceanografie in Nederland, waarbij 
Frederik Kaiser, M.H. Jansen en C.H.D. Buys Ballot 
zo’n vernieuwende functie vervulden, komt bij 
Mohrmann overigens maar summier ter sprake, ter¬ 
wijl over dit voor de marine zo belangrijke aspect 
toch ook het nodige is gepubliceerd.16 

Publicaties van marineofficieren over zeevaart¬ 
kunde in de tweede helft van de negentiende eeuw 
zijn evenmin zo onderbelicht als onze opponent 
suggereert.17 De “marinelijn” in de zeevaartkunde- 
boeken werd expliciet besproken in een artikel van 
de tweede auteur van deze repliek, dat in 1985 in dit 
tijdschrift verscheen.18 In het bewuste artikel werd 
ook vermeld, dat het handboek van D.J. Brouwer, 
Handleiding tot de theoretische en praktische zeevaartkunde, 

samen met zijn twee jaar eerder verschenen sterre¬ 
en zeevaartkundige tafels, vanaf 1864 de oudere pu¬ 
blicaties van auteurs zoals Jacob Swart verving. Dat 
brengt ons op de rol van de Leidse sterrenkundige 
Frederik Kaiser, wiens assistent Brouwer was ge¬ 
weest. De naam van Kaiser duikt in Mohrmanns 
stuk telkens weer op. Of het nu gaat om initiatieven 
die tot de kartering van de Indonesische wateren 
leidden, om de verificatie van zeevaartkundige ins¬ 
trumenten of om het opzetten van een organisatie 
voor tijdballen en tijdseinen - Frederik Kaiser blijkt 
er altijd wel op de een of andere manier bij betrok¬ 
ken te zijn geweest. Des te opvallender is het, hoe 
slecht Mohrmann de bestaande literatuur over Kai¬ 
ser en diens activiteiten kent en hoe onduidelijk hij 
zijn eigen opvattingen toelicht. Het gedegen artikel 
van Elly Dekker over de bemoeienis van Kaiser met 
de zeevaartkunde tussen 1838 en 1858 en meer in het 
bijzonder zijn rol bij de verificatie van instrumenten 
en de introductie van tijdseinen heeft hij kennelijk 
niet gezien, hoewel dat voor zijn betoog toch zeker 
relevant zou zijn geweest. Dekker constateerde im¬ 
mers al dat “de succesvolle introductie van Kaisers 
seininrichting (...) te danken (was) aan het persoon¬ 
lijke initiatief van enkele tijdelijk in Den Haag gede¬ 
tacheerde marineofficieren.”19 Enige verwijzing 
naar de geschiedschrijving van de verificatie van ’s 
Rijks zee-instrumenten door Kreeftenberg en Spek 
is in Mohrmanns artikel evenmin te vinden.20 Dat de 
historie van de “tijdbal” in Batavia van 1839 (overi¬ 
gens één van de eerste van dit soort inrichtingen na 
die in Greenwich (1833)) en de inspanningen van 
F.A.A. Gregory en andere marineofficieren bij het 
opzetten van deze organisatie al eens eerder uit de 
doeken is gedaan21, komt de lezer uit Mohrmanns 
notenapparaat niet te weten. Ronduit duister wordt 
zijn verhaal, als hij Frederik Kaiser en zijn zoon en 
opvolger als verificateur van ’s Rijks zee-instrumen¬ 
ten, P.J. Kaiser, meent te moeten verdedigen tegen 
“sommige” niet nader genoemde auteurs, die hun 
“niet aflatende inspanningen” “vertaald” zouden 
hebben in een “‘Kaiser’ dynastie, die geen inbreng 
van anderen toeliet”. Wie worden hier bedoeld? 
Onze opponent vermeldt ook “bewaard gebleven 
correspondentie” waaruit zou blijken dat de Kaisers 
zich aan duidelijk omschreven opdrachten van de 
minister van Marine hielden (en waarom ook niet?), 
maar geeft niet aan waar die correspondentie zich 
bevindt. Voetnoot 25 verschaft op geen van beide 
punten helderheid.22 

Wat ten slotte de betrokkenheid van de marine bij 
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wetenschappelijke expedities betreft, maakt Mohr- 
manns betoog opnieuw een wat slordige, onvolledi¬ 
ge indruk. Zo veegt hij de mislukte Venus-expeditie 
naar Réunion op één hoop met een aantal Neder¬ 
landse waarnemingen van de Venusovergang over 
de zonneschijf in 1874. De expeditie naar het eiland 
in de Indische Oceaan was door J.A.C. Oudemans 
namelijk niet in opdracht van de marine, maar van 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen geor¬ 
ganiseerd.23 De ongeveer twintig hydrografen op 
vijftien schepen over wie Mohrmann schrijft, waren 
marineofficieren die de overgang in Nederlands-In- 
dië met eenvoudige kijkers waarnamen, geen deel¬ 
nemers aan de expeditie naar Réunion.24 Voor de 
Nederlandse deelname aan het poolonderzoek, 
waaraan door de marine inderdaad wél een belang¬ 
rijke bijdrage is geleverd, verwijst hij onder meer 
naar een publicatie door luitenant ter zee L.R. 
Koolemans Beijnen in Eigen Haard uit 1878. Maar 
waarom juist die bron? Eigen Haard was een geïllu¬ 
streerd blad dat iets weg had van Panorama in de ja- 
ren 1950 - niet echt het meest geschikte medium om 
de betrokkenheid van de marine bij de tochten van 
de Willem Barents eer aan te doen. Waarom niet ande¬ 
re, meer serieuze publicaties van Beijnen genoemd? 
En waarom niet de uitvoerige bronnenuitgave om¬ 
trent de eerste reis van de Willem Barents vermeld, die 
in 1985 onder redactie van de tweede auteur van dit 
artikel verscheen?25 

Een soortgelijke opmerking kan worden gemaakt 
ten aanzien van Mohrmanns bespreking van de Sibo- 
ga-expeditie in de Indonesische archipel, in de jaren 
1899-1900. Zijn bron hiervoorwas het lezenswaardi¬ 
ge reisverslag van mevrouw Weber-van Bosse, echt¬ 
genote van de wetenschappelijk leider van de expe¬ 
ditie, prof. Max Weber, dat in 1904 het licht zag. 
Waarom niet even vermeld dat in 2000 in het Mari¬ 
neblad een artikel over deze expeditie verscheen, dat 
de wetenschappelijke bijdrage van de marine in een 
breder kader plaatste dan het oude verslag bij me¬ 
vrouw Weber?26 

Nieuw onderzoek over de bijdrage van de Neder¬ 
landse marine aan de ontwikkeling van de zeevaart¬ 
kunde in de negentiende eeuw is beslist welkom. 
Maar de bijdrage van Mohrmann brengt de studie 
over dit onderwerp nauwelijks verder, zo hebben we 
in deze repliek laten zien. De kritiek die hij in zijn ar¬ 
tikel op bestaande publicaties heeft geleverd, is mis¬ 
plaatst. De verschillen die hij tussen marine en 
koopvaardij signaleert, zijn sterk overdreven. De rol 
van de marine is tot nu toe niet zo verwaarloosd als 

hij suggereert. De overzichten in Bijlage I van zijn 
artikel zijn niettemin zeer bruikbaar. 
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Marine, koopvaardij en zeevaartkunde in de negen¬ 
tiende eeuw: een weerwoord aan C.A. Davids en 
W.F.J. Mörzer Bruyns 
J.M. Mohrmann 

Het is duidelijk dat C.A. Davids en W.F.J. Mörzer 

Bruyns, royaal verwijzend naar hun eigen publica¬ 

ties zonder daarbij primaire bronnen te noemen, 

geen duimbreed toegeven op hun eenmaal ingeno¬ 
men stelling over de rol en organisatie van de Ne¬ 

derlandse zeevaartkunde in de negentiende eeuw. 

Daarbij is het zeer de vraag of het neersabelen van 

primaire bronnen met gebruikmaking van secun¬ 
daire bronnen wetenschap is te noemen. 

De zaak waar het allemaal om draait is de volgen¬ 

de. Aan het einde van de achttiende en gedurende de 

gehele negentiende eeuw werd de wereld in kaart 

gebracht. Dit werd gedaan door middel van triangu¬ 

latie ofwel aaneengeschakelde driehoeken waarvan 

de ligging van de driehoekspunten werd vastgesteld 

via astronomische plaatsbepaling. Deze triangulatie 
werd in de populaire literatuur van de negentiende 

eeuw een “onfeilbare meetbasis” genoemd. Natio¬ 

nale observatoria speelden bij triangulatie een 

hoofdrol. In alle belangrijke sterrenkundige vakbla¬ 

den van omstreeks 1800 is te lezen dat deze werk¬ 

zaamheden uitgevoerd werden door geodeten en 
hydrografen. Alle Franse, Engelse, Duitse en Neder¬ 

landse sterrenkundigen van enige importantie pu¬ 

bliceerden regelmatig over hun metingen. Er ver¬ 

schenen steeds langere lijsten van geografische po¬ 
sities met vermelding van de mate van nauwkeurig¬ 

heid. De expedities -onder leiding van sterrenkundi¬ 
gen in samenwerking met geodeten en hydrogra¬ 

fen- werden door de diverse overheden georgani¬ 

seerd en gefinancierd. De hieruit voortvloeiende lijs¬ 
ten met (primaire) triangulatiepunten waren een 

weergave van de hoogst haalbare nauwkeurigheid 
van dat moment. Een volgende stap was dat een 

nautische selectie van de gemeten lengtegraden in 

zeevaartkundige almanakken en tijdschriften ver¬ 
scheen. 

In Nederland werd in 1787 ‘De commissie tot de 
zaken, het bepalen der lengte op zee en de verbete¬ 

ring der zeekaarten betreffende’ -kortweg de lengte- 

graadcommissie- opgericht. Initiatiefnemer was 
J.C. van der Hoop, advocaat-fiscaal van de Admirali¬ 

teit van Amsterdam. De commissieleden werden 

aangesteld en betaald door de marine. In 1850 werd 

deze commissie ontbonden. Alle door de lengte- 

graadcommissie uitgebrachte publicaties werden 
door middel van zeeorders voor marineschepen van 

kracht verklaard. Een belangrijk resultaat van de 
commissie was dat alle admiraliteiten een uniform 

systeem van examineren van zeeofficieren en van in¬ 

kopen, ijken en gebruiken van instrumenten kregen 

alsmede een eenduidige rekensystematiek. 

Vanaf 1787 kwamen vrijwel alle zeevaartkundige 

vernieuwingen uit de koker van de overheid. Om¬ 

streeks 1800 begonnen marines over de gehele we¬ 
reld met het trianguleren van hun kustwateren. Zo 

ook in Nederland waar A.A. Buyskes in 1798 een hy¬ 
drografische kaart van de rede van Texel maakte. 

Hydrografische kaarten verschilden fundamenteel 

van eerdere, in de VOC-tijd vervaardigde kaarten, 

omdat ieder punt op een hydrografische kaart ge¬ 

koppeld is aan een triangulatienetwerk dat op zijn 

beurt weer opgehangen is aan de landtriangulatie en 

daarmee aan de nationale nulmeridiaan. De natio¬ 

nale nulmeridiaan liep over de nationale sterren¬ 

wacht. Deze systematiek werd wereldwijd door 

overheden geïnitieerd en uitgevoerd door geodeten 

en hydrografen. Het triangulatiesysteem verfijnde 
zich verder in de negentiende eeuw door middel van 

secundaire en tertiaire triangulaties. 

C.A. Davids schrijft in zijn conclusie op het artikel 

De zeevaartkunde en enkele maatschappelijke veranderingen 

in Nederland tussen 1850 en 1914: “Vóór ongeveer 1890 
was zij [het gaat hier over veranderingen in de Ne¬ 

derlandse zeevaartkunde] het resultaat van particu¬ 
lier initiatief, dat gesteund werd door lagere overhe¬ 

den.” Op zichzelf is het niet zo erg dat, door auteurs 

die vaak niet beter weten, de marine en de koopvaar¬ 
dij als een geheel worden beschouwd, maar als al¬ 

lerhande ‘overschrijvers’ dit tot waarheid verklaren 
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dan heb ik daar toch wel ernstige problemen mee. 

Een van die ‘overschrijvers’ is, jawel, W.F.J. Mörzer 

Bruyns. In zijn Konst der stuurlieden staat op de pagi¬ 

na’s 69-70 “In landen zoals Engeland, Frankrijk en 

Spanje was de hydrografie in de achttiende eeuw 
door de overheid ter hand genomen, terwijl dat in 

Nederland afhankelijk bleefvan onverplicht particu¬ 
lier initiatief.” Het wordt toch eens tijd dat Davids en 

Mörzer Bruyns het door henzelf warm aanbevolen 

boek van R.P.G.A. Voskuil openslaan en lezen. Met 

de door Voskuil genoemde primaire bronnen kom 

ik tot de conclusie dat het verhaal over particulier 
initiatief een fabeltje is. Er was na 1787 geen parti¬ 

culier initiatief dat qua nauwkeurigheid zelfs maar 
in de buurt kwam van de door de marine gemaakte 

hydrografische kaarten, zeevaartkundige almanak¬ 
ken, zeemansgidsen, berichten aan zeevarenden, 

lichtenlijsten, getijdenberekeningen, loodsmans- 

aanwijzingen, analyses van scheepsjournalen, zeil- 

aanwijzingen, lijsten van betonning en bebakening, 
tijdseininrichting en ga zo maar door. 

Een enkel woord over de, van weinig beschaving 
getuigende manier waarop C.A. Davids en W.F.J. 

Mörzer Bruyns mij tot inkeer trachten te brengen. 

Vrijwel alle door hen genoemde publicaties waren 

mij bekend. Ik ben het eens met de opmerking dat er 

al heel wat over de marine is gepubliceerd. Wat ik 

echter niet ben tegengekomen is dat juist de conti¬ 

nue inspanning tot de hoogst haalbare nauwkeurig¬ 

heid, gestart in 1787, kenmerkend was voor de over¬ 
heid. Dit leidde tot de al sinds J.H. van Swinden in 

1787 gestelde cruciale vragen: hoe kom ik aan geijk¬ 

te marinechronometers, hoe ijk ik hoekmeetinstru- 
menten en hoe kom ik aan een geijkt tijdsein van de 

wal? Rekenmethodieken bij astronomische plaats¬ 

bepaling in het kader van triangulatie, noodzakelijk 

voor het maken van hydrografische kaarten, zijn van 

een geheel ander kaliber dan rekenmethodieken die 
aan boord van een koopvaardijschip werden ge¬ 

bruikt om zo snel en zo goedkoop mogelijk van zee¬ 
haven A naar zeehaven B te varen. 

Mijns inziens is het een academische kwestie de 
zeevaartkunde binnen de marine te vergelijken met 

hetgeen er bij de koopvaardij gaande was. De mari¬ 

ne was moeizaam en langdurig Nederlands-Indië 

aan het karteren, de koopvaardij wilde snel en ge¬ 

makkelijk een veilige vaarroute kunnen berekenen. 

Ik citeer uit de repliek van C.A. Davids en W.F.J. 

Mörzer Bruyns: “in deze studies wordt dus niet een 

voorsprong geclaimd maar een inhaalslag geanaly¬ 
seerd” (deze uitspraak verwijst naar hun noot 4). 

Misschien kan iemand mij duidelijk maken wat hier 
nu precies met wat wordt vergeleken? 

Zonder op vermeende spitsvondigheden over 

drukkers, uitgevers en herdrukken in te gaan kan ik 

C.A. Davids en W.F.J. Mörzer Bruyns snel uit de 

droom helpen als het gaat om zeevaartkundige boe¬ 

ken en tijdschriften uit de negentiende eeuw. Alle 
boeken en tijdschriften met door eigen of buiten¬ 

landse overheden geverifieerde zeevaartkundige ge¬ 
gevens zijn door marineofficieren of wetenschap¬ 

pers in dienst van de overheid geredigeerd. Mijn 

conclusie, op grond van primaire bronnen, is dat na 

1787 alle aspecten van de zeevaartkunde die syste¬ 

matisch de hoogste mate van nauwkeurigheid na¬ 

streefden door de marine werden aangestuurd. Als 

uitvoerder van het overheidsbeleid kreeg de marine 
hiervoor jaarlijks een, in primaire bronnen terug te 
vinden, budget. 

Wat betreft de Venusexpeditie het volgende: 
J.A.C. Oudemans kreeg zijn opdrachten van en werd 

betaald door de marine. Binnen de overheid werd 

goed samengewerkt en Oudemans zag kans zowel 

internationaal als interdepartementaal de Venusex¬ 

peditie van 9 december 1874 gedegen voor te berei¬ 

den. Zijn eindverslag van de ‘Commissie tot voorbe¬ 
reiding der waarneming van den Venus-overgang’ 

heeft even op zich laten wachten, maar is ondermeer 

gepubliceerd in het tijdschrift van de Koninklijke 

Academie van Wetenschappen (1876) p. 232-251. 

Citaat p. 232 “In het geheel hebben aan de waarne¬ 

mingen deelgenomen 28 waarnemers, 3 behooren- 

de tot de etat majors van 15 schepen, liggende ter 

reede van 11 plaatsen in den Indischen Archipel”. In 

een tabel geeft Oudemans een uitvoerig overzicht 

van alle deelnemende schepen, instrumenten en 
personen. De door Oudemans als waarnemer aan¬ 

gemerkte personen waren vrijwel allemaal hydro¬ 
grafen. 

In noot 13 van mijn artikel wees ik al op de 208 

brieven van F. Kaiser uit de periode 1844-1857, ge¬ 

publiceerd door N.D. Haasbroek. Bij noot 31 is te le¬ 

zen dat het Instituut voor Maritieme Historie een 

aanzienlijke collectie brieven van en aan F. Kaiser uit 
zijn marineperiode bezit. Bovendien zijn er brieven¬ 

boeken bewaard en een uitgebreide negentiende- 

eeuwse werkplaatsadministratie van door de marine 

aangekochte, en dus veelvuldig geijkte zeevaartkun¬ 
dige instrumenten. Graag wil ik van C.A. Davids ho¬ 

ren op grond van welke primaire bronnen hijzelf een 

poging heeft gedaan om van F. Kaiser een schertsfi¬ 

guur te maken. Ter illustratie een citaat uit Davids 
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Zeewezen en wetenschap p. 11: “Een Leidse hoogleraar 
heeft veel op zijn geweten, [het gaat vervolgens over 
de Sumner-lijnen]. De methode was taboe omdat de 
Leidse hoogleraar in de sterrenkunde er niets van 
moest hebben enz. De innovatie kon pas ingang vin¬ 
den toen de stem van Kaiser al tien jaar voorgoed tot 
zwijgen was gekomen.” Op p. 29 maakt Davids het 
nog doller: “De kadavergehoorzaamheid die aan 
Kaiser werd betoond is hier een frappant voorbeeld 
van.” Kaiser was toen als verificateur in dienst van 
de Marine en kreeg van de minister van Marine op¬ 
drachten en de erbij behorende financiën. Kaiser 
stierf in 1872 en volgens de berekening van Davids 
was er pas in 1882 weer sprake van enige vernieu¬ 
wing. Gelukkig voor de marine was toen de primai¬ 
re triangulatie van Java al achter de rug en rolden er 
vele nieuwe hydrografische kaarten, zeemansgid¬ 
sen, getijdentafels enz. met grote regelmaat van de 
persen. 

In noot 30 van mijn artikel noem ik in het kader 
van de Siboga-expeditie een boek van mevrouw 
Weber-Van Bosse. In mijn optiek is dit boek uitste¬ 
kend geschikt om als primaire bron te gebruiken. 
Daarnaast heeft de universiteitsbibliotheek te Lei¬ 
den zeker zo’n honderd originele rapporten en ver¬ 
slagen die verband houden met de expeditie. Het 
ontgaat mij geheel waarom ik naar het populaire 
verhaal van Van Dissel zou moeten verwijzen. 

Tot slot. Om deze discussie zuiver te krijgen zou¬ 
den anderen kunnen aangeven welke van de door 
mij genoemde primaire bronnen uit de periode 
1787-190° mogelijk dubieus zijn. Nemen we dan 
voor het gemak Voskuil, Haasbroek en de in mijn ar¬ 
tikel genoemde en op basis van dit weerwoord aan te 
vullen primaire gegevens als uitgangspunt? 
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Boekbesprekingen 

Konrad Elmshauser (ed.), Haf en, Schiffe, Wasserwege. 
Zur Schiffahrt des Mittelalters (Schriften des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums 58) (Hamburg: Convent Ver¬ 
lag, 2002, 166 p., ill., krtn., ISBN 3-934613-37-3; 
€39,90) 

In maart 1989 stootten bouwvakkers bij de aanleg 
van een parkeergarage in het centrum van Bremen 
op een houten schip, dat rond het jaar 800 gebouwd 
bleek te zijn. Pas elf jaar later was de conservering 
van het schip, dat toepasselijk Karl werd gedoopt, 
afgerond en kon het voor het eerst worden tentoon¬ 
gesteld. Dit heugelijke feit èn de 1200s" verjaardag 
van de keizerskroning van Karei de Grote waren 
voor de Historische Gesellschaft Bremen reden om 
een multidisciplinair colloquium te organiseren 
over middeleeuwse scheepvaart. Hafen, Schiffe, Was¬ 
serwege is daarvan het resultaat. 

Het zwaartepunt van de bundel ligt bij de vroege en 
hoge Middeleeuwen. Uiteraard wordt Karl zelfvoor het 
voetlicht gehaald. Per Hoffmann van het Deutsche 
Schiffahrtsmuseum doet het verhaal van de vondst en 
de conservering van het schip uit de doeken, en van 
alle praktische, financiële en technische problemen 
die daarbij horen. Drie bijdragen richten zich volle¬ 
dig op de vroege ontwikkeling van de ‘Schlachte’, de 
middeleeuwse haven van Bremen. Manfred Rech geeft 
een overzicht van de archeologische vondsten en wordt 
aangevuld door Ulrich Weidinger, die de eerste tek¬ 
stuele sporen van de havenontwikkeling analyseert. 
Rolf Kirsch ten slotte geeft in zijn artikel de heden¬ 
daagse waarde van de ‘Schlachte’ aan, vanuit het oog¬ 
punt van de monumentenzorg. 

Dieter Hagermann behandelt het belang van 
scheepvaart voor Karei de Grote zelf. Hagermann laat 
zien dat de keizer geregeld per schip reisde om zijn 
gezag persoonlijk te kunnen uitoefenen. De grootste 
nadruk legt hij echter op het militaire aspect. Water¬ 
wegen stelden de keizer namelijk in staat om binnen 
afzienbare tijd zijn troepen te verplaatsen naar alle uit¬ 
hoeken van zijn grondgebied om daar tegenstanders 
te bevechten. De Karolingische legeraanvoerders ont¬ 
wikkelden daarbij gaandeweg tactische, technische en 
logistieke vaardigheden die heel specifiek waren toe¬ 
gesneden op de rivier als militair terrein. 

De economische kant van de binnenscheepvaart 
in het stroomgebied van de Seine en Marne ener¬ 
zijds en de Rijn en Moezel anderzijds komen aan 
bod in een artikel van Konrad Elmshauser. Hij spit¬ 
te een aantal beroemde beschrijvingen van klooster- 
domeinen door op de aanwezigheid van schepen en 
scheepsdiensten in de domaniale economie en 
kwam tot een opvallend mager resultaat. Zijn be¬ 
langrijkste conclusie is dat het overgrote deel van 
surplusopbrengsten van de domeinen per kar werd 
vervoerd. Transport per schip, waarvoor specialisti¬ 
sche kennis van een schipper nodig is, kwam vrijwel 
alleen voor als onderdeel van een specifiek om¬ 
schreven horigendienst. Meestal bestond die uit het 
direct aanvoeren van het surplus naar een hof of 
Pfalz waar de grondeigenaren resideerden; slechts 
een enkele keer werd de horigen opgedragen de 
goederen op een markt te verkopen. 

De laatste ‘Karolingische’ bijdrage is van de hand 
van Robert Koch. In een vrij technisch artikel zet hij 
de stand van zaken uiteen in het archeologisch on¬ 
derzoek naar de resten van de ‘Fossa Carolina’, een 
kanaal dat Karei de Grote liet bouwen om twee zijri¬ 
vieren van de Main respectievelijk Donau met elkaar 
te verbinden. Het kanaal is weliswaar nooit voltooid, 
maar Koch laat overtuigend zien dat het een immens 
project van hoog waterbouwkundig niveau moet 
zijn geweest. Kareis ingenieurs bedachten bijvoor¬ 
beeld een ingenieuze oplossing om het kanaal ook 
in een steil dalend landschap bevaarbaar te houden: 
een stuwmeer met sluisdeuren zorgde voor de toe¬ 
voer van voldoende water om een schip het steile 
stuk te laten passeren. 

De rest van de bundel is gevuld met zeer diverse 
artikelen van verschillend niveau. Twee ervan ko¬ 
men van DetleffEllmers, de ‘grand old man’ van de 
geschiedschrijving van de Duitse middeleeuwse 
scheepvaart. Zijn eerste stuk is een schoolvoorbeeld 
van wat een interdisciplinaire aanpak kan opleve¬ 
ren. Ellmers gebruikt tekstuele, picturale en archeo¬ 
logische bewijzen om de ontstaansgeschiedenis te 
reconstrueren van het ‘BaumschifP, een vaartuig dat 
in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd veel 
voorkwam in het Rijnverkeer. 

In een ander artikeltje geeft hij een uiteenzetting 
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over verschillende scheepstypen in de Noord-Euro- 
pese wateren, op basis van een herinterpretatie van 

afbeeldingen van schepen op stadszegels. Vrijwel 
hetzelfde onderwerp komt ter sprake in de wat 

stuurloze tekst van Timm Wesski, die verder gaat 

over mogelijke omvang en tonnage van de laatmid¬ 

deleeuwse kogge. Frank Wilchewski ten slotte, 
komt in een naar mijn smaak wat al te speculatieve 

bijdrage tot de slotsom dat de eerste Scandinavische 

bisdommen voor hun functioneren en voortbestaan 
afhankelijk zouden zijn geweest van verbindingen 

over zee, met Bremen, Hamburg en diverse handels¬ 

nederzettingen in het Oostzeegebied. Op zich een 

plausibele stelling, maar de auteur levert niet veel 
hard bewijs ter onderbouwing. 

Hqfen, Schijfe, Wassawegt is dus een veelzijdige 

bundel. De kracht van het boek zit in de interdisci¬ 

plinaire aanpak, die door een deel van de auteurs 

met overtuigend resultaat wordt toegepast. Vooral 

het coherente blok ‘Karolingische’ artikelen verhel¬ 
dert veel over een periode die in Nederland meestal 

met de handelsnederzetting Dorestad wordt geas¬ 

socieerd. Gek genoeg zit daar het belangrijkste min¬ 
punt van de bundel: geen van de auteurs gaat diep¬ 

gravend in op de commerciële scheepvaart in de 

vroege Middeleeuwen. Desondanks levert dit boek, 
ook door zijn heldere vormgeving en duidelijke illu¬ 
straties, een mooie bijdrage tot de kennis van de 

middeleeuwse (binnen)scheepvaart. 

Job Weststrate 

Laszló Veres en Richard Woodman, Zeilen door de eeu¬ 

wen. Duizend zeilschepen in beeld (Franeker: Van Wij¬ 

nen, 2002,352 p., ill., ISBN 90-5194-217-6; €69,50) 

Laszlo Veres kan tekenen, dat staat vast. Heldere, 

consistente tekeningen van elk denkbaar zeilschip 
door de eeuwen heen, vaak voorzien van een gede¬ 

tailleerd tuigplan en een lijnentekening. Een gewel¬ 

dig stuk documentatie, opgebouwd in jarenlang ver¬ 

zamelen van gegevens van schepen en omgezet in 
een database om u tegen te zeggen. Voorzien van 

deskundig commentaar en mooi uitgegeven. Daar 
kan toch niks mis mee zijn? 

Nee, niet op hoofdlijnen, maar in de details is er 
wel het een en ander op aan te merken. Ik moet eer¬ 

lijk bekennen dat ik een groot wantrouwen koester 

tegen boeken die pretenderen alles te behandelen. 
Een leraar kunstgeschiedenis vertrouwde me eens 
toe, nadat ik een lexicon op zijn vakgebied had aan- 

geschafi: “een boek dat overal over gaat, gaat eigen¬ 

lijk nergens over”. Dat wordt hier ook wel een beet¬ 

je geïllustreerd. De proef op de som is natuurlijk al¬ 
tijd die sectie in het boek op te zoeken waarin men 

zelf aardig thuis is, en dat gedeelte op zijn merites te 

beoordelen. Zo zocht ik de gepresenteerde Neder¬ 
landse scheepstypen van de zeventiende eeuw op, en 

wat ik vond maakte me niet vrolijk: der Fleute Derf- 

Jlinger, die Fregatte Berlin, die Fregatte Friedrich Wil¬ 

helm zu Pferde, das grosse Brandenburger Jacht (alle¬ 

maal uit het boek Risse von Schiffe des 16. und 17. Jahr- 
hunderts). Voorts drie tekeningen van modellen: de 

Oostindiëvaarder Prins Willem, het oorlogsschip Wil¬ 
liam Rex (beide uit het Rijksmuseum) en das Wappert 
von Hamburg. Ten slotte nog wat jachtjes, een Oos- 

tendse kaper uit Chapman en twee reconstructies 

van Björn Landstrom: een nauwelijks als zodanig te 
herkennen fluit uit 1650 en een op weinig gebaseer¬ 

de pinas uit 1670. En daarmee zitten we midden in 

de grote tekortkoming van dit boek. Weliswaar staat 
bij elke tekening keurig een codenummer vermeld, 

zodat men achterin kan opzoeken wat als bron voor 

de tekening heeft gediend, maar dat is in dit geval 

volstrekt onvoldoende. Tekeningen waarvan de 

bron historisch is, zoals degenen die Laszló heeft 

overgenomen uit bijvoorbeeld Chapmans Architectu¬ 
re Naualis Mercatoria en waarop letterlijk niks valt af 

te dingen, krijgen hetzelfde gewicht als ongefun¬ 

deerde rommel uit achterhaalde Oost-Duitse mo- 

delbouwliteratuur of opgemeten schaalmodellen, 

hoe goed ook uitgevoerd. Daarmee valt dat prachti¬ 
ge beeld van het boek dat alle denkbare scheepsty¬ 

pen behandelt voor mij toch een beetje aan duigen. 

Natuurlijk is het juist en nuttig zo’n verzameling 

gegevens aan te leggen, maar voorop staat voor mij 

dat altijd in één oogopslag zichtbaar moet zijn waar 

die gegevens vandaan komen, zodat ze op hun his¬ 

torische waarde kunnen worden beoordeeld. Helaas 
is dat in deze uitgave niet gedaan. En die belangrijke 

lijst van ‘Bronnen en Bibliografie’ staat niet op blad- 

zijde 328, zoals in de inleiding is vermeld, maar op 
bladzijde 348. 

Hierboven heb ik de inhoud van dit boek al niet 
toevallig een database genoemd. Naar mijn mening 

is een boek eigenlijk niet de juiste vorm om zo’n 

hoeveelheid materiaal te presenteren. Een cd-rom 

zou meer op zijn plaats zijn geweest, waarbij de le¬ 

zer de mogelijkheid wordt geboden de tekeningen 

op elke gewenste grootte te bekijken en af te druk¬ 
ken. Daar zouden met name modelbouwers meer bij 

gebaat zijn dan bij de soms tot postzegelgrootte ver- 
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kleinde afbeeldingen waarmee ze het in dit boek 
moeten doen. 

Ten slotte nog een opmerking over de tekst. Na¬ 
tuurlijk is het werk van Richard Woodman een ui¬ 

terst gedegen en breed georiënteerd stuk informa¬ 

tie. Maar hij lijdt wel aan een ernstige vorm van An- 

glocentrisme: om nou te stellen dat er, afgezien van 

wat waarnemingen van de Britse William Dampier 

en de Britse walvisvaarder William Scoresby, nooit 

iets over heersende windsystemen is geschreven tot 

de Brit James Rendell in 1830 de verzamelde infor¬ 

matie over de winden en oceaanstromingen van de 
wereld publiceerde, gaat mij wel wat ver. Schreven 

de Heeren XVII al niet in 1616 voor van welke winden 

de VOC-schepen gebruik moesten maken en welke 

routes de schippers hadden te volgen? Werden niet 

in elk journaal voortdurend weersomstandigheden 

opgeschreven om tot een duidelijk beeld van de ver¬ 

schillende klimaatgebieden te kunnen komen? Dat 

zijn natuurlijk kleinigheden, maar zulke dingen sto¬ 
ren toch. 

Laat u zich door deze kritiek niet weerhouden dit 

boek te kopen. Er staat heel veel interessants in en ik 

ben ervan overtuigd dat niet alles zo kritisch hoeft te 
worden beoordeeld als hier is gedaan. Zo trof ik tot 

mijn grote vreugde wel een tuig- en lijnenplan aan 

van het houtschip Columbus uit 1824; gebouwd voor 

één reis, gevuld met hout en zelf ook bestaande uit 

timmerhout dat na de overtocht vrij van invoerrech¬ 

ten als sloophout over de toonbank zou gaan. Maar 

de eigenaars besloten tot een tweede reis met het 
vaartuig die desastreus afliep. Hebzucht bestraft. Bij 

zulke verhalen weetje opeens weer waarom de ma¬ 

ritieme historie zo intrigerend is. 

Ab Hoving 

Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon. 

Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten 

in Rotterdam rond 1600 (Amsterdam: Prometheus, 
2002, 388 p., ill., ISBN 90-351-2467-7; €24,95) 

De komst van grote aantallen immigranten uit de 

Zuidelijke Nederlanden, rechtstreeks hetzij indirect 

via Engeland of Noord-Duitsland, naar de Holland¬ 
se en Zeeuwse steden aan het einde van de zestiende 

eeuw heeft opeens weer aandacht in de geschied¬ 

schrijving gekregen. Na de studie van J. Briels, De 

Zuidnederlandse immigratie 1572-1630, in 1978 was het 
stil geworden. In 2000 echter verscheen O. Gelder- 

bloms Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de 

Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) en nu de studie 

van mevrouw De Roy van Zuydewijn. Het gaat nu 

niet meer zozeer om de aantallen immigranten, 

maar om hun invloed op het economisch en maat- 

schappelijk-cultureel leven in de jonge Republiek. 

Mevrouw De Roy van Zuydewijn is neerlandica en 
heeft sinds 1974 diverse boeken op haar naam staan 

die gewijd zijn aan cultuur-toeristische en histori¬ 
sche onderwerpen. Op het hier voorliggende boek 

promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit. Zij 

heeft een prettig leesbare pen die een jarenlange 
schrijfervaring uitstraalt. 

Het doel van het boek is inzicht te verschaffen in 

de maatschappelijke en culturele invloed van immi¬ 

granten vanuit het Zuiden in Rotterdam gedurende 

de periode 1572-1621, waarbij de aandacht uitgaat 

naar degenen die snel een leidende positie in handel 
en nijverheid verwierven. Door de uit Mechelen af¬ 

komstige Johan van der Veken (1549-1616) als ‘rode 
draad’ te gebruiken, worden deze Zuid-Nederlan- 

ders als groep belicht. De auteur heeft bij de uitwer¬ 

king hiervan gekozen voor een thematische aanpak. 

Na een schets van de Nederlanden in het algemeen 

en van Rotterdam in het bijzonder komen bestuur, 

religie en bedrijf, stedenbouw en de persoonlijke en 

publieke levensstijl van Van der Veken en zijn mede- 

immigranten aan de orde. Aan het slot worden Van 

Oldenbarnevelt en Van der Veken als representanten 

van de Noord- en Zuid-Nederlandse levensstijl met 
elkaar vergeleken. Het testament van Van der Veken 

wordt tot in detail behandeld. Een uitvoerig en in¬ 

formatief notenapparaat besluit het boek, dat goed 
en functioneel is geïllustreerd. 

Met van der Veken werd ik al tijdens mijn studie 

geschiedenis geconfronteerd door prof.dr. J.H. 

Kernkamp, die in 1952 zijn Rotterdamse rectorale 
rede aan deze grote koopman en bankier wijdde. 

Van der Veken behoorde tot dezelfde wereld als Da¬ 

niël van der Meulen, die zich in Leiden had geves¬ 

tigd en naar wie Kernkamp in mijn studententijd on¬ 

derzoek deed. Ik was dus benieuwd naar wat Van 

koopman tot icoon aan het bestaande beeld toevoegt. 

Dat is veel, maar ook weer weinig. In prachtige 

hoofdstukken - waarin wel herhaling van argumen¬ 

ten en gegevens opvalt - poneert de auteur haar the¬ 

se dat de eerste generatie immigranten een flamboy- 

anter stijl van wonen, kleden en taal kende en een 

groter gebruik van kunst meebracht, iets wat door 

jonge Noord-Nederlanders weldra werd overgeno¬ 

men. De vermenging echter van de autochtone en 

allochtone bovenlaag kwam maar traag op gang. 
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Van der Veken is daarvan in diverse opzichten een 

voorbeeld. Hij bleef het rooms-katholicisme trouw, 
werd niet in de vroedschap opgenomen of wilde dat 

zelf niet; wel werd hij bewindhebber van de kamer 

Rotterdam van de VOC. Zijn vijf dochters vonden 

hun echtgenoten in het Zuiden én in het Noorden; 

twee huwden zonen in de familie Van Aerssen. Van 

der Veken bouwde een monumentaal huis aan de 
Hoogstraat en kocht als een van de eerste Zuid-Ne- 

derlanders een landgoed en een slot buiten de stad 

als buitenverblijf en liet er ook een kapel in aanbren¬ 

gen. Zijn erfenis was uitgebreid en bestond uit veel 

land en hoeves buiten Rotterdam en rentebrieven. 
De auteur berekent de totale waarde op 700.000 gul¬ 

den. Hiertoe behoorden “mijnen copvaerdije schee- 
pen” ter waarde van 27.000 gulden; bedoeld zijn 

waarschijnlijk parten in schepen, niet hele schepen. 
Ook liet Van der Veken een haringplaats met drie 

huizen en twee pakhuizen na. Hij was bij zijn over¬ 

lijden een van de rijkste mannen in de Republiek, 

maar veel vreugde had hij blijkens opmerkingen in 
zijn testament niet aan zijn leven in Rotterdam be¬ 

leefd. Hij had zijn bestaan als immigrant sinds 1591 

als weduwnaar, als zwaar en zuur beschouwd. 

Een recensent van een boek voor het Tijdschrift voor 
Zeegeschiedenis gaat vooral op zoek naar nieuwe gege¬ 

vens over het handelsimperium van Van der Veken. 
Die zijn er echter niet veel. De auteur vat bekwaam 

de bestaande kennis, bijeengebracht door Wiersum, 

Bylsma en Kernkamp, samen, maar voegt er niet 
veel aan toe. De Mechelaar zette het beroep van zijn 

vader als haringkoopman in Rotterdam voort, een 

goede plaats want Rotterdam was de voornaamste 

haringstad aan de Maas. Haringhandel was lucratief 
en gaf zeker aanzien. Een kwart van alle Rotterdam¬ 

se vroedschappen in 1580-1610 was actief in het ha- 
ringbedrijf. Van der Veken was ook koopman en re¬ 

der, en breidde zijn activiteiten uit naar Genua en 

Venetië. Samen met andere Zuid-Nederlanders nam 
hij in 1598 het initiatief tot de vaart op Azië, na ook 

op West-Indië zijn geluk te hebben beproefd. Hij 

was eveneens bankier en stelde zich bijvoorbeeld in 
1602 financieel borg bij de uitwisseling van Zuid- en 

Noord-Nederlandse krijgsgevangenen. Over de 
schepen en schippers die in Van der Vekens op¬ 

dracht voeren, hun vrachten en bestemmingen le¬ 
zen we niet veel. Om ’s mans positie als voorname 

bankier te illustreren, betoogt de auteur dat hij in 
1616 een bedrag van 2,7 miljoen gulden heeft voor¬ 

geschoten als betaling aan de Engelse koning Jaco¬ 
bus I bij de inlossing van de pandsteden Vlissingen 

en Den Briel (pp. 186 en 210). Het voorbeeld is in¬ 

derdaad indrukwekkend, maar stemt in deze vorm 

niet met de werkelijkheid overeen. Toch een prettig 

leesbaar en informatief boek over voorname Zuid- 
Nederlanders in Rotterdam rondom 1600. 

J.R. Bruijn 

Benjamin Schmidt, Innocence Abroad. The Dutch Imagi¬ 
nation and the New World, 1570-1670 (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001, xxviii + 450 p., 
ill., ISBN 0-521-80408-6; €67,60) 

In zijn in 1640 verschenen’t Geestelijk roer uan’t coop- 
mans schip hekelde de Zierikzeese predikant God¬ 

fried Udemans in scherpe bewoordingen het bar¬ 

baarse optreden van de Spanjaarden in Amerika. Zij 
hadden daar bewust en met grof geweld gecivili¬ 

seerde indiaanse samenlevingen verwoest. Ude¬ 
mans vergeleek het lot van de indianen met dat van 

de Nederlanders, die ook onder Spaanse tirannie ge¬ 

bukt gingen. In hetzelfde werk echter verdedigde de 

predikant de slavenhandel van de West-Indische 

Compagnie. Zolang het om heidenen ging, waartoe 
hij de Afrikanen en indianen rekende, was daar niets 

op tegen. Het mag duidelijk zijn dat Udemans’ ver¬ 
oordeling van Spaanse wreedheden in Amerika niet 

voortkwam uit medelijden met de indiaanse slacht¬ 
offers. Integendeel, het ging de dominee om het de¬ 

moniseren van de Spanjaarden als vijanden van de 
Republiek. 

Het is geen toeval dat Benjamin Schmidt zijn Inno¬ 
cence Abroad met dit werk van Udemans laat begin¬ 

nen. Evenals Udemans gaat het de auteur namelijk 
niet om ‘wie es eigentlich gewesen’ is, maar om de 

beeldvorming in de Nederlanden over de Nieuwe 

Wereld. In vijfchronologisch geordende hoofdstuk¬ 
ken beschrijft hij hoe die beeldvorming vanaf het 

begin van de zestiende tot aan het eind van de ze¬ 

ventiende eeuw geleidelijk is veranderd. In het eer¬ 

ste hoofdstuk met dezelfde titel als het boek, geeft 

Schmidt een uitvoerig overzicht van de literatuur 

over de Nieuwe Wereld die in de eerste helft van de 

zestiende eeuw in de Nederlanden werd gedrukt en 

gelezen. Daarin werd een idyllisch beeld van de in¬ 

diaanse samenleving geschetst; de verloren ge¬ 

waande Gouden Eeuw waarin welvaart, geluk en 

harmonie heersten, zou in het prekoloniale Ameri¬ 
ka nog hebben bestaan. In de daarop volgende twee 

hoofdstukken, die de Nederlandse Opstand tot 1609 
als achtergrond hebben, wordt het pastorale leven 
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van de indianen in Amerika wreed verstoord door de 

komst van de Spanjaarden en de Portugezen. Het 

beroemde Breuissima relacion van Bartolomeo de las 

Casas over de Spaanse vernietiging van West-Indië 

speelt in deze hoofdstukken een belangrijke rol. 

Volgens Schmidt stond dit werk, dat in de Republiek 
vele malen is vertaald en herdrukt, model voor de 

Spaanse wreedheden in de Nederlanden. In de laat¬ 

ste twee hoofdstukken, waarin de beeldvorming 

tussen 1609 en 1670 wordt behandeld, ontwikkelt 

zich een verlies van onschuld. De Nederlanders ont¬ 

dekten Amerika, koloniseerden Nieuw Nederland 
en delen van Guyana, en veroverden het noorden 

van Brazilië. In plaats van slachtoffers van die ver¬ 

maledijde Spanjaarden werden zij nu de nieuwe on¬ 

derdrukkers van de bevolking in de Amerikaanse 

koloniën. “By the late seventeenth century”, zo stelt 

Schmidt, “the Dutch New World has been turned 
upside-down”. 

Benjamin Schmidt biedt de lezer met Innocence 

Abroad een caleidoscopisch overzicht van de Neder¬ 

landse beeldvorming over Amerika, dat is gebaseerd 

op een indrukwekkende hoeveelheid zestiende- en 

zeventiende-eeuwse literatuur. Die beeldvorming 
werd voor een belangrijk deel bepaald door de strijd 

tegen de Spanjaarden in Europa. Zij zou volgens 

Schmidt ook een rol hebben gespeeld in het staats¬ 

vormingsproces van de Republiek. De Nederlandse 

aanwezigheid in Amerika en de rol van de West-In- 

dische Compagnie (WIC) daarin gespeeld, waren 
geen onderwerp van deze studie. Toch gaat de au¬ 

teur daar in de laatste twee hoofdstukken fragmen¬ 

tarisch op in en dat is nou net de zwakte van dit 

boek. De economische, militaire en politieke ge¬ 

beurtenissen die tot de oprichting van de WIC en de 

Nederlandse activiteiten in het Atlantische gebied 

hebben geleid, zijn immers onlosmakelijk met 

beeldvorming verbonden. Ze verdienen meer aan¬ 

dacht dan de auteur ze heeft gegeven. Zo kan het in 

1608 verschenen pamflet Buyr-praetjen eigenlijk niet 
worden beschreven als oproep tot stichting van een 

West-Indische compagnie die “the poor Indians 

throat from the ever-sharp knife of the Spanish 
king” moest redden, zonder in te gaan op de politie¬ 

ke context waarin dit stuk werd gepubliceerd. Maar 
Schmidt doet dat wel; hij kijkt met een vergrootglas 

naar één pamflet en vergeet te vermelden dat er in 

deze periode talloze pamfletten zijn verschenen 

waarmee voor- en tegenstanders van een wapenstil¬ 
stand met Spanje elkaar om de oren sloegen. Op zijn 

beschrijving van de aanval op het Braziliaanse Sal¬ 

vador in 1624 door Jacob Willekens en Piet Hein is 

weinig af te dingen, maar ook dat is slechts een deel 

van het verhaal. Nergens wordt vermeld dat het een 
onderdeel was van het ‘groot desseyn’ (plan) waar¬ 

mee de bewindhebbers van de WIC in een klap de 

Amerikaanse en Afrikaanse bezittingen van de Por¬ 
tugezen wilden veroveren. 

Ook Schmidts these dat de beeldvorming rondom 

het Spaanse optreden in Amerika een belangrijke rol 

heeft gespeeld in het staatsvormingsproces van de 

Republiek, verdient het om in een bredere context 

bestudeerd en gepresenteerd te worden. Zijn stel¬ 
ling is ongetwijfeld juist, maar waarom niet laten 

zien dat een dergelijk beeld onderdeel was van een 

veel breder cultureel proces van staatsvorming, 

waarin hetTractaet uan de oudtheyt uande Batauische, nu 

Hollandscfte Republique van Hugo de Groot en het to¬ 

neelstuk Baeto van P.C. Hooft minstens zo belang¬ 

rijk waren? Innocence Abroad is een goed geschreven 

boek over een beperkt thema. Schmidt heeft veel uit 

de kast gehaald om zijn stellingen over beeld- en 

staatsvorming te bewijzen, maar heeft tegelijkertijd 

nagelaten zijn verhaal in een breder perspectief te 
plaatsen. Dat is jammer, maar desondanks valt er 

voor liefhebbers van de geschiedenis van de Europe¬ 

se expansie in het Atlantisch gebied en de beeldvor¬ 

ming daarover veel in dit boek te genieten. 

Henk den Heijer 

Mehmet Bulut, Ottoman-Dutch economie relations in the 

early modem period 1571-1699 (Hilversum: Verloren, 
2001, 240 p., krtn., ISBN 90-6550-655-1; €23,80) 

Tot nu toe is er, vooral vanuit de hoek van Neder¬ 

landse Arabisten, veel aandacht geweest voor diplo¬ 

matieke contacten met het Turkse rijk en kwamen 

de Ottomaans-Nederlandse handelscontacten min¬ 
der aan bod. Mehmet Bulut beoogt met bovenstaan¬ 
de studie in deze lacune te voorzien. 

In het eerste hoofdstuk van zijn boek geeft hij een 

historisch overzicht van de veranderende wereld¬ 

economie en de opkomst van de Atlantische han¬ 

delsnaties. Hierna volgen twee zeer uitvoerige 

hoofdstukken, grotendeels gebaseerd op bekende 

overzichtswerken, waarin de sociale en economi¬ 

sche structuur van het Ottomaanse rijk en de Noor¬ 

delijke Nederlanden voor de periode tussen 1571 en 

1699 centraal staan. Bulut schetst daarin hoe van 

oudsher veel oosterse producten via het Ottomaanse 

rijk Europa bereikten. Doorvoer en export waren er 
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van groot belang. De Ottomaanse heersers echter 

poogden de import zoveel mogelijk te beperken. 

Men produceerde het liefst voor de eigen markt. Het 
streven was om grote hoeveelheden baar geld in de 

schatkist te verzamelen. Goud en zilver waren de 

enige betalingsmiddelen en het was verboden om 
geld te exporteren. Men probeerde zoveel mogelijk 

zichzelf te voorzien en importwas lange tijd voorna¬ 

melijk beperkt tot luxe producten van elders. Han¬ 

delaars opereerden onder een scherp toezicht van de 
staat die over de juiste prijs oordeelde. Doel was dat 

er geen onrechtvaardige winsten behaald zouden 
worden. Voor de hoofdstad waren zelfs lijsten met 

officiële prijzen opgesteld. Ook de industriële pro¬ 

ductie stond onder streng staatstoezicht: er werd 

gewerkt met uniforme productiestandaarden. 

In hoofdstuk vier staan de diplomatieke contacten 
centraal, die resulteerden in de economische relaties. 

In 1571 hadden de Turken de cruciale slag bij Lepan- 
to verloren. Zij zochten daarom steun tegen Spanje, 

Portugal en de paus. Bovendien realiseerden zij zich 

datze, als gevolgvan de ontdekking van nieuwe han¬ 

delsroutes, hun centrale plaats in de doorvoerhandel 
tussen oost en west dreigden te verliezen. Door de 

Noord-Europese handelaars speciale privileges te 
gunnen, hoopten de Ottomaanse heersers de gevol¬ 

gen van deze ontwikkeling te beperken. Tot 1612 voe¬ 

ren de Nederlanders onder Franse of Engelse vlag. 

Daarna kregen zij eigen - uitgebreidere - privileges 
en mochten zij onder eigen vlag handel drijven. Vol¬ 

gens Bulut waren voor de Ottomaanse heersers de 

politieke motieven doorslaggevend bij het aankno¬ 

pen van de contacten, terwijl voor de Noordelijke Ne¬ 

derlanden het accent juist op de economische belan¬ 
gen zou liggen. 

Na een lange aanloop worden pas in hoofdstuk vijf 

en zes de handelsrelaties in de eerste en de tweede 
helft van de zeventiende eeuw behandeld. In de eer¬ 

ste helft van de zeventiende eeuw stegen de prijzen in 

de Levant. De inflatie door de binnenkomst van ede¬ 

le metalen uit Zuid-Amerika werd voelbaar. Boven¬ 
dien was de oorlog in het westen en in het oosten (te¬ 

gen de Perzen) kostbaar, zodat de belastingdruk toe¬ 

nam. Als gevolg van de bevolkingsgroei was ook de 
vraag naar graan gestegen en was export alleen nog 

met speciale toestemming mogelijk. Bulut stelt dat de 

Nederlanders aanvankelijk voornamelijk graan en 
textiel (bulkproducten) naar de Levant brachten. 
Maar al gauw namen ze ook regelmatig kostbare spe¬ 
cerijen mee, die de Ottomanen eerder zelf doorge¬ 

voerd hadden. Het is overigens verwarrend dat een 

product als leer het ene moment te boek staat als een 

luxe goed dat niet geëxporteerd mocht worden en het 
volgende moment (zie pagina 120) als een niet stra¬ 

tegisch goed dat juist weer wel geëxporteerd mocht 
worden. 

Regelmatig kochten de Nederlanders allerlei pro¬ 
ducten met hun eigen muntgeld dat in de Levant erg 

gewild was. De leeuwendaalder werd zelfs speciaal 
voor de Levantse handel geslagen. De Nederlandse 

handelaars waren bovendien vaak verantwoordelijk 
voor het verstrekken van krediet. Lange tijd hadden 

zij daarom een bevoorrechte positie. Vanaf de jaren 
dertig kochten ze regelmatig mohair dat in de Leid- 

se textielindustrie gebruikt werd. Hierna werden de 

mohairproducten soms opnieuw in het Ottomaanse 

rijk ingevoerd. Na 1647 leverden de Nederlanders la¬ 
ken, vaak gemaakt van Spaanse wol, en ook zilver en 

specerijen, ze namen ruwe zijde en galnoten mee te¬ 

rug. De Venetiaanse wol werd van de markt verdron¬ 

gen, waarbij de Nederlanders konden profiteren van 
het feit dat de Venetianen van 1645 tot i66g met de 

Ottomanen in oorlog waren. Het hoogtepunt van de 
handelscontacten met Nederland vond tussen 1656 
en 1669 plaats, aldus Bulut. Vooral aan het eind van 

de zeventiende eeuw nam de concurrentie van de 

Engelsen en de Fransen toe, waarbij Bulut stelt dat 

de Nederlanders meer nadeel van de laatsten dan 
van de eersten ondervonden. 

Het cijfermateriaal in de overzichtsstudies waar 
Bulut zich op baseert, is geregeld overgenomen van 

anderen (bijvoorbeeld de tabel van J. Israel op pagi¬ 

na 190, die op zijn beurt de gegevens weer van ande¬ 

ren overgenomen heeft). Controle of nadere aanvul¬ 

lingen ontbreken doorgaans. Nu was gedetailleerd 
onderzoek in Turkije volgens Bulut niet goed moge¬ 

lijk. Hierdoor leunt zijn onderzoek sterk op reeds 

eerder gepubliceerd Nederlands materiaal, zoals de 

incomplete reeks bevrachtingcontracten in het Am¬ 
sterdams notarieel archief. Omdat het niet verplicht 
was zo’n contract te sluiten en ze ook elders konden 

zijn opgemaakt, kan er wellicht een niet onaanzien¬ 

lijk deel van de handel buiten beeld blijven, zoals ik 

bijvoorbeeld met mijn onderzoek in Italië heb aan¬ 

getoond. Gedetailleerder onderzoek om de stellin¬ 
gen van Bulut te toetsen is daarom gewenst. 

Ten slotte vormden de Nederlandse namen in de 

Ottomaanse teksten regelmatig een probleem (zie 

bijvoorbeeld Yakimoto Moyle, vermoedelijk Jacob 

van Mijle/Mille op pagina 150). Hinderlijk zijn ook 

de persoonsverwisselingen: burgemeester Jonas 
(Cornelisz.) Witsen wordt verward met zijn zoon 
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Cornelis (pagina 152) en de Pieter van den Broecke 

uit Antwerpen, die als opperkoopman van de VOC 

actief was in Jemen, was zo goed als zeker geen fa¬ 

milie van de uit Steenwijk afkomstige Bernardus van 

den Broecke in Livorno. Ook in de dissertatie van 

Brouwer, waar op pagina 149 naar verwezen wordt, 

is er geen sprake van een handelsrelatie tussen de 

twee. De lijst kan nog langer zijn, maar hier wil ik 
het bij laten. Kritisch lezen is dus de boodschap. 

Hopelijk levert toekomstig onderzoek in de Otto¬ 
maanse archieven meer gegevens op. 

Marie-Christine Engels 

Manon van der Heijden en Paul van de Laar (red.), 

Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en bur¬ 

gers (1600-1800) (Amsterdam: Bert Bakker, 2002, 
270 p., ill., ISBN 90-351-2435-9; €22,50) 

In de tweede helft van de zestiende eeuw maakte 

Rotterdam een stormachtige ontwikkeling door. Na 

de val van Antwerpen in 1584 vertrokken velen uit de 

Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Neder¬ 

landen. Een groot aantal van hen vestigde zich in 

Rotterdam, waaronder kapitaalkrachtige kooplie¬ 
den die actief waren in de scheepvaart. Voor hun 

komst was Rotterdam voornamelijk gericht geweest 
op de haringvisserij; vanaf circa 1590 voeren Rotter¬ 

damse schepen ook naar Amerika en waren Rotter¬ 

dammers actief in de ‘ontdekking’ van de zeeweg 

naar Azië. Bekend zijn de expedities van Van der 

Haghen-Van der Veeken en die van de Magalhaanse 

Companie onder leiding van Olivier van Noort om¬ 
streeks 1600. Toen in 1602, mede door toedoen van 

de inmiddels oud stadspensionaris van Rotterdam 

Johan van Oldenbarnevelt, de Verenigde Oostindi- 

sche Compagnie werd opgericht, was duidelijk dat 
de stad Rotterdam daarin een rol zou vervullen. Te 

Rotterdam werd dan ook één van de vijf kamers van 
de VOC gevestigd. 

Naar de geschiedenis van de VOC-kamer Rotter¬ 

dam is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan. Tot 

nu toe was het enige moderne werk Heren in zaken: De 
Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compag¬ 

nie (Zutphen: Walburg Pers 1993). Dit boek voorzag 
in een behoefte, want in 1997 verscheen een tweede 

druk. Op de stroom van VOC-publicaties in het 
VOC-jaar 2002 verscheen ook Rotterdammers en de 

VOC. Het is een collage van negen essays, waarin 

vooral wordt ingegaan op diverse groepen Rotter¬ 

dammers die bij de VOC waren betrokken. Twee es¬ 

says vallen er wat buiten. Het ene waarmee de bun¬ 

del opent, is van de hand van Karel Davids en het 

geeft een algemeen overzicht van de geschiedschrij¬ 

ving over de VOC. Het andere waarmee de bundel af¬ 

sluit, is geschreven door Alex van Stipriaan en Ellen 

Bal die kanttekeningen plaatsen bij het hedendaag¬ 
se populaire imago van de VOC. 

In de overige essays komt Rotterdam goed aan 
bod. Paul van de Laar geeft in grote lijnen de histori¬ 

sche ontwikkeling van Rotterdam weer en schetst 

een beeld van de VOC als onderneming. Vervolgens 

gaat Noortje de Roy van Zuydewijn in op de Zuid- 

Nederlandse bijdrage aan de groei van Rotterdam. 

Dit artikel is gebaseerd op haar proefschrift : Van 

koopman tot icoon: Johan uan der Veken en de Zuid-Neder- 

landse immigranten in Rotterdam rond 1600 dat even¬ 

eens in 2002 als handelseditie werd gepubliceerd en 
in dit tijdschrift wordt gerecenseerd. 

Twee artikelen zijn aan de bewindhebbers van de 

Rotterdamse kamer gewijd. Arie van der Schoor 

kiest een originele invalshoek. Hij beschrijft de op¬ 

komst en ondergang van de VOC door de ogen van 

Isaac van Teylingen, oud bewindhebber van de VOC. 

Deze Rotterdamse regent hield in 1809 een aantal le¬ 

zingen over dit onderwerp. Zij zijn gedeeltelijk op 

papier bewaard en vormen een interessant egodocu¬ 

ment. Hanno de Vries schetst vervolgens een 
groepsportret van de bewindhebbers van de kamer 

Rotterdam in de zeventiende eeuw. 

Twee artikelen, beide van Perry Moree, gaan in op 

de scheepvaart van de VOC. In de eerste bijdrage be¬ 

steedt hij aandacht aan het verloop van de carrières 

van gezagvoerders bij de Rotterdamse kamer in de 

achttiende eeuw, waarbij hij de loopbaan van twee 

gezagvoerders nader uitwerkt. Vervolgens gaat hij 
in op predikanten en ziekentroosters aan boord van 

Rotterdamse Oost-Indiëvaarders. Dit artikel is een 

uitgebreidere versie van zijn artikel ‘Gods woord 

aan boord’, dat in 1993 is gepubliceerd in het Rot¬ 

terdams Jaarboekje. Tot slot gaat Manon van der 

Heijden in een interessant artikel in op de sociaal- 

economische positie van de echtgenotes van zeelie¬ 
den en soldaten die voor de kamer Rotterdam uit¬ 

voeren. Een literatuurlijst en een beknopt register 
op personen sluiten het boek af. 

Op bundels zoals deze valt natuurlijk altijd iets af 

te dingen. Zo vind ik het jammer dat in deze bundel 

bijvoorbeeld een artikel over het personeel van de 

VOC-kamer Rotterdam, in het bijzonder van de 

VOC-werf ontbreekt. Daarnaast had dit boek, dat 

voor een groter publiek bestemd is, enige illustraties 
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in kleur kunnen gebruiken. Nu zijn alle illustraties 
in zwart-wit. Deze opmerkingen zijn echter onder¬ 

geschikt aan de plezierige constatering dat met deze 

bundel weer een bouwsteentje is gelegd voor de ge¬ 

schiedschrijving van Rotterdam, in het bijzonder 
van de VOC. 

Sjoerd de Meer 

Ruud Paesie, Het VOC-Jluitschip Stavenisse en de ontdek¬ 
king nan Terra Natal (Amsterdam: De Bataafsche 
Leeuw, 2002, 212 p., ill., krtn., ISBN go-6707-537- 
X; €39,50) 

Dit is een fraai uitgegeven boek met mooie illustra¬ 
ties die bijdragen aan het verhaal. Het is niet zoals 

men zou verwachten een relaas over een onderzoek 

naar scheepsresten en ladingstukken. Het boek ver¬ 

haalt over de omzwervingen van overlevenden en 

over het onderzoek naar handelsmogelijkheden van 

VOC-bestuurders in Kaapstad en van de Heren Ze¬ 
ventien in Nederland. 

Het boek bevat drie delen. In het eerste deel wor¬ 

den de bouw van het fluitschip Stavenisse en zijn reis 

naar Bengalen behandeld. Het tweede deel be¬ 
schrijft de stranding van het schip en de daaropvol¬ 

gende expedities. Het derde deel staat in zekere zin 
los van de twee eerdere delen. Dit deel gaat niet meer 

over de Stavenisse, maar over de stichting van een 

VOC-handelspost aan de Delagoa baai en de expedi¬ 
ties die daarna plaatsvonden op de oostkust van 

Afrika. De Stavenisse heeft de oostkust verkend en 

deze kennis die dat opleverde, hebben de bestuur¬ 

ders van Kaap de Goede Hoop gebruikt bij de stich¬ 
ting van een handelspost. 

In het eerste deel beschrijft de auteur de bouw van 

de Stavenisse en geeft daarnaast kort de oprichtings- 
geschiedenis van de VOC weer. Tevens behandelt hij 

de organisatiestructuur van de VOC met specifieke 
aandacht voor de kamer Zeeland. Deze kamer heeft 

het schip gebouwd en uitgerust voor een reis naar 

Bengalen. De eerste reis van de Stavenisse, die deel 

uitmaakte van een vloot die rechtstreeks op Benga¬ 
len voer, duurde van 1682 tot 1684. Bij de beschrij¬ 
ving van deze reis voel je jezelf als lezer onwillekeu¬ 

rig meegenomen in de uitstapjes die de auteur 
maakt. Zo wordt, als het schip in Kaap de Goede 

Hoop arriveert, de ontstaansgeschiedenis van het 
fort aldaar kleurrijk beschreven. Na aankomst in 

Bengalen volgt als achtergrondinformatie een korte 
geschiedenis van het Mogolrijk. Na de veilige terug¬ 

keer van het schip in de Republiek werden herstel¬ 

werkzaamheden gepleegd, waarna de Stavenisse voor 
een tweede reis werd uitgereed. Die begon in 1684 
en eindigde met de stranding in 1686. 

Deel twee begint met de schipbreuk van de Stave- 
nisse op de kust van Terra Natal op 16 februari 1686. 

Daarna volgt een beschrijving van de diverse pogin¬ 

gen van overlevenden om terug te keren naar Kaap 

de Goede Hoop. Een aantal mensen probeerde over 

land Kaap de Goede Hoop te bereiken. Anderen 
bouwden een schip om zo over zee terug te keren. 

De belevenissen van beide groepen worden zeer le¬ 

vendig en avontuurlijk beschreven. De schrijver be¬ 

steedt eerst aandacht aan de groep die via land Kaap 

de Goede Hoop wilde bereiken. Naast het ‘groeps¬ 
proces’ beschrijft hij ook de dieren, planten en men¬ 

sen die de schipbreukelingen tegenkwamen. Tij¬ 
dens de landreis bleef een aantal overlevenden bij de 

Magoses (inlanders) achter. Degenen die in Terra 

Natal waren achtergebleven, slaagden erin een 

schip te bouwen. In maart 1687, anderhalf jaar na de 

stranding, arriveerden zij met de Centaurus te Kaap 

de Goede Hoop. De bestuurders van de Kaap orga¬ 

niseerden daarna enkele expedities om overleven¬ 
den op te sporen, om het land aan de oostkust in 

kaart te brengen en om handelsmogelijkheden te 
onderzoeken. Deze expedities vonden zowel over 

land als over zee plaats. Bij de expedities over zee 

werd gebruik gemaakt van de Centaurus en van de 

kennis van de overlevenden die de route kenden. 

Uiteindelijk overleefden 33 van de in totaal 71 opva¬ 
renden de schipbreuk. 

Deel drie begint in juni 1719. De bewindhebbers 

in de Republiek meenden dat het wenselijk was om 

een handelspost aan de oostkust van Afrika op te 

zetten. Als eerste reden gaven zij aan dat daarmee 

uitbreiding en voortzetting van het gebied van de 

VOC kon plaatsvinden. Ten tweede zagen zij het 
voordeel in van de logistieke functie van een han¬ 

delspost aan de oostkust van Afrika. Ten slotte werd 

door het oprichten van een handelspost het verken¬ 

nen en onderzoeken van de oostkust gemakkelijker. 
In juni 1719 besloten de Heren Zeventien tot de 

bouw van fort Lijdzaamheid aan de Delagoa baai. 

Het project echter mislukte om verschillende rede¬ 

nen. Bijvoorbeeld omdat in het gebied een ongun¬ 

stig klimaat heerste waardoor er veel malaria voor¬ 

kwam. Van de 620 man die er verbleven, stierven er 

490. De vestigingsplaats van het fort was slecht ge¬ 
kozen; het lag middenin een moerasgebied waar 

geen vers drinkwater aanwezig was. Het fort was 
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opgericht voor de handel in mineralen, in het bij¬ 

zonder goud, maar ontdekkingsreizen in het bin¬ 
nenland leverden niets op. Tot overmaat van ramp 

viel het fort ook nog in handen van zeerovers, waar¬ 

door het contact met Kaap de Goede Hoop werd ver¬ 

broken. Fort Lijdzaamheid kon zich daardoor niet 

tot een echte handelspost ontwikkelen. Er werd wel 

wat handel in ivoor en amber gedreven, maar die 

was niet winstgevend genoeg om er veel schepen 

heen te sturen. In het resterende bladzijden van dit 

deel wordt de geschiedenis tot het einde van het fort 
in 1730 beschreven. De VOC had geen succes in de 

handel, maar zij verzamelde wel veel kennis over het 

landschap, de mensen, de dieren en de planten aan 
de oostkust van Afrika. 

Het doel van de auteur, het beschrijven van de Sta¬ 

venisse, zijn fatale reis, de lotgevallen van de opva¬ 

renden en de vestiging van fort Lijdzaamheid, is op 

een duidelijke, avontuurlijke en soms humoristi¬ 
sche wijze bereikt. De schrijver ondersteunt zijn ver¬ 

haal met mooie en nuttige foto’s en andere bron¬ 

nen. Het boek is chronologisch opgezet, maar de le¬ 

zer moet door de uitwijdingen soms terugbladeren 

om de rode draad vast te houden. Het boek is goed 

leesbaar voor mensen die weinig kennis van de VOC 

hebben. Voor de kenners biedt het boek veel infor¬ 
matie over ontdekkingsreizen die de Compagnie 
heeft ondernomen. 

I.M. Brunt 

Johan Francke, Utiliteyt uoor de gemeene saake. De 

Zeeuwse commissievaan en haar achterban tijdens de Ne¬ 
genjarige Oorlog, 1688-1697 (Middelburg: Werken 

uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws Genoot¬ 
schap der Wetenschappen (deel 12), 2001, 498 p., 
ill., ISBN 90-70534-33-9; €41,00) 

Eind 2001 gaf het Koninklijk Zeeuws Genootschap 

der Wetenschappen Utiliteyt uoor de gemeene saake uit. 

Dit werk over de Zeeuwse kaapvaart is terecht uitge¬ 

geven, want Zeeland heeft op maritiem vlak nu een¬ 

maal een rijk verleden dat wetenschappelijke aan¬ 

dacht en analyse verdient. De auteur van het volumi¬ 

neuze en kloeke boek, Johan Francke, is geboren en 
getogen in het hart van Walcheren. Voor het Ge¬ 

nootschap is het de tweede keer dat het aandacht 
besteedt aan de Zeeuwse kaapvaart. In ig86 ging 

historica J. Verhees-van Meer Francke voor met een 

boek over de Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse 
Successieoorlog. 

Twee werken van het Genootschap over hetzelfde 

onderwerp en nog wel over twee periodes die elkaar, 

in tijd althans, nauwelijks ontlopen. De Negenjarige 

Oorlog van 1688-1897 van Francke en de Spaanse 

Successieoorlog van 1702-1713 van Verhees-van 

Meer kunnen gemakkelijk in een adem genoemd 
worden. Beide oorlogen voltrokken zich ook onder 

hetzelfde internationaal-politieke gesternte. De 
Noordzee-alliantie van koning-stadhouder Willem 

III trotseerde de verwoede pogingen van Lodewijk 
XIV om Spanje in te lijven. De dood van Willem III in 

1702 deed daaraan niet veel af. Gebroederlijk voch¬ 

ten de Republiek en Engeland voor handhaving van 

de politieke stabiliteit in West-Europa. De landkaart 
wijzigde amper in de tweede helft van de zeventien¬ 

de eeuw. De oorlog woedde vooral in het hart van de 

economie: vrijhandel of mercantilisme. Hier 

middenin opereerde de Zeeuwse kaapvaart. Kaap¬ 

vaart wordt ook vaak aangeduid als commissievaan 

vanwege de uitgifte van een commissiebrief. Dat 

was de aanstelling van de Staten-Generaal, waarmee 
een kaperkapitein kon aantonen dat hij in opdracht 

van het bevoegd gezag vijandelijke schepen of neu¬ 

trale schepen die handelden op de vijand kon op¬ 

brengen. Kaapvaart werd als instrument ingezet om 

de economische en maritieme slagkracht van Frank¬ 

rijk te treffen. Niet iedereen in de Republiek was 

daar content mee. Kaapvaart werkte namelijk pola¬ 

riserend: waar Amsterdamse kooplieden belang 

hadden bij veiligheid op zee, daar grepen Zeeuwse 
reders alle mogelijkheden aan om kaapvaart en 

smokkelhandel te bedrijven en de strijd op zee aan te 
wakkeren. Een tegenstelling die Zeeland en Amster¬ 

dam in de vaderlandse geschiedenis vaker tegenover 
elkaar plaatste. 

Beide oorlogen waren voor de Republiek, in fi¬ 

nancieel opzicht, desastreus. De overheidsuitgaven 

stegen naar astronomische hoogte: de staatsschuld 
van de Republiek nam in 25 jaar tijd toe van 160 mil¬ 

joen tot 309 miljoen gulden in 1713, een stijging van 

ruim 90%, met een jaarlijks gemiddelde van 3,6%. 

De kaapvaart was ontegenzeggelijk winstgevend, 
hoewel vaststaat dat niet elke kaapvaarder winst 

maakte. De opbrengsten tijdens de Negenjarige 

Oorlog en de Spaanse Successieoorlog waren re¬ 

spectievelijk 13,6 en 22,7 miljoen gulden. Dat zijn 

aanzienlijke bedragen, zeker als zij worden afgezet 

tegen de opbrengsten aan het begin van zeventiende 

en later in de achttiende eeuw. Topjaren voor de be¬ 

drijfstak dus, maar de belastingafdracht ervan was 

verre van toereikend om de stagnerende economi- 
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sche situatie in de Republiek het hoofd te kunnen 
bieden. 

Genoeg overeenkomsten, maar wat zijn de ver¬ 
schillen tussen beide studies? Francke belooft de le¬ 
zers een aansluiting bij het werk van Verhees-van 
Meer. Daarin stelt hij niet teleur. Integendeel zelfs, 
Francke heeft veelal dezelfde thema’s als Verhees¬ 
van Meer gekozen. Zijn boek valt in drie delen uit¬ 
een. Het eerste deel beslaat drie hoofdstukken. 
Francke beschrijft hierin de organisatie aan de wal. 
Naast een uiteenzetting over het gewestelijk bestuur 
en de admiraliteit, gunt hij de lezer een kijkje in de 
keuken van het kaapvaartbedrijf, waarbij onder¬ 
scheid wordt gemaakt tussen particuliere rederijen, 
de VOC en de WIC. De belangrijkste lokale be¬ 
stuurszetels waren in handen van aanhangers van 
stadhouder Willem III. Via benoemingen verzeker¬ 
de de koning-stadhouder zich van steun voor zijn 
beleid in de provincie. Door de verwevenheid van 
ambtelijke functies had Willem III ook invloed in de 
Zeeuwse admiraliteit. Het eerste deel wordt afgeslo¬ 
ten met een hoofdstuk over scheepstypen en de sa¬ 
menstelling van bemanningen. Het tweede deel 
gaat in op het werkterrein op zee. Dat was voor een 
kaapvaarder van veel, vaak niet te beheersen, facto¬ 
ren afhankelijk. Drukte op scheepvaartroutes, 
windrichtingen, zeestromingen en de ligging van 
geallieerde havens maakten de Golf van Biskaje, het 
Kanaal en de kust van Bretagne tot ideale wateren 
voor kapers. Veel Zeeuwse commissievaarders ope¬ 
reerden ook in de Middellandse Zee. Het waren de¬ 
zelfde operatiegebieden als tijdens de Spaanse Suc¬ 
cessieoorlog. In dit deel worden verder de tactieken 
en strategieën van en de excessen in de kaapvaart 
(krijgsgevangenen, straffen en delicten) beschre¬ 
ven. In het laatste en op voorhand het meest inte¬ 
ressante deel, leidt Francke de lezer in vijf hoofd¬ 
stukken rond op de markt voor kapers. De vendu (de 
verkoop van het opgebrachte schip en goederen), 
prijs en procedure (juridische positie van hernemen 
van schepen en opbrengen van vijandelijke en neu¬ 
trale schepen), de opbrengsten en de vendu als 
plaats van koophandel (type opgebrachte schepen 
en goederen). In het laatste hoofdstuk schenkt 
Francke aandacht aan de afnemers van geveilde 
schepen en goederen. Kooplieden bleken vaak ne¬ 
venfuncties te hebben om risico’s te spreiden: zij 
hadden functies bij de overheid, financiële instellin¬ 
gen of traden op als notaris. Reders en regenten 
participeerden ook in de handel om hun inkomsten 
aan te vullen. Dergelijke kruisbestuivingen waren 

niet uniek, maar kwamen overal in de havensteden 
van de Republiek voor. 

In het algemeen komen de thema’s uit de eerste 
twee delen van Francke’s werk overeen met die van 
Verhees-van Meer. Hiermee heeft Francke zijn be¬ 
lofte ruimschoots ingelost, zij het dat hij alle the¬ 
ma’s breedvoeriger over het voetlicht brengt. Franc¬ 
ke heeft bijvoorbeeld de sociale achtergronden van 
de betrokkenen in de kaapvaart in kaart gebracht. 
Niet vreemd voor een promovendus van de Leidse 
hoogleraar J. Bruijn. Naast de samenstelling van de 
bemanning en het kapiteinscorps, wordt ook aan¬ 
dacht geschonken aan de handelskant van de kaap¬ 
vaart. Aardig is de analyse van de investeerders aan 
de wal en hun sterke verwevenheid met het lokale 
bestuur. Hier wordt een duidelijk verschil blootge¬ 
legd met de Spaanse Successieoorlog. In hoofdstuk 
negen wordt de afrekening beschreven met een elite 
die was vastgeroest en geen politieke vernieuwing 
wenste. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren 
veel functies vaak in één hand belegd. Zo ook in de 
kaapvaart. Tijdens de Negenjarige Oorlog was het 
mogelijk om naast vendumeester, ook koopman, 
reder en lokaal bestuurder te zijn. Een dergelijke be¬ 
langenverstrengeling leidde tot excessen en fraude. 
Francke wijdt uitvoerig uit over het frauduleus han¬ 
delen van Isaac den Heldt, vendumeester van Mid¬ 
delburg, en Isaac Hurgronje, burgemeester van Vlis- 
singen. Beiden hadden in strijd met de regels ge¬ 
kocht op eigen veilingen. De orangisten gedroegen 
zich als een gesloten kaste. Tot woede van de mid¬ 
denklasse die op de poorten van de macht beukten. 
Eigenlijk groeven de aanhangers van Willem III hun 
eigen graf. Het bestaande bestel had zoveel afgunst 
opgewekt, dat na de dood van de stadhouder-ko- 
ning massaal werd afgerekend met de oude politiek. 
Reputaties sneuvelden. Koppen rolden niet, maar 
bij een groot aantal notabelen werd, in financiële 
zin, het vel over de neus getrokken. Personen uit be¬ 
kende families als Van Pere en Hurgronje ruimden 
het veld voor onder andere Ockers, Van Sonsbeeck 
en De Mauregnault, die tot dan toe voor belangrijke 
posten waren uitgesloten. Lang zaten de beklaagde 
regenten overigens niet op het strafbankje: vaak 
naar enkele jaren keerden zij weer terug in de poli¬ 
tieke arena. 

Utiüteyt voor de gemeene saake is opgetrokken uit 
veel, heel veel feiten en details. Het boek ademt 
daardoor eerder de sfeer uit van een feitenrelaas dan 
van een daadwerkelijke beschrijving van de laat ze- 
ventiende-eeuwse kaapvaart. Dat overschaduwt 
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jammerlijk de noeste arbeid die Francke heeft ver¬ 
richt. Het is te prijzen dat de lezer nog meer feiten 
bespaard zijn gebleven; een deel van de onderzoeks¬ 
resultaten is namelijk in een aparte, bij de auteur te 
bestellen bijlage, ondergebracht. Als een paal boven 
water blijft echter staan dat het onderzoek van 
Francke een belangrijke leemte vult in de geschiede¬ 
nis van de kaapvaart met al zijn sociale aspecten. Het 
boek zal in menige boekenkast van zeegeschiede¬ 
nisliefhebbers een plekje verwerven. Al met al een 
nuttig naslagwerk, maar zeker geen klassieker. 

Eric W. van der Oest 

Donald A. Petrie, The Prize Game. Lawful looting on the 
High Seas in the Days of Fighting Sail (New York: Berk¬ 
ley Books, 2001, xiii + 217 p., ill., ISBN 0-425-17829- 
3; $13.00) 

Donald A. Petrie (Wainscott, Long Island) heeft als 
zeeman in de koopvaardij gevaren en is daarnaast 
actief geweest als soldaat, zakenman, bankier en 
politicus. Hij is thans advocaat en tevens fervent zee- 
zeiler. Over prijsnemingen schreef hij artikelen in 
de American Neptune en Log of the Mystic Seaport, waar¬ 
mee hij de ‘best essay awards’ heeft gewonnen. De 
schrijfstijl van Petrie is inderdaad vloeiend en zijn 
boek leest prettig weg. Petrie heeft, wat onderwer¬ 
pen betreft, eerder een veelomvattend en in vijf case 
studies samengevat werk geschreven, dan een over¬ 
zicht van een doortimmerd onderzoek. Alle hoofd¬ 
stukken behandelen (il)legale prijsnemingen, maar 
elk hoofdstuk staat qua thematiek op zichzelf. De 
subtitel, Lawful Looting on the High Seas in the Days of 
Fighting Sail, pretendeert dan ook meer dan de in- 
houd van dit boek kan waarmaken. Petrie heeft het 
vooral over het prijsrecht in de periode 1756-1812, 
en dan met name over het Amerikaanse en Britse 
prijsrecht. Petrie kwam op zijn onderwerp tijdens 
een genealogisch studie, waarbij hij ontdekte dat 
zijn voorvader Mary Stewart Cook op de walvisvaar¬ 
der Eliza Swan had gevaren, die tijdens de oorlog van 
1812 door de USS President was genomen. Dit voor¬ 
beeld is de opmaat voor het thema van het eerste 
hoofdstuk: het rantsoeneren van vaartuigen en de 
praktijk van zeekartels. Het tweede hoofdstuk gaat 
in op de aard van prijzen en de rechten die prijsne- 
mers en autoriteiten hierop hadden, ditmaal met de 
brik Argus als voorbeeld. In het derde hoofdstuk 
staat, bij de behandeling van ‘letters of marqué’, re- 
presaillebrieven en het verschil tussen commissie¬ 

vaan en piraterij, het piratenproces rond Luke Ryan 
centraal. Aan de hand van de kaperschepen Scourge, 
Rattle Snake en Blooded Yankee wordt het prijsrecht in 
de buitenlandse prijzenhoven besproken. In het vijf¬ 
de hoofdstuk ten slotte, komt de neming van de Si¬ 
ren aan bod bij de uitvoering van blokkades door ge¬ 
combineerde legereenheden te land en te water. 

Het doel van deze studie is te komen tot meer ken¬ 
nis van de juridische aspecten rondom prijsnemin¬ 
gen, en hoe deze zich verhouden tot het gangbare 
prijsrecht en de theorieën daarover van de rechtsge¬ 
leerden Grotius en Bynkershoek. Petries beknopte li¬ 
teratuurlijst telt dan ook vooral juridische werken. 
Daarnaast bestudeerde Petrie in archieven gerechte¬ 
lijk uitspraken van prijzenhoven. Opmerkelijk is dat 
belangrijke studies, zoals die van Carl E. Swanson, 
Faye Margaret Kert of Howard Irving Chapelle, niet 
door Petrie zijn geraadpleegd. Sterker nog: Petrie 
stelt dat er in de Verenigde Staten sinds een eeuw 
geen boek over prijsrecht meer is verschenen, het¬ 
geen onjuist is. Dat Petrie de nodige tijd aan zijn stu¬ 
die heeft gewerkt, die in 1999 het levenslicht zag en 
in 2001 als paperback werd uitgegeven, blijkt uit de 
bibliografie waarin het Public Record Office zich nog 
immer in Chancery lane bevindt, terwijl dat toch al ja¬ 
ren in Kew is gevestigd. Vooral in zijn inleiding schut¬ 
tert Petrie met termen uit de kaapvaart die hij op een 
geheel eigen wijze interpreteert; bijvoorbeeld de 
Franse ‘guerre de course’, die volgens Petrie meer 
met het bedrijven van oorlogvoering als ‘sport’ te ma¬ 
ken had dan met de politiek die hieraan ten grondslag 
lag. Het zou zijn boek ten goede zijn gekomen als hij 
van de appendix een inleiding had gemaakt. Dat is na¬ 
melijk het, zeker in juridisch opzicht, meest interes¬ 
sante deel van deze studie. Hierin wordt onder meer 
aandacht besteed aan zogenaamde ‘hernemingen’, 
het meest broze onderdeel van het prijsrecht. Zoals 
uit de te breedvoerig titel al blijkt, lijdt Petrie aan blik¬ 
vernauwing; hij wil historische thema’s generalise¬ 
ren, maar verwart de Amerikaanse horizon met die 
van het mondiale perspectief. 

Donald A. Petrie heeft met The Prize Game een lees¬ 
baar boek geschreven dat de lezer in vogelvlucht 
langs het Anglo-Amerikaanse prijsrechtvan pakweg 
1756 tot 1812 voert, maar door zijn poging de studie 
naar een algemener historisch niveau te tillen, is hij 
er niet in geslaagd iets wezenlijks toe te voegen aan 
reeds bestaande literatuur. Ik sluit mij dan ook aan 
bij Patrick O’Brian die, blijkens de omslag, het 
boekje met ‘veel genoegen’ heeft gelezen. 

Johan Francke 
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Lisa Norling, Captain Ahab had a Wife. New England 

Women and the Whale/ishery, 1720-1870 (Chapel 

Hill/London: University of North Carolina Press, 
2000, 376 p., ill., ISBN 0-8078-4870-0; US $ 19.95) 

Nog niet 20 lang geleden werd de maritiem-histori- 

sche literatuur voornamelijk bevolkt door mannen. 

Inmiddels hebben Amerikaanse historici als Marcus 
Rediker, Margeret Creighton en Lisa Norling het 

gender-perspectiefeen plaats gegeven in de maritie¬ 

me geschiedenis. Dat Captain Ahab inderdaad een 
vrouw had is inmiddels gemeengoed, maar over de 

rol van vrouwen in maritieme gemeenschappen is 

het laatste woord nog niet geschreven. Hoewel Nor¬ 

ling duidelijk aansluiting zoekt bij de - doorgaans 

nogal theoretische - feministisch georiënteerde ge¬ 
schiedschrijving, is haar studie over vrouwen van 

walvisvaarders in New England zeer leesbaar. In het 
eerste gedeelte van het boek staat achttiende-eeuws 

Nantucket, waar bijna de gehele bevolking direct of 

indirect betrokken was bij de walvisvaart, centraal. 
In het tweede gedeelte wordt gefocust op de walvis- 

vaardersgezinnen in negentiende-eeuws New Bed¬ 
ford, in deze periode het middelpunt van de walvis¬ 

industrie. Aan de hand van een indrukwekkende 

hoeveelheid bronnenmateriaal, afkomstig uit lokale 
archieven, bedrijfsarchieven en particuliere archie¬ 
ven, schetst Norling een levendig beeld van het da¬ 

gelijks leven in een zeevarende gemeenschap. De 

brieven en dagboeken waaruit veelvuldig geciteerd 
wordt, geven niet alleen inzicht in de praktische za¬ 

ken waar de zeemansvrouwen bij afwezigheid van 

hun mannen voor stonden, maar belichten ook de 

emoties die hiermee gepaard gingen. Wel heel bij¬ 

zonder in dit verband is een postzak met 155 - nooit 
ontvangen - brieven van vrouwen aan hun mannen 

op zee. Overigens waren deze mannen voornamelijk 
afkomstig uit de sociale laag van kapiteins en stuur¬ 

lieden. In tegenstelling tot de lagere rangen aan 

boord bleven zij vaak hun gehele werkzame leven 
varen. 

In achttiende-eeuws Nantucket werden de op zee 
verkerende mannen in zakelijk opzicht door hun 

vrouwen vertegenwoordigd. Bovendien werkten de 

meeste zeemansvrouwen om het gezinsbudget, 
waar ze in hoge mate verantwoordelijk voor waren, 
aan te vullen. Op knappe wijze analyseert Norling 

hoe het dominante Quakergeloof in de walvisvaar- 

dersgemeenschap bijdroeg aan de toch al niet gerin¬ 
ge zelfstandigheid van deze vrouwen. De Quakers 
gingen uit van spirituele gelijkwaardigheid en dat 

hield in dat het vrouwen toegestaan was belangrijke 

posities binnen de kerkgemeenschap te bekleden. 
Vrouwen die actief waren binnen de kerk hielden, 

ofschoon gescheiden van de mannen, hun eigen 

vergaderingen. Er was sprake van een sterk sociaal 

netwerk waarbinnen de Quakervrouwen elkaar 
steunden, zowel in sociaal als in economisch op¬ 
zicht. 

Rond 1820 verschoof het zwaartepunt van de wal¬ 
visvaart naar New Bedford en omgeving, en tegelij¬ 

kertijd expandeerde de jacht op walvissen. Doordat 

de vangstgebieden werden uitgebreid, veranderde 

het leven van de walvisvaarders drastisch. In plaats 

van maanden duurden hun reizen voortaan jaren, 

waardoor de zeemansvrouwen verwerden tot onbe¬ 
storven weduwen, of ‘Cape Horn widows’, zoals 

Norling ze noemt. In dezelfde periode ontstonden 

in de Amerikaanse samenleving onder invloed van 

de Romantiek en het evangelisch Protestantisme 
nieuwe ideeën over de plaats van vrouwen in de sa¬ 

menleving. Het Victoriaanse ideaal van ‘domestici¬ 

ty’ of huiselijkheid deed zijn intrede. Het concept 
van de mannelijke kostwinner tegenover de emotio¬ 

neel afhankelijke vrouw vond al snel zijn weg naar 

New Bedford, omdat het naadloos aansloot bij de 

toch al strikt gescheiden werk- en leefomgeving van 

de walvisvaarders en hun echtgenotes. Volgens Nor¬ 

ling had dit ideaalbeeld een negatieve invloed op het 

leven van zeemansvrouwen. De romantische liefde 
en het huwelijk werden, zowel door kerk als samen¬ 

leving, op een voetstuk gezet. De afwezigheid van 

hun echtgenoot werd voor zeemansvrouwen steeds 
lastiger te dragen. Uit de correspondentie tussen de 

gescheiden echtelieden sprak wanhoop en een¬ 
zaamheid. 

Sommige kapiteinsvrouwen kozen uiteindelijk 
voor een bestaan naast hun man op zee. Norling 

stelt dat dit hun leven er niet makkelijker op maak¬ 

te. De vrouwen moesten zien te overleven in een 

overwegend mannelijke omgeving, waarbij ze soms 
gedwongen waren hun kinderen aan de wal achter 

te laten. Bovendien misten ze hun sociale netwerk, 

bestaande uit familie en mede-zeemansvrouwen. In 
sociaal-economisch opzicht was er voor de vrouwen 

van walvisvaarders aan de wal sinds de achttiende 

eeuw niet veel veranderd. Nog steeds werkten ze en 

fungeerden ze in afwezigheid van hun man als 

hoofd van het gezin, waarbij alle voorkomende za¬ 
kelijke transacties geregeld werden. Volgens Nor¬ 

ling echter, werd de belangrijke rol van vrouwen in 

de gemeenschap versluierd door de nadruk op het 
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ideaal van huiselijkheid. Deze stelling wordt door 

haar onvoldoende onderbouwd. De lezer krijgt on¬ 

willekeurig het gevoel dat hier de historische werke¬ 

lijkheid geweld wordt aangedaan om het verhaal in 

de bestaande feministische theorie te passen. Desal¬ 
niettemin is Captain Ahab had a Wife een indrukwek¬ 

kende en vakkundig geconstrueerde studie. De 

prachtige zwart-wit foto’s van walvisvaarders en 

hun vrouwen geven het boek een extra dimensie. 

Annette de Wit 

M.H. Bartels, E.H.P. Cordfïinke en H. Sarfatij (red.), 

Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouio- 

historie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. 

Cultuurhistorie uan de Nederlandse expansie (Hilversum: 

Verloren, 2002, 190 p., ill., krtn., ISBN 90-6550- 
702-7; €19,00) 

“De bundel Hollanders uit en thuis geeft een beeld van 
de veelzijdige aanpak die de bestudering van de Ne¬ 

derlandse expansie over verre afstand vanaf de late 

zestiende eeuw te zien geeft. En dit dan gerekend 

naar de jongste uitkomsten van het moderne onder¬ 

zoek. Oosten West komen ruim aan bod en ook het 

eigen land is goed vertegenwoordigd. De auteurs, 

afkomstig uit uiteenlopende vakgebieden als ar¬ 

cheologie, geschiedenis, bouwhistorie en kunstge¬ 
schiedenis, vertegenwoordigen de nieuwere garde 

van onderzoekers op dit specifieke terrein. Militaire 
zaken, scheepsbouw en scheepvaart, handel en da¬ 

gelijks leven zijn de uiteenlopende onderwerpen.” 

Zo staat het in de inleiding van deze bundel, die de 

neerslag is van een gelijknamig symposium dat de 

Stichting Archeologie en Historie op 19 oktober 
2001 organiseerde. 

Deze bundel gaat eigenlijk over van alles en nog 
wat. Om de zeer uiteenlopende bijdragen toch een 

schijn van samenhang te geven zijn drie secties be¬ 

dacht: faciliteiten en infrastructuur; handel, pro¬ 

ductie en consumptie; forten en factorijen. In de 

eerste sectie wordt het onderzoek naar drie scheeps¬ 

werven uit de doeken gedaan: een aan de Hogendijk 

in Zaandam, een op Oostenburg in Amsterdam en 

een op het eiland Onrust in de baai van Jakarta. In de 

tweede sectie komen wel zeer verschillende onder¬ 

werpen aan bod zoals het wrak van het VOC-schip 

Avondster in de haven van Galle (Sri Lanka), de zout¬ 

winning door Nederlandse zeevaarders in het Cari- 

bisch gebied, in het bijzonder voor de kust van Ve¬ 

nezuela op het eiland La Tortuga en nabij het fort 

Araya, en de porseleinverzameling opgegraven in 
een beerput bij het huis van een illustere VOC-be- 

ambte in het Nederlandse bloembollendorp Lisse. 
De derde sectie vertoont misschien nog het meest 

samenhang. Daarin komen de bouwgeschiedenis 
en opgravingen van VOC-forten en factorijen op 

Mauritius, in India (Sadras en Wingurla) en op Sri 

Lanka (Katuwana) aan bod. In alle drie de artikelen 

wordt getracht in woord en beeld de vorm van de 

fascinerende gebouwen te reconstrueren en wordt 
één en ander verteld over het functioneren van de 

overzeese vestigingen. In dezelfde sectie wordt de 

lezer echter ook getrakteerd op “een schans om ’s 

Lands frontier te sterken”, in Oudeschans, Gronin¬ 
gen. Wat moeten we daar nu mee? 

Hoe kan een recensent in hemelsnaam in kort be¬ 
stek recht doen aan een groot deel van de inhoud van 

een bundel, als de artikelen daarin over zulke uit¬ 

eenlopende onderwerpen gaan? Dat probeer ik dan 

ook maar niet. Ongetwijfeld staan er belangwek¬ 

kende gegevens in de verschillende artikelen en 

worden er interessante archeologische vondsten uit 

de doeken gedaan, maar de samenhang en het over¬ 

zicht ontbreekt. Het lijkt zelfs of er weinig moeite is 

gedaan om deze te bewerkstelligen. Een rode draad 
is ver te zoeken. Er wordt geen poging gedaan tot 

vergelijking en een synthetiserende slotbeschou¬ 
wing over de inhoud van de artikelen ontbreekt. 

Zo’n beschouwing mag je wel verwachten bij een 

publicatie over de resultaten van een symposium. De 

stukken zijn nu zo in de bundel gezet. Was het niet 

zinniger geweest om op z’n minst een samenvat¬ 

tend besluit toe te voegen, waarin de gepresenteerde 

stand van zaken (naar ik hoop kunnen de gepubli¬ 

ceerde bijdragen tot op zekere hoogte als zodanig 

worden beschouwd) en de in de inleiding genoemde 

‘veelzijdige aanpak’ vergelijkenderwijs wordt be¬ 
schreven en geplaatst binnen het kader van het on¬ 

derzoek naar de geschiedenis van de VOC in het al¬ 
gemeen? 

Deze omissie verbaast eens te meer, omdat er toch 

een artikel in de bundel verzeild is geraakt dat juist 

wel over overzicht gaat. Het is een stuk over de Atlas 

of Mutual Heritage (AMH). Dit is een wetenschap¬ 

pelijke digitale catalogus in uitvoering met afbeel¬ 

dingen en gegevens van VOC-vestigingen overzee. 

Behalve een overzicht van plaatsen (forten en facto¬ 
rijen) in Afrika en Azië waar de VOC in de zeventien¬ 

de en achttiende eeuw gevestigd was, gaat het om 

een inventarisatie van topografische afbeeldingen 
van deze plaatsen uit de collecties van het Algemeen 
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Rijksarchief (sinds kort Nationaal Archief), het 
Rijksmuseum Amsterdam en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, waaronder een deel van de foto¬ 
collectie van de inmiddels hoogbejaarde prof. C.L. 
Temminck Groll, die bestaat uit vierduizend plaat¬ 
jes van overzeese monumenten in de West en de 
Oost. En het beeldmateriaal wordt aangevuld met 
collecties van andere instellingen. Kijkt dus allen op 
www.atlasmutualheritage.nl. 

Reinout Rutte 

W.F.J. Mörzer Bruyns, Konst der stuurlieden. Stuur¬ 
manskunst en maritieme cartografie in acht portretten, 
1540-2000 (Zutphen: Walburg Pers, 2001, elfde jaar¬ 
boek van het Nederlands Scheepvaartmuseum Am¬ 
sterdam, 112 p., ill., ISBN 90-6011-624-0; €22,95) 

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheep¬ 
vaartmuseum en de Stichting Nederlands Scheep¬ 
vaartmuseum Amsterdam hebben inmiddels een 
traditie opgebouwd in het uitgeven van boeken over 
de collectie van dat museum. Sinds 1986 verschijnt 
ieder najaar van de hand van een of meer collectie- 
beheerders van het Scheepvaartmuseum een Jaar¬ 
boek, waarin een bepaald aspect van de collectie 
wordt belicht. 

In 2001 verscheen het jaarboek Konst der Stuurlieden 
dat is geschreven door de hoofdconservator naviga¬ 
tie, W.J.M. Mörzer Bruyns. Het boek is zeer rijk geïl¬ 
lustreerd, telt 112 pagina’s en het geeft een overzicht 
van de Nederlandse inbreng in de navigatiekunde en 
het navigatieonderwijs over de afgelopen vierenhal¬ 
ve eeuw. Mörzer Bruyns is geen onbekende in de in¬ 
ternationale wereld van de historische navigatie en 
cartografie. Van zijn hand verschenen onder meer 
een eerder jaarboek (The cross-staff, 1994) en artikelen 
en boeken met betrekking tot scheepsnavigatie en 
cartografie. Hoewel dit een onderwerp is dat niet di¬ 
rect aan de obscuriteit moet worden ontrukt, is de 
wijze waarop Mörzer Bruyns dit keer de navigatiege- 
schiedenis benadert bijzonder. Uitgaande van de 
nautische collectie van het Scheepvaartmuseum be¬ 
schrijft de auteur acht Nederlanders die voor de ont¬ 
wikkeling van de navigatie en de praktische toepas¬ 
sing ervan van groot belang zijn geweest. 

De zestiende-eeuwse zeevaartkundige Cornelis 
Anthoniszoon mag van Mörzer Bruyns de estafette 
door de tijd beginnen. Deze Hollander - hij was 
woonachtig in Amsterdam — leefde van (ongeveer) 
i5°7 tot 1553 en staat bekend als de vroegste maker 

van pas- en leeskaarten voor de Nederlandse markt. 
Daarbij stelde deze zoon van kunstschilder Jacob 
Corneliszoon van Oostzanen ook een leerboek sa¬ 
men waarin de praktische kanten van de stuurmans¬ 
kunst aan bod komen. Eén exemplaar van dit boek 
heeft de vierenhalve eeuw tot het heden overbrugd 
en dit ligt nu in de Houghton Library in Harvard 
(Massachusetts). 

Mörzer Bruyns laat Anthoniszoon in het volgende 
hoofdstuk het estafettestokje doorgeven aan de zeer 
bekende Enkhuizer zeevaarder en cartograaf Lucas 
Janszoon Waghenaar (1534-1605). Wagenaars car¬ 
tografisch werk was bij zijn tijdgenoten al wereldbe¬ 
roemd; voor de hedendaagse maritiem geïnteres¬ 
seerden zijn atlassen en gidsen als de Spiegel, de 
Thresoor en de Waggoner, titels die bekend in de oren 
moeten klinken. Na Wagenaar lopen we met Claes 
Hendrickszoon Gietermaker, Cornelis Douwes, 
Gerard Hulst van Keulen en Abraham Cornelis Ha- 
zewinkel mee door de volgende vier hoofdstukken; 
zij illustreren de stuurmanskunst in de zeventiende, 
achttiende en begin negentiende eeuw. De opzet van 
deze hoofdstukken is steeds dezelfde: in min of meer 
chronologische volgorde krijgen vele makers - en 
niet alleen de Nederlandse - van leerboeken, kaar¬ 
ten, tabellenboeken en navigatie-instrumenten even 
kort de aandacht. Zij zijn de ijkpunten waaraan de 
ontwikkeling van de ‘oude’, de praktische stuur¬ 
manskunst wordt gespiegeld. 

De zevende persoon in de reeks neemt ons mee 
naar de ‘nieuwe’, de theoretische stuurmanskunst. 
Nieuw aan de negentiende-eeuwse Frederik Kaiser 
was dat hij de navigatie, geheel conform de toenma¬ 
lige tijdgeest, op een wetenschappelijke leest 
schoeide. Voor hem wogen het preciezer toepassen 
van bekende plaatsbepalingmethoden en -middelen 
zwaarder dan het praktische nut ervan. De bestaan¬ 
de methoden en middelen konden nauwkeuriger 
worden onder meer door betere instrumenten en 
tijdmeters. Met Pieter Haverkamp (1882-1964) - dé 
samensteller van de onontbeerlijke, maar door mari¬ 
tiem historici vaak vergeten zeevaartkundige tafels - 
eindigt de estafette van de ambachtelijke stuurmans¬ 
kunst in de twintigste eeuw. Bij zijn overlijden in 
1964 bevindt de stuurmanskunst zich in een nieuwe 
fase. Elektronische navigatiemiddelen als decca, ra¬ 
dar, peiltoestellen, diepte- en snelheidsmeters de¬ 
den in snel tempo hun intrede in de koopvaardij. 
Een ontwikkeling die zo snel ging dat Haverkamps 
werk en dat van zijn voorgangers binnen enkele de¬ 
cennia feitelijk overbodig was geworden. Het ver- 
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volg op die verandering, de satellietnavigatie, is het 
onderwerp van het laatste en persoonloze hoofd¬ 
stuk. 

Het boek is voorzien van veel mooie afbeeldingen 
van instrumenten, tijdmeters en titelpagina’s van 
beroemde en bekende leerboeken. Verder bevat het 
een uitgebreide bibliografie en een index. Voor de¬ 
genen die bekend zijn met het onderwerp biedt het 
boek weinig nieuws, maar voor de nieuwkomer op 
dit gebied is het een beknopt en inhoudelijk goed 
overzicht van de (Nederlandse) stuurmanskunst 
door de eeuwen heen en wat hiervan bewaard is ge¬ 
bleven. 

Een punt van kritiek betreft de leesbaarheid van 
het boek. Met name de voor de leek bedoelde inlei¬ 
ding, waarin een historisch overzicht van de naviga¬ 
tie wordt gegeven, is een ware beproeving voor de le¬ 
zer. Van de auteur en de nota bene vijfkoppige re¬ 
dactie van eveneens bekende auteurs had een betere 
tekstuele vorm, een betere stijl verwacht mogen 
worden. 

Wouter Heijveld 

Martyn Beardsley, Deadly Winter. The Life of Sir John 
Franklin (London: Chatham Publishing, 2002, 272 
p., ill., ISBN 1-86176-187-2; £ 20.00) 

Sir John Franklin is vooral bekend vanwege die ene, 
mislukte ontdekkingsreis in het noorden van Cana¬ 
da, waar hij op zoek was naarde route van de Noord - 
westpassage. Dit vond plaats in 1845 toen Franklin 
met twee schepen, de Erebus en de Terror, en 129 man 
E ngeland verliet omernooit meer terug te keren. De 
hele expeditie verdween in het noorden van het hui¬ 
dige Canada en het duurde jaren eer men iets ach¬ 
terhaalde van de drama’s die zich daar in het ijs en 
op de toendra hadden afgespeeld. Naar later bekend 
is geworden is Sir John Franklin op 11 juni 1847 in 
het noorden van Canada overleden. Enkele maan¬ 
den na zijn dood hebben zijn medeopvarenden de 
schepen verlaten om te voet naar de monding van de 
Grote Visrivier te gaan. Ze probeerden op deze ma¬ 
nier aan de ijskoude greep van het poolgebied te 
ontsnappen. Geen van hen heeft die tocht overleefd. 

Uit de biografie van Franklin van Martyn Beards¬ 
ley blijkt dat Franklin veel meer gedaan heeft in zijn 
leven. Een belangrijk deel van zijn boek beschrijft 
namelijk andere activiteiten van Franklin. Het be¬ 
gint met Franklins aanmonstering als adelborst op 
de HMS Polyphemus met welk schip hij in 1801 deel¬ 

neemt aan Nelsons zeeslag bij Kopenhagen. Het¬ 
zelfde jaar nog stapt hij over op de HMS Investigator 
en zeilt via Kaap de Goede Hoop naar Australië. Eni¬ 
ge tijd later loopt Franklin met het schip de Porpoise 
in het noorden van Australië op een koraalrif. Hij 
komt daarbij met de anderen op een zandbank te¬ 
recht, waarvan hij na weken gered wordt door de be¬ 
kende zeevaarder Matthew Flinders. In 1804 zeilt 
Franklin naar Canton en vandaar weer terug naar 
Engeland, dat opnieuw in oorlog was geraakt met 
Frankrijk. Het jaar daarop maakt hij op de HMS Bel- 
lerophon de zeeslag van Trafalgar mee. Franklin 
wordt na de slag officieel geprezen om zijn moed en 
ijver tijdens het gevecht. In 1807 dient hij als stuur¬ 
man op de HMS Bedford en in 1808 wordt hij bevor¬ 
derd tot eerste luitenant. Hij zeilt dan naar Amerika 
waar hij rond kerstmis voor Rio de Janeiro kruist om 
enkele schepen op te wachten die naar Engeland 
moeten worden begeleid. 

De jaren daarna zeilt hij weer naar Amerika, waar 
hij in 1815 deelneemt aan de aanval op New Orleans. 
Het is zijn laatste militaire activiteit. De oorlog is af¬ 
gelopen en de Britse admiraliteit gaat uit weten¬ 
schappelijke interesse en nationale trots over tot 
ontdekkingsreizen. De witte plekken op de kaart 
worden ingevuld en Franklin speelt daarin op eigen 
verzoek een prominente rol. Als kapitein op de brik 
Trent zeilt hij samen met een ander schip naar Spits¬ 
bergen om daar naar een ijsvrije poolzee te zoeken. 
Ze lopen ten noorden van Spitsbergen op 8o° 34 ’ NB 
in het ijs. Uit het ijs gekomen probeert hij het nog¬ 
maals maar nu naar het westen, richting Groenland, 
maar ook daar is geen ijsvrije poolzee te vinden. 

Als hij terug in Engeland komt ontmoet hij zijn la¬ 
tere vrouw, de dichteres Eleanor Anne Porden. Zij 
heeft een gedicht geschreven getiteld ‘The Arctic Ex¬ 
pedition’ dat Franklin in handen krijgt en waarvan 
hij onder de indruk is. Veel tijd om daarbij stil te 
staan heeft hij echter niet, want de admiraliteit be¬ 
sluit snel weer een expeditie naar het noorden te stu¬ 
ren. Een gecombineerde expeditie ditmaal: één over 
zee door de Lancastersound en één over land vanuit 
de Hudson Baai via het Great Slave Lake en de Cop¬ 
permine rivier naar de Arctische kust van Canada. 
Franklin krijgt de leiding van de landexpeditie. De 
biografie van Beardsley staat uitgebreid stil bij deze 
moeizame landexpeditie. Met behulp van brieven, 
verslagen en het boek van Franklin zelf geeft Be¬ 
ardsley een boeiend verslag van deze zo dramatisch 
verlopen expeditie. Als Franklin in 1822 na drie jaar 
van omzwervingen in het barre noorden van Canada 
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in Engeland terugkomt, wordt hij niet alleen bevor¬ 

derd, maar ook lid van de Royal Geographical Socie¬ 

ty. Hij trouwt een jaar later met Eleanor Anne Por- 
don en wordt in 1824 vader van een dochter: Ele¬ 

anor. Zijn vrouw heeft tbc en is zeer zwak als Frank¬ 
lin in 1825 voor de tweede keer naar het Canadese 

noorden vertrekt. Enkele dagen na het vertrek van 

Franklin sterft ze. De bewaard gebleven brieven en 

dagboeken geven Beardsley de gelegenheid de rela¬ 

tie van Franklin met Eleanor, waarin religie een be¬ 

langrijke rol speelt, te beschrijven. Franklin hoort 
het nieuws van Eleanors overlijden pas een maand 

na dato wanneer hij in Amerika is. De expeditie gaat 

door. Ze bereiken via de Mackenzie rivier de Arcti¬ 

sche kust van Canada. De hele zomer verkennen ze 

de noordelijke kusten en daarna keren ze terug naar 
Fort Franklin waar ze overwinteren. In het volgende 

voorjaar trekken ze naar het zuiden en september 

1827 arriveert Franklin samen met Richardson weer 

in Londen. Als Franklin enige tijd terug is in Londen 

trouwt hij met Jane Griffin, een vriendin van zijn 

overleden vrouw. Beardsley beschrijft haar als een 
knappe vrouw met donker haar en blauwe ogen. 

Ook deze relatie beschrijft hij met behulp van brie¬ 

ven en dagboeken. Jane Griffin blijkt een sterke wil 

te hebben, die zich vooral openbaart door de wijze 

waarop ze later de admiraliteit onder druk zet om 

haar in het noorden vermiste echtgenoot te zoeken. 
Maar voor het zover is zien we Franklin in 1836 nog 

weer naar het zuiden gaan waar hij gouverneur 
wordt van Van Diemensland (Tasmanië). 

In Van Diemensland wordt Franklin, aldus Be¬ 

ardsley, geconfronteerd met een wereld van corrup¬ 
tie en politieke haarkloverij waarbij ook zijn vrouw 

Jane Griffin betrokken raakt. In 1843 besluit hij uit¬ 

eindelijk zijn ambt neer te leggen en terug te keren 

naar Engeland, het land dat hij een jaar later al weer 

verlaat om te beginnen aan zijn beroemde zoektocht 
naar de Noordwestpassage. Beardsley stopt de bio¬ 

grafie van Franklin niet bij zijn dood, maar vervolgt 

met de zoektochten die, vaak op aandringen van 

Jane, zijn ondernomen. Hij beschrijft het doorzet¬ 

tingsvermogen van Jane en de biografie eindigt met 
haar dood in 1875, drie dagen voor de onthulling 

van Franklins memorial in Westminster Abbey in 

London. Toch is het boek daarmee nog niet af. In 
het laatste hoofdstuk gaat de schrijver nog in op de 
persoon Franklin en het mysterieus verdwijnen van 

zijn expeditie. Hij behandelt daarin enkele recente¬ 
lijk naar voren gebrachte redenen voor het misluk¬ 
ken van de expeditie. 

Beardsley is een schrijver van kinderboeken die 

gefascineerd raakte door het Franklinverhaal toen 
hij onderzoek deed voor een kinderboek dat gedeel¬ 

telijk handelde over de beroemde 1845-expeditie op 

zoek naar de Noordwestpassage. Hij was, zo vertelt 

hij in zijn inleiding, van jongs af aan geïnteresseerd 

in de Britse geschiedenis en zijn helden waren man¬ 
nen als Drake en Nelson. Door zijn dochter kwam 

hij erachter dat de huidige generatie niets meer weet 

van deze helden uit de Britse geschiedenis. Hij be¬ 

sloot daar iets aan te doen door een boek over een 

van zijn helden te schrijven. Het werd Sir John 

Franklin. Beardsleys boek zal zeker bijdragen tot het 

beter bekend worden van de Britse negentiende- 

eeuwse geschiedenis. Het leest goed en bevat veel 
interessante nieuwe gegevens en gezichtspunten 

over Franklin en zijn tijd. Daarnaast maakt het dui¬ 

delijk dat een druk bestaan niet slechts is voorbe¬ 
houden aan de mensen uit onze tijd: Franklin reisde 

als marineman de hele wereld af, vocht en passant 

mee in twee beroemde zeeslagen, was bestuurder en 

ontdekkingsreiziger en schreef drie boeken. 

Louwrens Hacquebord 

Andrew Lambert (ed.), Letters and Papers of Professor Sir 
John Knox Laughton, 1830-1915 (Aldershot: Ashgate Pu¬ 
blishing, Publications ofthe Navy Records Society Vol. 

143, 2002, 340 p., ISBN 0-7546-0822-0; £75.00) 

Laughton, als mathematicus opgeleid te Cam¬ 
bridge, begon zijn loopbaan als ‘Naval Instructor’ 

bij de Britse marine en maakte in die hoedanigheid 

in de Oostzee de Krimoorlog mee. Later doceerde 

hij geschiedenis aan het Royal Naval College te 

Greenwich en King’s College te Londen. In 1893 

speelde hij een belangrijke rol bij de oprichting van 

de Navy Records Society; deze uitgave kan mede be¬ 
schouwd worden als eerbetoon voor zijn werk als 

zodanig. Van zijn talrijke publicaties is onder meer 

van belang een groot aantal artikelen in de Dictiona¬ 
ry ofNational Biography. 

Een groot deel van de hier gepubliceerde docu¬ 

menten bevindt zich in het National Maritime Mu¬ 
seum te Greenwich waar de stukken in kwestie, in 

feite wat over is van Laughtons persoonlijk archief, 

gedeponeerd zijn door zijn kleinzoon. Veel ander 

materiaal wordt elders bewaard, zoals brieven aan 
de admiraals Mahan en Luce met wie Laughton fre¬ 

quent correspondeerde, in de Library of Congress te 

Washington. Uw recensent betreurt persoonlijk dat 

de bewerker niets heeft gepubliceerd uit de inhoud 
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van een doos met materiaal betreffende vlaggen die 
tot het fonds-Laughton te Geenwich behoort. Gege¬ 

vens over dat onderwerp zijn zeldzaam, misschien 

wel juist omdat het hier artikelen voor dagelijks ge¬ 

bruik betreft. 

Wat steeds weer treft is de brede belangstelling 

van Laughton. Ook nadat hij als gevolg van een be¬ 
zuinigingsoperatie Greenwich moest verruilen voor 

King’s College bleef hij zich nauw met de Britse ma¬ 

rine verbonden voelen en gaf hij blijk van grote inte¬ 

resse niet alleen voor haar geschiedenis, maar ook 

voor de actuele marinepolitiek. In verband daarmee 

is het curieus dat collega-historicus Oppenheim 

hem in 1898 vraagt te bemiddelen bij de werf van 
Thorneycroft, omdat hij zo graag de proeftocht van 

een torpedobootjager wil meemaken. Belangrijk 

was vanzelfsprekend zijn frequent contact met Sir 

Julian Corbett. Het ligt voor de hand dat Laughton 

zich diverse malen heeft beziggehouden met Nelson 

en degene die wij tegenwoordig diens partner zou¬ 
den noemen: Lady Hamilton. Daarbij ging hij zoals 

ook uit zijn briefwisseling blijkt niet voorbij aan pe¬ 

nibele episodes, zoals de executie van de Napoli- 

taanse admiraal Francesco Caracciolo. Voor ons Ne¬ 

derlanders is het interessant om te lezen hoe Mahan 
in 1899 vanuit Den Haag, waar hij was in verband 

met de Vredesconferentie, een bezoek bracht aan 
Amsterdam. In een brief daarover aan Laughton 

schrijft hij over een bezoek aan de ‘Hall of the Ad¬ 

mirals’ en daar aanwezige schilderijen. Bedoelt hij 
wellicht het Rijksmuseum? Duidelijker is Mahan in 

1910 wanneer hij schrijft dat hij ter gelegenheid van 

zijn zeventigste verjaardag een telegram ontving van 

de minister van Marine, admiraal Wentholt. 

Uit de geselecteerde documenten wordt ampel 

duidelijk dat Laughton één van de scheppers, zo niet 

dé schepper, is van wat Lambert aanduidt als ‘the 
modern study of naval history’ en als zodanig ten 

onrechte veronachtzaamd door iemand als Arthur J. 
Marder. De bewerker van deze zorgvuldig samenge¬ 

stelde uitgave is waarschijnlijk wel de beste kenner 

onder ons van de geschiedenis van de Britse marine 

in de negentiende eeuw. Dat hij minder goed thuis is 

in andere episodes uit de krijgsgeschiedenis ter zee 
valt hem niet te verwijten. Dat de Nederlandse mari- 

nearchieven in de negentiende eeuw ‘accidentally 

burnt’ zijn (p. 135) is echter wel een mededeling die 

ernstig misverstand kan wekken. De aantekeningen 
vormen een nuttige aanvulling op de tekst van de ge¬ 

publiceerde documenten. Soms zou men wel graag 

wat meer willen weten. Wat is bijvoorbeeld de ‘hen 

coop story’, waarover admiraal Fremantle, in maart 

1905 aan Laughton schrijft? 

Ph.M. Bosscher 

E. Berkers, Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling 
uan organisatie en personeel uan de Rijkswaterstaat, 1848- 

1930 (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2002,224 
p., ill., ISBN 90-288-1537-6; €31,50) 

Dit boek van de sociaal-economische historicus Eric 

Berkers is het tweede deel van een drieluik van stu¬ 

dies over twee eeuwen Rijkswaterstaat. Het is de af¬ 
ronding van studies die in 1993 door de Stichting 

Historie der Techniek onder leiding van Harry Lint- 

sen (TU Eindhoven en TU Delft) werden gestart naar 

aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van 

Rijkswaterstaat (1798-1998). De dissertaties van de 
schrijvers Toon Bosch, Willem van der Ham en nu 

Eric Berkers zijn in het jubileumjaar voorgegaan 

door het overzichtswerk Twee eeuwen Rijkswaterstaat. 

In het Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis stonden al eerder 

besprekingen van deze boeken (no. 2,1999 en no.i, 

2002). 

Waar Bosch zijn studie eindigde in het revolutie¬ 
jaar 1848 neemt Berkers het stokje over. In deze tijd 

waren vanuit de dienst geluiden van onvrede hoor¬ 

baar. Onvrede met het achterblijven van Nederland 

op het gebied van de spoorwegen, waardoor Neder¬ 

land de internationale aansluiting dreigde te verlie¬ 
zen. Ook de eigen rol en het functioneren van de or¬ 

ganisatie en zijn personeel kreeg kritiek. Harry Lint- 
sen, promotor van Eric Berkers, omschreef eerder in 

Twee eeuwen Rijkswaterstaat de tijd 1848 als een veran¬ 

dering naar een democratisch-mechanisch tijdperk. 

Lintsen doelde onder andere op de aandacht van de 

liberale regering onder Thorbecke voor een groot¬ 
schalige rivierverbetering en het gebruik van stoom¬ 

kracht bij de inpolderingen en de verbetering van de 

haventoegangen met stoombaggermolens. Tot ver 

in de twintigste eeuw zouden beleid en uitvoering 

hiervan eisen aan de organisatie van Rijkswaterstaat 

(RWS) stellen. 
Berkers analyseert de positie van de dienst aan de 

hand van de grootste waterstaatkundige werken, zo¬ 

als de aanleg van het spoorwegnetwerk en de groot¬ 

schalige rivierverbeteringen. 

In de jaren zestig had de dienst eenzelfde regiona¬ 
le structuur als uit de tijd van de oprichting, on¬ 

danks de invoering van een eenhoofdige leiding. 

Toch was het de structuur die verhinderde dat de 
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aanleg van de staatsspoorwegen niet door Rijkswa¬ 
terstaat ter hand werd genomen, maar door een 

aparte ‘projectorganisatie’. Overigens bestaande uit 

meest voormalige ingenieurs van Rijkswaterstaat. 
Daarvoor in de plaats kon de dienst zijn aandacht 

richten op het verbeteren van de situatie rond de 

grote rivieren. Desondanks hield RWS wel toezicht 

op de aanleg van de Nieuwe Waterweg, nota bene 
onder het mom van ‘rivierverbreding’, en de aanleg 

van het Noordzeekanaal (een privaatrechtelijke on¬ 
derneming). 

In 1882 werden de provincies gedwongen een ei¬ 

gen Provinciale Waterstaat op te richten, omdat ze 
geen gebruik meer mochten maken van de ingeni¬ 

eurs van Rijkswaterstaat. De centrale en decentrale 
opzet van de dienst leverde meteen al problemen op, 

zoals wie bepaalde verantwoordelijkheden had. Een 

oplossing werd gezocht in de uitwisseling van infor¬ 
matie tussen de waterstaatsdiensten. Toch bleven 

de problemen bestaan. Pas de invoering van de Al¬ 

gemene Waterstaatswet in 1900 bracht hierin enige 

regulering. Daarnaast was er sprake een enorme 

groei van waterstaatswerken en een daarmee sa¬ 

mengaande groei van het ambtenarenapparaat. Een 
van de bijlagen achter in het boek geeft in een oog¬ 

opslag deze spectaculaire groei goed weer. Rijkswa¬ 

terstaat was een grossier in ambtenaren als sluis- en 

brugwachters, kantonniers, bakenmeesters op de 
grote rivieren, en andere functies. Als gevolg hier¬ 

van veranderden wel de verhoudingen binnen de 
dienst. Een roep om emancipatie was dan ook het 

gevolg. In dit opzicht liftte de organisatie mee met 

de opkomst van de arbeidersbeweging en kende 

zelfs een eigen vakbond ‘Eendracht maakt macht’ 
(opgericht in 1899). 

Aan het begin van de twintigste eeuw waren 

grootschalige projecten even niet aan de orde, ter¬ 

wijl de concurrentie van de natte aannemers toe¬ 
nam. Reorganisaties volgden kort op elkaar. Ber- 

kers schetst in zijn studie duidelijk de strijd tussen 

de verantwoordelijke ingenieur-minister Cornelis 
Lely en de top van de dienst. Rond 1920 slaagde hij 

er niet in een decentralisatie en een slagvaardiger 

apparaat in te voeren. Anderzijds had de top van 

Rijkswaterstaat niet veel op het met Lely’s ideeën uit 
1891 over de drooglegging van de Zuiderzee. In 1918 
was de minister dat bepaald niet vergeten. In plaats 

van Rijkswaterstaat moest de nieuw ingestelde 

Dienst der Zuiderzeewerken dit megaproject trek¬ 
ken. Zuiderzeewerken had tot taak de plannen van 
de aan te leggen werken tot bestekken te verwerken, 

zodat aannemers het werk konden uitvoeren. 

Pas halverwege de jaren twintig kon met hulp van 
de Tweede Kamer het tij gekeerd worden. Onder lei¬ 

ding van een directeur-generaal vond een geslaagde 

reorganisatie plaats. Vlak voor de Tweede Wereld¬ 

oorlog was het uiteindelijk zover dat RWS weer een 

vooruitstrevende rol op tal van terreinen kon gaan 
spelen. 

De studie schetst voor geïnteresseerden van de 

waterstaatsgeschiedenis duidelijk de omslag van 

een negentiende-eeuwse naar een moderne twintig- 

ste-eeuwse dienst. Berkers is er werkelijk in ge¬ 
slaagd om de geschiedenis van de dienst verder uit 

te diepen. Het boek heeft een uitgebreid notenappa¬ 

raat en een goede selectie aan zwart-wit foto’s. He¬ 

laas ontbreekt een personenregister. Wel bevat het 

boek een zeer uitgebreide naamlijst van ingenieurs 
zoals deze in de Staatsalmanak tussen 1857 en 1930 
waren vermeld. 

C.P.P. van Romburgh 

Dwight R. Messimer, Verschollen. World War I U-Boat 

Losses (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 

2003, ix + 344 p., ill., krtn., ISBN 1-55750-475-X; 

$36-95) 

Messimer publiceerde in 2001 Find and Destroy, een 
verslag van de ontwikkeling van de onderzeebootbe- 

strijding voor en tijdens de Eerste Wereldsoorlog 
(zie de bespreking in het TuZ 21 (2002), 197). Ver¬ 

schollen is te beschouwen als een uitvoerige bijlage 
van het eerst genoemde boek, omdat het de docu¬ 

mentatie is van de resultaten van de in hoofdzaak 

Britse onderzeebootbestrijding in WO I. Messimer 

(1937), in 2002 gepensioneerd als docent bij de San 
José State University in Californië, houdt zich vol¬ 

tijds bezig met militair-historische onderwerpen 

zoals de onderzeebootoorlog in 1914-1918. 

In een beknopte inleiding licht de schrijver de rol 

en de inzet van de Duitse onderzeedienst in WO I toe 
en geeft hij een overzicht van de in die oorlog toege¬ 

paste methoden van onderzeebootbestrijding. 
Duitsland stelde gedurende de oorlog in totaal 435 

onderzeeboten in dienst. Deze boten waren naar 

grootte en taak verdeeld in drie types, terwijl binnen 

elk type in het verloop van de oorlog verschillende 
generaties onderzeeboten elkaar opvolgden. Messi¬ 

mer levert een duidelijk inzicht in de specialisatie en 

ontwikkeling van de onderzeebootbouw. De Duitse 

onderzeedienst verloor in ruim vier oorlogsjaren 
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203 boten; 57 daarvan zijn verschollen (spoorloos ver¬ 

dwenen). 
Het lot van de verloren onderzeeboten is beschre¬ 

ven volgens een schema waarin een reisverslag 

wordt voorafgegaan door de volgende gegevens: da¬ 

tum waarop de boot verloren ging, naam comman¬ 

dant, zeegebied en geografische positie van het on¬ 

geval, oorzaak van het verlies. Het korte relaas van 

de fatale oorlogspatrouille, dat is gebaseerd op de 
Records ofthe German Nauy 1850-1945 (National Archi¬ 

ves, Washington, D.C.), wordt zo mogelijk aange¬ 

vuld met informatie uit andere bronnen zoals oog¬ 

getuigenverslagen en andere Duitse en Engelstalige 

rapporten en publicaties. De meeste onderzeeboten 

krijgen niet meer dan een bladzijde tekst; van een 
zestigtal boten valt iets meer te vertellen. 

De ‘doodsoorzaken’ van de onderzeeboten zijn in 

veel gevallen het resultaat van operaties van de te¬ 

genstander. Zo gingen boten verloren door torpedo’s, 

dieptebommen, mijnen en explosieve netversperrin- 
gen. Ook werden boten vernietigd door kanonvuur of 

doordat zij door bovenwaterschepen werden geramd. 

Opmerkelijke oorzaken van verlies zijn navigatiepro- 

blemen van de onderzeeboot zelf- met aan de grond 

lopen of een aanvaring als gevolg - en explosies van 
eigen mijnen bij het leggen daarvan. Ook de boten die, 

meest aan het einde van de oorlog, door de eigen be¬ 

manning zijn vernietigd om de tegenstander een oor¬ 

logsbuit te ontzeggen, zijn als verlies genoemd. 

Hoewel het boek als naslagwerk het meest bruik¬ 
baar is, levert het totaal van alle verslagen met de 

verscheidenheid aan verliesoorzaken toch een dui¬ 

delijk beeld op van de onderzeebootoorlog van bijna 

negentig jaar geleden. Het aan die oorlog verbonden 
levensgevaar voor de onderzeebootbemanningen 

blijkt uit het grote aantal verloren boten, bijna de 

helft van alle ingezette eenheden. Het verlies aan 

mensenlevens per verloren boot noemt Messimer 

overigens slechts nu en dan. De sobere beschrijving 

van elk ongeval wordt vaak afgewisseld met soms 
bizarre bijzonderheden. Bemanningsleden ont¬ 

snappen uit hun onderzeebootwrak en aan de te¬ 
genstander om later aan boord van een andere boot 

alsnog het leven te laten. Een onderzeeboot vernie¬ 

tigt met kanonvuur een schip geladen met munitie 
op een zodanig korte afstand dat de onderzeeboot 

bij de munitie-explosie zelf ook verloren gaat. Een 

door een treiler gesleepte Engelse onderzeeboot 

gooit bij het boven water komen van een Duitse on¬ 

derzeeboot (die de ogenschijnlijk kreupele tegen¬ 
stander met kanonvuur tot zinken wil brengen) de 

sleeplijn los en torpedeert de Duitse boot. Een Duit¬ 

se onderzeeboot loopt in de Maasmond aan de 

grond en wordt met de bemanning voor de rest van 

de oorlog in Nederland geïnterneerd. Een Duitse 

onderzeeboot torpedeert bij vergissing een andere 

Duitse onderzeeboot. 

Uiteraard bespreekt de auteur ook het zogenaam¬ 
de Baralony-incident: H.M.S. Baralong bracht op 19 

augustus 1915 niet alleen de U 27 tot zinken, maar 

doodde ook de weerloze overlevenden. Ruim een 

maand later werd de U 41 door hetzelfde Britse Q- 
schip vernietigd, waarbij volgens overlevenden van 

de bootbemanning ook een poging werd gedaan 

hen te doden en er daarom in Duitse ogen een twee¬ 

de Baralomj-incident was. 

Messimer heeft zijn data gevonden in primaire en 

secundaire bronnen en geen onderzoek gedaan naar 

het lot van de vermiste boten. Slechts in een enkel 
geval noemt hij recente informatie over de mogelij¬ 

ke vindplaats van het wrak van een vermiste boot. 

Zijn boek is dan ook een toegankelijke en nauwkeu¬ 

rige samenvatting van bestaande gegevens. Voor 

een boek als het hier besprokene is internet een ge¬ 
duchte concurrent: www.uboat.net geeft informatie 

van alle verloren U-boten uit WO I en WO II. 
G.M.W. Acda 

Christopher Langtree, The Kelly’s. British J.K. and N. 

Class Destroyers o/World War II (London: Chatham Pu¬ 

blishing, 2002, 224 p., ill., ISBN 1-86176-166-X; 

£28.00) 

Langtree’s boek weerspiegelt een vrijwel encyclope¬ 

dische kennis over de Kelly’s, waaronder de J-, K- en 
N-klasse jagers van de Britse Marine verstaan wor¬ 

den. Behalve door hun ontwerp en acties tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, waren ze bekend omdat 
Lord Mountbatten commandant was van het naam- 

schip Kelly en de N-klasse geheel door buitenlanders 

werd bemand. Twee N’s waren aan de Nederlandse 

regering geleverd en dienden als Van Galen en Tjerk 

Hiddes onder operationeel bevel van de Royal Navy. 

Het boek bestaat voor ongeveer een kwart uit een be¬ 
handeling van het ontwerp en de bouw, voor twee¬ 

derde uiteen gedetailleerde beschrijving van de ope¬ 

raties, en voor de rest uit een evaluatie. 

Door de Eerste Wereldoorlog waren de inzichten 

over het gebruik en de uitvoering van torpedoboot- 

jagers gewijzigd. De voorkeur ging naar grotere ty¬ 
pen die in kleinere aantallen konden opereren. 
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Rond 1924 liet de Royal Navy twee prototypen bou¬ 

wen die model stonden voor de latere A tot en met I- 

klasse. In de jaren dertig ontwikkelden de Verenig¬ 
de Staten en Japan een nog groter type jager met een 

zwaardere hoofdbewapening, waarop Groot-Brit- 

tannië antwoordde met de Tribal-klasse. Deze sche¬ 
pen waren echter te duur en in het programma van 

1936 werden daarom acht schepen gepland van een 

geheel nieuw concept. Dit zou de J-klasse worden, 

met de K- en N-klasse als identieke navolgers. Be¬ 
halve goedkoop moesten ze snel, goed manoeu- 

vreerbaar en zeewaardig zijn, een laag silhouet en 

grote actieradius hebben, een zware torpedobewa- 

pening en mijnenveegcapaciteit. Hoofdontwerper 
Cole wist dit alles te realiseren onder meer door toe¬ 
passing van langsverstijvingen van dek en huid, in 

plaats van de tot dan gangbare zwaardere dwars- 

spanten, en slechts twee ketelruimen, waardoor 

maar één schoorsteen nodig was. Deze innovaties 

bleven niet zonder tegenstand en zelfs na de aanbe¬ 
steding drongen enige werven nog aan op het ont¬ 

slag van Cole en verzochten, tevergeefs, de schepen 

met dwarsverstijvingen te mogen bouwen. De J- en 

K-klasse werden in 1939 in dienst gesteld, de N- 
klasse tussen 1940 en 1942. 

De Kelly’s zijn wereldwijd ingezet. Dit begon in de 
Europese wateren, waar ze betrokken waren bij ac¬ 

ties in Noorwegen. Het zwaartepunt echter lag in de 

Middellandse Zee, waar vooral in de jaren 1941-1943 

een groot aantal J’s en K’s actief was, doorgaans 

opererend vanuit Alexandrië of Malta. Mede vanwe¬ 

ge het luchtoverwicht van de As-mogendheden zijn 
toen nogal wat schepen verloren gegaan. Andere 

operatiegebieden lagen in de Indische Oceaan, rond 

Australië en Zuid-Afrika, waar vooral de Australi¬ 

sche en Nederlandse N’s actief waren, en de Noord- 

Atlantische Oceaan, met de Poolse Piorun (N-klasse) 
en enkele J’s en K’s. Na de invasie in Normandië 

werden de laatste schepen in het Kanaal en de Fran¬ 

se kustwateren samengetrokken. De acties waren 

zeer gevarieerd: escortering van kapitale schepen, 

konvooiering, snelle aanvalsmissies, kustbombar- 

dementen, onderzeebootbestrijding, patrouilles, 
bevoorrading, troepenevacuaties en vervoermiddel 
voor Churchill bij zijn bezoek aan de Normandische 

stranden. Opvallend is Langtree’s opinie over 

Mountbatten; naast opmerkelijk zeemanschap zou 
hij verscheidene tactische beoordelingsfouten ge¬ 

maakt hebben, waardoor onnodige verliezen zijn 
geleden. 

De geschiedenis van de Kelly’s zou voldoende stof 

moeten bieden voor een goed verhaal. Jammer ge¬ 

noeg voldoet Langtrees boek niet aan deze verwach¬ 

ting. Het gedeelte over ontwerp en bouw is oneven¬ 

wichtig. Terwijl de afmetingen van de langsverstij¬ 

vingen in de machinekamer afzonderlijk opgesomd 
worden en de keuze van de sloepen in detail becom¬ 

mentarieerd wordt, blijft het overzicht van het ei¬ 

genlijke ontwerpproces fragmentarisch. Op dit ge¬ 
bied leunt de schrijver sterk op informatie van D.K. 

Brown, die een reeks deskundige boeken over de ont¬ 

werpen van de Royal Navy heeft geschreven (zijn laat¬ 
ste boek is besproken in hetTvZ 21 (2002), 68-70). 

De beschrijving van de operaties is voor doorzet¬ 

ters. Het is een uitgebreide opsomming, op een in¬ 

consistente manier chronologisch en geografisch 

gestructureerd, waarbij kombuisbranden niet aan 

vermelding ontsnappen. Begrijpelijkerwijze is uit¬ 

sluitend de rol van de Kelly’s belicht, maar daardoor 

maakt de beschrijving van verscheidene operaties en 
zeeslagen een onvolledige indruk. Het voordeel van 

zo’n opsomming is dat een volledig beeld van de 

oorlogspraktijk ontstaat; duidelijk is dat naast 

grootse daden ook blunders en ongelukken stonden 
en dat het toeval nogal eens doorslaggevend was 
voor succes. 

De aanpak van de auteur suggereert degelijkheid. 

De vermelding van een bezoek van de ‘Koning van 

Holland’ aan Groot Brittannië in 1950, waarbij de 
vorst van Rotterdam naar Dover voer, geeft evenwel 

te denken. Het boek is goed uitgevoerd, met zeldza¬ 
me foto’s en gedetailleerde maar duidelijke tekenin¬ 

gen. Vooral de camouflageschema’s zijn uitvoerig 

en voor zover mogelijk systematisch belicht, wat re¬ 

delijk uniek is. Mede hierdoor kan het van belang 
zijn voor degenen die speciaal in de Kelly’s zijn geïn¬ 

teresseerd, zoals modelbouwers, of daarover speci¬ 

fieke vragen hebben. Anderen zullen aan dit boek 
voorbij gaan. 

Gerbrand Moeyes 

J. Femke Hoogeveen e.a. (eds.J, Proceedings of the 
Symposium World Wide Waters. The Maritime Dimension 

of Global Prosperity and Stability (Den Haag: Instituut 
voor Maritieme Historie, 2002, 94 p., ill., ISBN 90- 
71957-32-2) 

World Wide Waters is a collection of papers and spee¬ 

ches ofa symposium organised to celebrate the con¬ 
stitution of the Verenigde Oost-Indische Compag¬ 

nie (VOC) 400 years ago. The range of speakers was 
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broad and so was the variety of issues they brought 
forward on their papers. 

The major goals of the symposium were the eva¬ 

luation of the global dimension of the maritime sec¬ 

tor, and the contributions of this sector for global 

technological development, political influence, mi¬ 

litary stability, and economic prosperity. The pre¬ 
sentations started with J. I. Israel who gave his in¬ 

sight into the VOC influence on the Dutch primacy 

on world trade in the seventeenth century, and to 

which extent the VOC contributed for a process of 

historical globalisation. His remarks did not insert 
anything new to his former studies. 

D. S. Landes followed the historical considera¬ 
tions on the relationship between maritime expan¬ 

sion, world dominance and globalisation. He ex¬ 

plained his rather known conception of world eco¬ 

nomic unbalance. He blames backward religious 
doctrines and obstructive cultural traditions to justi¬ 

fy the dichotomy West versus the rest of the world. 

Landes intervention did not go further than his ar¬ 

guments presented in The Wealth and Poverty oj Na¬ 

tions: why some are so rich and some so poor (1998). Lan¬ 

des statements shook the audience, but on the wake 
of his arguments S. J. G. van Wijbergen elaborated a 

speech on the globalisation and anti-globalisation 

discussion, which not only turned the focus of the 

symposium to more economic issues, but also to 

further environmental, social and cultural conse¬ 
quences of the actions of the main globalises. 

After the first round of discussion, when the au¬ 

dience got the chance to question the specialists on 

certain details of their presentations, I. W. Opstel- 

ten, mayor of Rotterdam, explained the role of the 

harbour on the process of globalisation. The fact 
that Rotterdam has become a source of globalisa¬ 

tion means that both the city and the harbour have 

been put under severe pressure after the events of 

September 11th. Opstelten spoke eloquently about 

the new challenges facing large globalises such as 

harbours and multinationals. He suggested that 
only close cooperation between local authorities, 

central government and investors will provide the 

necessary security for these globalises, whose sta¬ 

bility has been jeopardised by the new terrorist wa¬ 

ves from the beginning of the twenty first century. 

Terrorism has become the new twenty first centu¬ 
ry threat and none of the participants disagreed with 

that assessment. It seems that the only way to spre¬ 

ad risks and fight terrorism is to provide all the ar¬ 

med forces, but especially the naval forces with 

enough human, technological and material resour¬ 

ces to fight this common enemy. To increase effi¬ 

ciency in this new way of waging war, general W. G. 

Kernan and R. J. Danzig agreed that common ap¬ 
proaches and co-operation are the key words to de¬ 

fine future international engagements. 

Finally, vice admiral C. van Duyvendijk and R. J. 

Danzig concluded the symposium by agreeing that 

as happened in the seventeenth century with the 

VOC, a partnership between central governments, 
naval forces, and private entrepreneurs must be put 

to action to preserve stability, security and prosperi¬ 

ty at a global scale. 

Catia Antunes 

S. de Meer, W.F.J. Mörzer Bruyns, C.H. Slechte en, 

N.H. Witteman (red.), Schatkamer. Veertien opstellen 

over maritiem-historische ondenverpen aangeboden aan Leo 

Akveld bij zijn ajscheid van het Maritiem Museum Rotter¬ 
dam (Franeker: Van Wijnen, 2002, 222 p., ill., ISBN 

90-5194-256-7; €19,50) 

In de nazomer van 2002 nam Leo Akveld afscheid 

van het Maritiem Museum Rotterdam, het museum 

waaraan hij dertig jaar was verbonden. Vrienden en 

zeehistorische collega’s stelden ter gelegenheid van 
dit afscheid een bundel opstellen over uiteenlopen¬ 

de maritiem-historische onderwerpen samen. In 

een groot deel van deze opstellen komt Leo Akveld 

zelf als zeehistoricus ter sprake; in de inleiding van 

het artikel of in de loop van het verhaal. Gelet op de 

diversiteit van de gepresenteerde thema’s illustreert 

dit de veelzijdigheid van Akvelds maritiem-histori¬ 
sche belangstelling en activiteiten. Ook de schets 

van zijn leven (het eerste opstel), van de hand van 

J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns, weerspiegelt de 

vele kanten van Leo Akvelds historische aandacht en 

interesse. Uit de korte biografie blijkt niet alleen wie 
de historicus Akveld is; Leo wordt ook als mens en 

collega door de auteurs, die zijn vrienden zijn, geka¬ 

rakteriseerd. 

Na de inleidende levensschets vervolgt R.J.W.M. 

Brand met een ‘maritieme kijk op Asterix’, een op¬ 

stel over antieke scheepvaart in het stripverhaal. Uit 
tekst en afbeeldingen blijkt dat de schepen van Aste¬ 

rix waarheidsgetrouw zijn. F.J.A. Broeze - helaas in 

2001 overleden - schreef over de symboliek van 

scheepsnamen in de Grote Vaart sinds 1815. Broeze 

toont in zijn boeiend opstel aan hoe de motieven van 

de naamgeving van schepen zijn verschoven van 
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maatschappelijke waarden naar zakelijke overwe¬ 

gingen. Een van Broezes prikkelende conclusies is, 

dat scheepsnamen in de containervaart evenzeer 
voorwerp van globale smaaknivellering zijn als de 

merknamen van de frisdrankindustrie. Het vierde 
opstel is, evenals het achtste, Engelstalig. S.M. 

Frank, verbonden aan het New Bedford Whaling 

Museum, bewijst zijn vertrouwdheid met Noord- 

Europese maritieme kunstnijverheid in zijn artikel 
over de gravering van balein door een anonieme Ne¬ 

derlandse walvisvaarder die hiermee vooruitliep op 

de negentiende-eeuwse ‘scrimshaw’. J. Giltay be¬ 
schrijft het leven - voor zover bekend - van de Rot¬ 

terdamse scheepsbeeldhouwer en schilder Lieve 

Verschuier en levert bovendien een opgave met bij¬ 
zonderheden van 79 schilderijen en tekeningen van 

deze kunstenaar. Drie schilderijen zijn - in zwart¬ 

wit, zoals alle illustraties in deze bundel - afge- 

beeld. S.J. de Groot en dochter Barbara J. de Groot 

stelden een artikel samen over de leermeester in de 

stuurmanskunst Cornelis Lastman, zijn leerboeken 
en de drukkers en uitgevers van die boeken. Van 

Lastmans Kunst der Stuer-luyden zijn acht drukken 

door de auteurs opgespoord en kort beschreven. Els 

M. Jacobs vertelt over het zeventiende-eeuws Batavia 

en de voorgeschiedenis van die stad aan de hand van 
een schilderij van Andries Beeckman van circa 1656. 

Beeckman en zijn werk als historisch bronnenmate¬ 
riaal krijgen ook aandacht. P.F. Johnston bespreekt 

de oudste, tot de Oudheid behorende objecten van 

kunst en kunstnijverheid. Hij stelt dat de oorsprong 

van maritieme kunst ten onrechte wel eens is gelegd 

in het Europa van de vijftiende eeuw, maar het be¬ 
staan van die misvatting toont hij niet erg overtui¬ 

gend aan. P.J. Klapwijk onderzocht en bespreekt de 

historische betrouwbaarheid van de afbeeldingen 

van een aantal penningen uit de collectie van het Ma¬ 

ritiem Museum Rotterdam, vervaardigd naar aanlei¬ 

ding van de zeeslag bij Ter Heide (1653). In zijn op¬ 

stel ontbreekt noot 39 (en zijn enkele feitjes in noot 

22 niet juist), maar Klapwijks conclusie is duidelijk: 

afbeeldingen op penningen zijn niet zonder meer 

als historische bron te gebruiken. Ineke van Klink 

en S. de Meer bespreken een belangwekkend aspect 

uit de historie van het Maritiem Museum Rotter¬ 
dam: het concept van het nieuwe museum aan de 

Leuvehaven en de ontwikkeling van een onderdeel 

daarvan, het Vademecum. Leo Akveld zelfwas nauw 

betrokken bij dit onderwerp. Het opstel geeft een 

helder beeld van ontstaan en teloorgang van het 

Vademecum als tentoonstellingsonderdeel, maar 

ook van de levensvatbaarheid van het concept dat 
aan het Vademecum ten grondslag lag. F.R. Loo- 

meijer levert kritiek op de gangbare Nederlandse 

scheepstypologie en geeft van die - naar zijn me¬ 

ning onnauwkeurige - typologie verrassende voor¬ 
beelden. Loomeijer beveelt aan bij het benoemen 

van het type van een schip vooral de rompvorm en 

andere fysieke eigenschappen als uitgangspunt te 

nemen. J. Parmentier koos voor zijn opstel de thee¬ 

handel tussen Europa en China in de achttiende en 

negentiende eeuw en concentreert zich op de handel 
in pacotille (de particuliere handel van de scheeps¬ 

bemanning), waardoor zoveel ons intrigerende 

Aziatische souvenirs naar Europa kwamen. C.O.A. 

Schimmelpennick van der Oye bespreekt een onder¬ 

werp dat in zekere zin buitenbeentje van de bundel 
is. Hij analyseert overeenkomsten en verschillen van 

de motieven en werkwijzen van particuliere verza¬ 

melaars en museale verzamelaars en maakt een in¬ 

teressant onderscheid. C.H. Slechte sluit de bundel 

af met een beschouwing over zestiende-eeuwse af¬ 
beeldingen van schepen als metafoor van begrippen 

als zonde, macht, zorgvuldigheid en noodlot. 

De titel van deze bundel is de vlag die de lading 

dekt. De kwaliteit en de veelzijdigheid van de bijdra¬ 

gen maken dit album amicorum tot een symbool 
van het arbeidzame leven van Leo Akveld in al zijn 

maritiem-historische facetten. 

G.M.W. Acda 
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Boekaankondigingen 

Thea Roodhuyzen, De Admiraliteit uan Friesland (Fra- 

neker: Van Wijnen, 2003, 56 p., ill., ISBN 90-5194- 

2Ó5-6;€i2,50) 

Op 16 mei 2003 werd in het gemeentemuseum Het 
Hannemahuis te Harlingen de tentoonstelling ‘Ad¬ 

miraliteit in Friesland’ geopend. Ter gelegenheid van 
deze tentoonstelling schreef Roodhuyzen het boek¬ 

je De Admiraliteit aan Friesland. Over deze admiraliteit 

is eigenlijk op enkele artikelen na weinig geschreven. 

Veelal gaat het dan om bepaalde perioden of onder¬ 

werpen, zoals de Friese admiraliteit in de achttiende 
eeuw of vlagofficieren en schepen van dit admirali¬ 

teitscollege. Hetaardige van deze publicaties is dat nu 

weer een beknopt en lezenswaardig overzichtswerk 

betreffende de Friese admiraliteit beschikbaar is. 

Het boekje is schitterend geïllustreerd met veel 

‘onbekend’ beeldmateriaal en toch geen catalogus 
bij de bovengenoemde tentoonstelling geworden. 

Jammer is het dat aan de Dokkumse periode van de 

Friese admiraliteit weinig aandacht is besteed. Ge¬ 

brek aan bruikbaar bronnenmateriaal en literatuur 

kan hier zeker niet de oorzaak van zijn. Het artikel 
van Keikes over de admiraliteitsbehuizing in Dok- 

kum is bijvoorbeeld niet gebruikt (W.H. Keikes, ‘De 

voormalige admiraliteitsbehuizing te Dokkum’ in: 

De Vrije Fries 45 (1962), 166-181). De opbouw van het 

boekje is enigszins onevenwichtig. Het grootste 

deel van de voorgeschotelde informatie betreft het 
reilen en zeilen van de Friese admiraliteit in de acht¬ 

tiende eeuw. Het notenapparaat is helaas aan de 

rommelige kant en niet altijd even consequent. On¬ 

danks deze kritische kanttekeningen is het boekje 
een aanrader voor iedereen die in dit stukje Friese 

marinegeschiedenis is geïnteresseerd. 
Adri P. van Vliet 

Hans Haalmeijeren Dik Vuik, Fluiten, katten enjregat- 
ten. De schepen uan de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 

1602-1798 (Haarlem: De Boer Maritiem, 144 p., ill., 

ISBN 90-6410-376-3; €19,50) 

De afgelopen jaren zijn we overspoeld door publica¬ 

ties over de VOC. Vaak bleek de inhoud maar ge¬ 

deeltelijk over de VOC te gaan en hoopte de uitgever 

mee te liften op de aandacht voor 400 jaar VOC. Ook 

dit boek over de schepen van de VOC is daar een 

voorbeeld van. De handelsorganisatie vormt slechts 

de omlijsting voor een veel omvangrijker verhaal. Al 

in de inleiding melden de schrijvers dat ze hun op¬ 
dracht ruimer opvatten dan uitsluitend de beschrij¬ 

ving van de VOC periode; de meeste scheepstypen 

worden tot in de negentiende en sommige zelfs tot 

in de twintigste eeuw gevolgd. 

De intenties van de auteurs zijn ongetwijfeld op¬ 
recht. In navolging van de Nicolaes Witsen, die in 

1671 al constateerde dat er grote verwarring bestond 
over de verschillende scheepstypen, proberen zij 

een helder overzicht te geven van de ingewikkelde 

herkomst en ontwikkelingen van de verschillende 

soorten schepen. In het boek worden vijftien 
scheepstypen en vier typen utiliteitsvaartuigen be¬ 

schreven. Het gaat om een bont gezelschap van be¬ 

kende en minder bekende scheepstypen, die gedu¬ 

rende de twee eeuwen van het bestaan van de VOC 

de wereldzeeën bevoeren. Er is gekozen voor een al¬ 

fabetische indeling, waarbij de herkomst, eigen¬ 
schappen en ontwikkeling per type worden behan¬ 

deld. De ontwikkeling van het scheepstype op de 

langere termijn is goed te volgen in de verzamelde 

afbeeldingen. Door de systematische opzet kan de 

lezer makkelijk zijn weg vinden en krijgt het boek 

het karakter van een naslagwerk. 
De beschrijvingen zijn echter niet evenwichtig. Zo 

worden voor hét VOC-retourschip (niet echt een 

scheepstype) twee pagina’s ingeruimd, terwijl aan 

de beschrijving van de buis drieëneenhalf pagina’s 

wordt besteed. In de ene beschrijving vindt de lezer 

een technische uideg van verschillende scheepson- 
derdelen, bij de ander een indeling van het leven aan 

boord. De alfabetische benadering en de ruime pe¬ 

riode heeft ook als nadeel dat het moeilijk is een 

overzicht te krijgen van de totale ontwikkeling bin¬ 
nen het scheepvaartbedrijf. Graag had ik meer gele¬ 

zen over de samenhang tussen de verschillende 

scheepstypen binnen de organisatie van de VOC, 

waarom bijvoorbeeld bepaalde typen andere vervin¬ 

gen of hoe bestaande scheepstypen moesten wor¬ 

den aangepast voor de vaart op Azië. Dit soort vra- 
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gen wordt niet beantwoord; men is blijven steken in 

het opsommen van gevonden informatie zonder tot 
een analyse van het materiaal te komen. 

Rondom de beschrijvingen van de scheepstypen 
vindt de lezer ook nog een overzicht van historische 

gebeurtenissen (1568-1824), een obligate inleiding 

over de VOC, een schepenregister, een overzicht van 

wrakken en replica’s van VOC schepen, een verkla¬ 

rende woordenlijst, een bibliografie en iconografie 

en een persoonsregister. Hoera, het VOC jaar is 
voorbij! 

Robert Parthesius 

Reinoud Magosse, AI die willen te kap’ren varen: de Oos- 

tendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702- 

1715) (Oostende: Stadsarchief Oostende, Oostendse 
Historische Publicaties 7,1999, 211 p.; €10,00) 

In mei 1998 startte het Stadsarchief Oostende met 

de reeks ‘Oostendse Historische Publicaties’. In 

deze reeks, waarvan inmiddels negen delen zijn ver¬ 
schenen, worden vooral studies over lokale thema’s, 

bronnen en herdrukken betreffende Oostende ge¬ 

publiceerd. Het bovengenoemde deel zeven van 

Magosse overstijgt echter het lokale belang en is 
zeer interessant voor degenen die zich met kaap¬ 
vaart bezighouden. 

In het eerste deel van Al die willen te kap’ren varen 

wordt het juridisch en administratieve kader, waar¬ 
binnen het Oostendse kaapvaartbedrijf moest ope¬ 

reren, besproken. De mens staat in het tweede deel 

meer centraal: reders, investeerders en kaperbe- 

manningen. Het derde deel behandelt de dagelijkse 

praktijk van het kaapvaartgebeuren met thema’s zo¬ 

als het leven aan boord en de knepen van het vak. 

Het laatste deel gaat in op de resultaten die de Oos¬ 

tendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoor¬ 

log behaalde. Een uitgebreide bibliografie en een 
plaatsnamen-, persoonsnamen- en zakenregister 
completeren het geheel. 

Het boek is eigenlijk een Vlaamse pendant van 

J.Th.H. Verhees-van Meer, Zeeuwse kaapvaarttijdens de 

Spaanse Successieoorlog 1702-1713 (Middelburg, 1986). 
De eerste drie delen vertonen voor wat betreft opzet, 

uitwerking en soms zelfs inhoudelijk veel overeen¬ 

komsten. Verreweg het meest interessante gedeelte 
van Magosses studie is dan ook het vierde deel, waar¬ 
in hij het belang van de Oostende kaapvaart in de pe¬ 

riode 1702-1713 kwalitatief en kwantitatief uitstekend 
in beeld brengt. Een knappe prestatie, temeer omdat 

veel bruikbare informatie tijdens de brand in het ge¬ 

meentearchief van Oostende in 1940 verloren is ge¬ 

gaan. Niet voor niets won Magosse met zijn Al die wil¬ 
len te kap’ren varen in 1998 de jaarlijkse prijs voor het 

beste ‘Studiewerk’ over Oostende. 

Prijzendossiers, journalen en procesdossiers uit 
het Brusselse Admiraliteitsarchiefvormden het voor¬ 

naamste archiefmateriaal waarop Magosse’s onder¬ 

zoeksresultaten zijn gebaseerd. Met deze publicatie 

wordt opnieuw het grote belang van dit Admirali¬ 
teitsarchief, dat ondergebracht is bij het Algemeen 

Rijksarchief te Brussel, onderstreept. Jammer is het 

dat Magosse zijn onderzoeksgegevens niet heeft ge¬ 

publiceerd, zoals bijvoorbeeld Johan Francke dit in 

zijn Utiliteyt voor de gemeene saake, deel II-Onderzoeksge- 
gevens wel heeft gedaan. Geïnteresseerden in het 

kaapvaartbedrijf zouden dan nog meer profijt van zijn 
studie hebben. 

Adri P.van Vliet 

Peter van Wiechen, Vademecum van de Oost- en West-In- 

dische Compagnie. Historisch-geograjiscli overzicht van de 
Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, Azië en 

West-Australië vanaf 1602 tot heden (Utrecht: Anti¬ 

quariaat Gert Jan Bestebreurtje, 2002, 382 p., ill., 
ISBN 90-658-1004-8; €59,50) 

Het zogenaamde VOC-jaar 2002 werd welwillend ge¬ 
steund door het Nederlandse bedrijfsleven en slim 

uitgebuit door landelijke en plaatselijke toeristische 

organisaties. Dat was aantrekkelijk omdat VOC voor 

het brede publiek tot een soort handelsmerk is ge¬ 
worden. Maar er waren al eerder amateurs in de goe¬ 

de zin van het woord die door de Verenigde Oostin- 

dische Compagnie (VOC) en de Westindische Com¬ 

pagnie (WIC) gefascineerd zijn. Zo iemand is Peter 

van Wiechen, een medicus die zijn co-schappen op 

Curasao, in Suriname en Tanzania deed, en tijdens 

zijn dienstplicht, als arts bij de hydrografische dienst 

van de Koninklijke Marine, over de aarde rondzwierf. 
Ook daarna bleef hij lange reizen maken op zoek naar 

materiële getuigenissen van de beide compagnieën. 

Zijn Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie 

is daar de neerslag van. Zo luidt de titel op de stof¬ 

omslag en op de voorkant. Dat is wat misleidend, 

want het is geen handboek of naslagwerk over de 
VOC en WIC, maar zoals de ondertitel zegt een his- 

torisch-geografïsch overzicht van de Nederlandse 
aanwezigheid in Afrika, Amerika, Azië en West-Aus- 
tralië vanaf 1602 tot heden. 
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De flaptekst van het boek luidt: “Een fascinerend 

en toegankelijk naslagwerk en een onmisbare bron 

van informatie over alles wat betrekking heeft op de 

geschiedenis van de VOC en de WIC, zoals die zich 

ter plekke aan de geïnteresseerde bezoeker voor¬ 

doet.” Daarmee is niets teveel gezegd, maar de toe¬ 
gevoegde beperking moet wel goed in het oog wor¬ 

den gehouden: de lemma’s zijn overwegend geogra¬ 

fisch. Het probleem dat in de VOC- en WIC-stukken 

de orthografie ver te zoeken is en veel plaatsnamen 
sindsdien gewijzigd werden, is ondervangen door 

veel handige kruisverwijzingen. Over het algemeen 

staat onder een plaatsnaam enige primaire histori¬ 

sche informatie en een aanduiding van de beziens¬ 

waardigheden. Zo is dit vademecum een handig na¬ 

slagwerk bij de voorbereiding van een reis in het 

voetspoor van de VOC of de WIC. Dat is ook de func¬ 
tie van de vele fotografische afbeeldingen: hun do¬ 

cumentaire waarde is gering, al is het alleen al door 

de kleine afmetingen van de afdrukken. Dat geldt te¬ 

meer voor de reproducties van landkaarten en plat¬ 
tegronden van nederzettingen: een vergrootglas is 

onmisbaar als men daar wat informatie uit wil ha¬ 

len. Naast de geografische lemma’s zijn er ook bio¬ 

grafische en andere over verhandelde producten, 
bouwmaterialen en takken van wetenschap, zoals 

cartografie en archeologie. 
Dit Vademecum van de Oost- en West-Indische Compag¬ 

nie is slechts goed te beoordelen als de ondertitel in 

het oog wordt gehouden en de waarschuwing van 

Van Wiechen, dat hij geen wetenschappelijke pre¬ 

tenties heeft. Het lijkt me de verzameling van zijn 
aantekeningen ter voorbereiding van, tijdens en ter 

afronding van zijn reizen. Deze aantekeningen zou¬ 

den echter veel aan waarde gewonnen hebben, als 

bij ieder lemma was aangeduid welke literatuur ge¬ 

bruikt is en bij de afbeeldingen waaraan ze ontleend 

zijn of wanneer de foto gemaakt is. Ten slotte is het 

wat slordig dat de titels in de lijst van geraadpleegde 
literatuur een geheel eigen vorm kregen: het zijn 

eerder verkorte titels en de ondertitels, waarin vaak 

veel informatie over een boek wordt gegeven, zijn 

meestal geheel weggelaten. Ik hoop dat niemand bij 

literatuurverwijzingen op deze lijst vertrouwt. 

H.K. s’Jacob 

Robert Grenier en Marc-André Bernier, Challenges 
Facing Underwater Archaeology: the Red Bay Perspective 

(Amsterdam: Stichting voor Nederlandse Archeolo¬ 

gie, 2001, 24p., ill., ISBN 90-76289-05-0; €3,50) 

Jaarlijks organiseert de Stichting voor de Nederland- 

se Archeologie (SNA) het congres voor Nederlandse 

archeologen. Het zijn de Reuvensdagen, vernoemd 

naar Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835). 
Reuvens was niet alleen de grondlegger van de Ne¬ 

derlandse archeologie, maar met zijn benoeming in 

Leiden in 1818 ook de eerste hoogleraar archeologie 

ter wereld. Het congres wordt steeds geopend met 

een spraakmakende lezing door een vooraanstaand, 

meest buitenlands, archeoloog. Ditmaal was dit Ro¬ 
bert Grenier uit Canada met een onderwerp dat ook 

voor lezers van het Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis inte¬ 

ressant is: de uitdagingen van de onderwaterarcheo- 

logie. De SNA geeft de ‘Reuvens’-lezing uit in een 

kleine brochure. Het is een aantrekkelijk boekje dat 

bij het bureau van de SNA (Herengracht 474, Am¬ 
sterdam) kan worden besteld. 

In het boekje wordt in kort perspectief ingegaan op 

het gegeven dat de onderwaterwereld tot grote diep¬ 

te toegankelijk is geworden, en dat ons daardoor een 

voorheen ongekend nieuw bronnenbestand ter be¬ 

schikking staat. Enerzijds worden historische 

scheepswrakken nog steeds ten private bate uitgebaat 
om ‘antiquiteiten’ via de veiling op de markt te bren¬ 

gen, zoals dat in Reuvens’ tijd gebruikelijk was met 

het erfgoed uit het Nabije Oosten. Daartegen is in¬ 

middels veel weerstand en bij UNESCO is in 2001 een 

verdrag tot stand gebracht over bescherming en be¬ 

heer van het unieke erfgoed onder water. De specia¬ 
le kwaliteit van deze bron illustreert Grenier met de 

ontdekking van Baskische walvisvaarders in Red Bay 

in Labrador. De schepen dateren uit de zestiende 
eeuw. Door gedegen, nauwkeurig en langdurig on¬ 

derzoek van de walstations, de technologie, het ge¬ 

bruiksgoed en het ontwerp en de bouw van de sche¬ 

pen is wezenlijk nieuwe informatie aan onze kennis 

toegevoegd en kunnen Spaanse (maar ook Portuge¬ 
se) bronnen eindelijk betrouwbaar worden geïnter¬ 

preteerd. Het boekje is een eenvoudige introductie in 

deze materie. Het is daarnaast een oproep om het 

kostbare, maar zeer lonende type onderzoek blijvend 

te financieren in het kader van verstandig bronnen¬ 
beheer. 

Thijs J. Maarleveld 
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Judith Navas Lund, Whaling Masters and Whaling Voy¬ 
ages Sailing jrom American Ports. A Compilation of Sources 

(New Bedford, Massachusetts: New Bedford Wha¬ 

ling Museum, 2001, 746 p., ISBN 1-57898-312-6; 
$125.00) 

De Whaling Masters and Whaling Voyages Sailing from 

American Ports is voortgekomen uit een werkver¬ 

schaffingsproject in de crisisjaren van de vorige 

eeuw. In het Amerikaanse Federal Writers Project 

werden werklozen tijdelijk aangesteld om schrifte¬ 
lijke bronnen uit verschillende havendistricten te in¬ 

ventariseren en zo een idee te krijgen van de omvang 

van dit deel van het nationale erfgoed van de Ver¬ 

enigde Staten. Volgens Stuart Frank, directeur van 

het inmiddels gesloten Kendall Whaling Museum te 
Sharon in Massachusetts, die samen met Anne 

Brengle, directeur van het New Bedford Whaling 

Museum te New Bedford in Massachusetts, het 

voorwoord in de nieuwe uitgave van Whaling Mas¬ 

ters heeft geschreven, was de bundel zonder de cri¬ 
sis waarschijnlijk nooit tot stand gekomen, omdat 

er op dat moment geen directe onderzoeksvraag 

was. Spoedig na de publicatie in 1938 bleek Whaling 

Masters echter een onmisbare bronnenbundel voor 

onderzoek van de Amerikaanse walvisvaart te zijn. 
Velen hebben de bundel gebruikt en hun exemplaar 

voorzien van correcties en aanvullingen. In 1987 

werd de Whaling Masters opnieuw uitgegeven en in 
1990 verscheen een gebonden facsimile van de eer¬ 

ste uitgave, maar van een verbeterde uitgave is het 

nooit gekomen. Judith Lund heeft de in de loop der 

jaren door onderzoekers aangebrachte verbeterin¬ 

gen en aanvullingen gecontroleerd en doorgevoerd. 

Bovendien heeft zij allerlei archieven en depots be¬ 

zocht die nog niet in de Whaling Masters waren op¬ 
genomen. Ze is zo gekomen tot een totaal verbeter¬ 

de bundel die door het New Bedford Museum, Ken¬ 

dall Whaling Museum en Ten Pounds Island Book 
CO. in 2001 is uitgegeven. 

Na het voorwoord van Frank en Brengle volgt een 

introductie van de redacteur, waarin ze een schets 
geeft van het ontstaan van en de ontwikkeling die de 

bundel heeft doorgemaakt. Daarna volgt de bundel 

zelf met een alfabetische lijst van de commandeurs, 

de naam van het schip, het type schip, hun vertrek- 
haven, vertrek en terugkeer, de verblijfplaats van een 

eventueel journaal en een verwijzing naar de bron¬ 
nen. In de tweede lijst worden de schepen alfabe¬ 

tisch weergegeven gevolgd door dezelfde gegevens 

als in de eerste lijst. Daarop volgt een samenvatting 
met het aantal vaarten per haven en de jaren waarin 

ze werden uitgevoerd. De bundel eindigt met een 
lijst van de gebruikte bronnen, een bibliografie en 

een verantwoording. De nieuwe uitgave van Wha¬ 

ling Masters is daarmee meer nog dan de oude bun¬ 

del onmisbaar voor onderzoek naar de Amerikaanse 

walvisvaart, hoewel een digitale versie aangeleverd 
op cd-rom meer van deze tijd zou zijn geweest. 

Louwrens Hacquebord 
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Nieuwe boeken en artikelen 
Ron Brand 

De rubriek ‘Nieuwe boeken en artikelen’ is een van 
de meest gelezen onderdelen van het Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis. Dit in het oog houdend, 

neem ik enthousiast en met veel plezier vanaf dit 

nummer het stokje van Piet Boon over en komt de 

samenstelling van de bibliografie weer in Rotter¬ 

damse handen. Ik zal met de samenstelling van deze 
rubriek op dezelfde manier doorgaan als mijn voor¬ 

gangers dat hebben gedaan, maar er verschijnt zo 

veel literatuur op ons vakgebied, dat ik ook op uw 

medewerking vertrouw bij de aanlevering van nieu¬ 

we titels. 

Een tijdschrift, dat aan de lijst kan worden toege¬ 

voegd, is Maritime Studies (MAST). Het verscheen 

al eerder tussen 1988 en 1993. Het zal als MAST 

worden opgenomen. 

NASLAGWERKEN 

35651. BLACKBURN, GRAHAM, The illustrated en¬ 
cyclopedia of ships & boats. Londen, I.B. Taurus, 
2003, 431 p. 

35652. CORKILL, ADRIAN, Dictionary of ship¬ 

wrecks off the Isle of Man. Port Erin, Isle of Man, 

eigen uitgave, 2001, cd-rom 

35653. GONALEZ DE CANALES, FERNANDO, Pin- 

tura de historia maritima y de batalles y combates 
navales en la Jurisdicción Central de Marina. Ma¬ 

drid, Ministerio de Defensa, Museo Naval, 2001, 

434 p., ill. (Cata'logo del Pinturas del Museo Naval, 

TomoIV) 

35654. HANSSEN, JOEP, Het matrozen-ABC. Den 
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