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Ten geleide 

De redactie kreeg deze keer twee artikelen 
binnen over onderwerpen die elkaar uitstekend 
aanvullen. Het artikel van Ruud Paesie be¬ 
schrijft een reis van de ‘lorrendraaier’ Peerl uit 
1702 en dat van Yves Delepeleire gaat over de 
bestrijding van dit soort smokkelvaart door de 
West-Indische Compagnie in 1715. Dat deed 
ons besluiten om van dit nummer van het Tijd¬ 
schrift voor Zeegeschiedenis een themanum¬ 
mer te maken. Behalve de twee genoemde bij¬ 
dragen geeft redacteur Henk den Heijer, samen 
met Victor Enthoven, in het artikel ‘Nederland 
en de Atlantische wereld, 1600-1800. Een histo¬ 
riografisch overzicht’ een uitvoerig en gedegen 
verslag van de belangstelling die er in de marti- 
tiem-historische wereld is (geweest) voor 
Nederlandse activiteiten in het Atlantisch ge¬ 
bied. De auteurs stellen dat dit thema altijd een 
ondergeschoven kindje was, terwijl de situatie 
in Azië zich mocht verheugen in een bijna over¬ 
dreven aandacht: “Langzaam echter trekt de 
mist op en begint duidelijk te worden dat Afri¬ 
ka en de Amerika’s in veel opzichten belangrij- 
ker voor de Republiek en het jonge Koninkrijk 
zijn geweest dan de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) en Azië.” Zo dragen sinds 
kort ook Nederlandse maritieme historici hun 
steentje bij aan de internationale discussie over 
de betekenis van het Atlantisch gebied voor het 
vroegmoderne Europa. Dit themanummer is 
daar een weerslag van. 

Joke Korteweg 
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Nederland en de Atlantische wereld, 1600-1800 
Een historiografisch overzicht 

Victor Enthoven en Henk den Heijer' 

Inleiding 

In de moderne Nederlandse historiografie is de 
blik altijd meer naar het Oosten dan naar het 
Westen gericht geweest. Vanaf de negentiende 
eeuw tot heden hebben de Nederlandse activi¬ 
teiten in het Atlantisch gebied weinig aandacht 
gekregen. Langzaam echter trekt de mist op en 
begint duidelijk te worden dat Afrika en de 
Amerika’s in veel opzichten belangrijker voor 
de Republiek en het jonge Koninkrijk zijn ge¬ 
weest dan de Verenigde Oost-Indische Com¬ 
pagnie (VOC) en Azië. Dit voortschrijdend in¬ 
zicht sluit naadloos aan bij het internationale 
debat over het grote belang van het Atlantisch 
gebied voor Europa in de vroegmoderne tijd; 
een discours dat bijna ongemerkt langs histo¬ 
risch Nederland is getrokken, terwijl de tegen¬ 
woordig zo in de belangstelling staande Gou¬ 
den Eeuw toch moeilijk los gezien kan worden 
van de Nederlandse activiteiten in de Atlanti¬ 
sche wereld.2 

De onevenredig grote aandacht voor de Oost 
geldt niet alleen voor de geschiedwetenschap, 
maar ook voor de kunst, de cultuur en het amu¬ 
sement, maar ook hier lijkt zich een kentering 
voor te doen. Laten wij de televisie als spiegel 
van onze samenleving nemen. In de jaren ze¬ 
ventig van de vorige eeuw was één van de meest 
populaire miniseries De stille kracht naar de ge¬ 
lijknamige roman van Louis Couperus. Uit de¬ 
zelfde tijd stamt ook de creatie tante Lien van 
Wieteke van Dort, te zien in de Late Tante Lien 
Show van de VARA die begin jaren tachtig door 
de AVRO met enkele nieuwe afleveringen werd 
aangevuld. Inmiddels is er een nieuwe tante op 
de beeldbuis verschenen: Esselien van Doorne- 
gat, een schepping van de uit Suriname afkom¬ 
stige cabaretier Jörgen Raymann, ook bekend 

van de programma’s Raymann is laat en de Co- 
medyfactory. Zijn Surinaamse wortels steekt hij 
niet onder stoelen of banken. De verschuiving 
van Oost naar West wordt misschien nog het 
best zichtbaar in het programma Weltevreden op 
10, waarin de Surinaamse familie Weltevreden 
twee bekende Nederlanders als gasten in de 
talkshow van zoon Perry ontvangt. Twintig jaar 
geleden zou dit ongetwijfeld bij een Indische 
familie zijn gesitueerd. Een laatste voorbeeld. 
De winnaar van het veertiende Groot Dictee der 
Nederlandse Taal was in 2003 Oscar Fernald, 
iemand van deels Surinaamse afkomst. Een op¬ 
getogen Raymann: “Nog maar net is Suriname 
toegetreden tot de Nederlandse Taalunie en nu 
al winnaar”.3 

In historisch Nederland lijkt zich een verge¬ 
lijkbare verschuiving af te tekenen, maar daar¬ 
over later meer. Wij willen, in navolging van 
Raymann en anderen, in dit artikel de blik naar 
het Westen richten. Eerst zullen wij duidelijk 
maken waardoor de eenzijdige gerichtheid op 
de Oost in Nederland gedurende de negentien¬ 
de eeuw is ontstaan, en hoe die tot op de dag 
van vandaag in de geschiedschrijving door¬ 
werkt. Vervolgens zullen wij ons richten op de 
studies naar en het debat over Atlantische ge¬ 
schiedenis in het buitenland waar, vooral in de 
Angelsaksische wereld, het begrip ‘Atlantic 
studies’ zienderogen terrein wint. Aansluitend 
daarop volgt een overzicht van de Nederlandse 
historiografie, waarin de belangrijkste studies 
en ontwikkelingen vanaf de negentiende eeuw 
aan bod zullen komen. Het spreekt voor zich¬ 
zelf dat wij hier geen sluitend overzicht kunnen 
presenteren, want ook al is er de laatste twee¬ 
honderd jaar ‘weinig’ over de West gepubli¬ 
ceerd, het aantal studies is toch omvangrijker 
dan menigeen zou denken. Ons gaat het hier 
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vooral om onderzoekers en publicaties die de 
Atlantische wereld min of meer als een eenheid 
benaderen. Alleen voor West-Afrika is een uit¬ 
zondering gemaakt vanwege de twee artikelen 
die daarover in dit themanummer zijn opgeno¬ 
men. Wij sluiten deze bijdrage af met een voor¬ 
uitblik betreffende het (mogelijke) onderzoek 
naar het Atlantisch verleden van Nederland. 

De misleidende negentiende eeuw 

De herinnering aan het eens zo roemruchte At¬ 
lantisch verleden van Nederland taande in de 
loop van de negentiende eeuw. Om uiteenlo¬ 
pende redenen werden de Nederlandse bezit¬ 
tingen in het Atlantisch gebied minder belang¬ 
rijk ten opzichte van het opkomende 
Nederlands-Indië. De nu vrijwel vergeten plan¬ 

tagekoloniën Berbice, Essequibo en Demerara 
op de Wilde Kust werden bij de Vrede van Parijs 
(1814) definitief aan het Verenigd Koninkrijk 
overgedragen. Vervolgens ondervonden de Su¬ 
rinaamse plantages in toenemende mate con¬ 
currentie van de Javaanse cultures. Door de af¬ 
schaffing van de slavernij in 1863 verslechterde 
de economische situatie van Suriname nog 

meer.4 
Inmiddels hadden ook de eilanden Curasao 

en Sint Eustatius hun functies als stapelplaats 
en doorvoerhaven in West-Indië verloren. Tot 

aan de Napoleontische tijd voorzagen zij de 
overzeese bezittingen van andere Europese 
mogendheden - van de oostkust van Noord- 

Amerika tot en met delen van Latijns-Amerika 
- van slaven, gebruiksvoorwerpen, textiel en 
wapens. Na de onafhankelijkheid van de 
Noord- en Zuid-Amerikaanse koloniën waren 
de Nederlandse Antillen hun unieke positie als 
entrepot kwijtgeraakt. Pas na de ontdekking 
van de Venezolaanse olie en de bouw van de 
Lago- en Shellraffinaderij op respectievelijk 
Aruba en Curagao aan het begin van de twintig¬ 
ste eeuw klommen beide eilanden economisch 
uit het dal. De andere eilanden hebben die in¬ 
haalslag nooit kunnen maken.5 

Sinds de Britten in 1806 een verbod op de sla¬ 
venhandel hadden afgekondigd, ontstond er in 

de West een groot tekort aan arbeidskrachten. 
Het Koninkrijk der Nederlanden onderwierp 
zich, onder Britse druk, aan dit verbod.6 De Ne¬ 
derlandse forten op de Goudkust, die als door- 
voerstations van slaven fungeerden, verloren 
daarmee hun economische betekenis. De rege¬ 
ring besefte dat en droeg in 1872 haar laatste 
West-Afrikaanse bezittingen over aan de Brit¬ 
ten. In ruil daarvoor zagen de Britten af van 
aanspraken op Noord-Sumatra en gaven de 
Nederlandse regering de vrije hand om tegen 

het weerspannige Atjeh op te treden.7 
In Nederland waren de verwachtingen over 

de voordelen van het koloniale bezit in Azië 
hoog gespannen, maar tijdens de Java Oorlog 
(1825-1830) moesten die verwachtingen wor¬ 
den bijgesteld. Dat veranderde na de invoering 

van het cultuurstelsel, waarbij de inheemse be¬ 
volking onder dwang bepaalde exportgewas¬ 

sen, cultures genaamd, voor het koloniale be¬ 
wind moest verbouwen. Onder dit stelsel, dat 

een zogeheten ‘batig slot’ opleverde, vloeide er 
in de periode 1832-1877 vanuit Indië maar liefst 
784 miljoen gulden in de Nederlandse schat¬ 
kist. Toen vervolgens de liberalen het cultuur¬ 
stelsel geleidelijk afschaften, werd de Indische 
Archipel voor het particuliere bedrijfsleven 

opengesteld: het ‘tempo doeloe’ van de heren 
van de thee nam een aanvang.8 Illustratief voor 
het toenemend economisch overwicht van de 
Oost op de West zijn het jaarlijks gepubliceerde 
Koloniaal verslag uit de handelingen uan de Staten- 
Generaal en de Atlas uan Tropisch Nederland die 
voor circa negentig procent informatie over 

Nederlands-Indië bevatten.9 
Aan het eind van de negentiende eeuw werd 

de aandacht voor Azië versterkt door het ont¬ 

staan van een specifiek op Nederlands-Indië ge¬ 
richte academische infrastructuur. Door de im¬ 

perialistische expansie in de archipel groeide de 
vraag naar goed opgeleide koloniale bestuurs¬ 
ambtenaren. Aan de Leidse en Utrechtse univer- 
siteiten werden opleidingen voor zogeheten In- 
dologen opgericht.10 In Amsterdam ontstond 
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het Koloniaal Instituut voor de Tropen (KIT), 
terwijl in Leiden het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Insti¬ 
tuut Kern en het rechtshistorische Van Vollen¬ 
hoven Instituut werden gesticht; alle vier sterk 
op Azië gericht.11 Tegenwoordig is in Leiden 
eveneens het International Institute for Asian 
Studies (HAS) gevestigd. De Universiteit van 
Amsterdam huisvest het Instituut voor Moder¬ 
ne Aziatische Geschiedenis (IMAG) en tot voor 
kort tevens drie vakgroepen voor Kunstgeschie¬ 

denis en Archeologie voor Oost-, Zuid- en Zuid- 
oost-Azië. 

Voor het Atlantisch gebied ontbreekt een der¬ 
gelijke academische infrastructuur. Verspreid 
over de Nederlandse universiteiten hield en houdt 
slechts een handjevol onderzoekers zich met de 
West bezig. Men kent elkaar, maar een platform 

of een netwerk waarbinnen wordt samengewerkt 
en een uitwisseling van ideeën plaatsvindt, ont¬ 

breekt ten enenmale. In Nederland bestaat geen 
Atlantische school. Enkele jaren geleden bij¬ 
voorbeeld werd een themaproject over het At¬ 
lantisch gebied bij het Netherlands Institute for 

Advanced Studies (NIAS) in Wassenaar afgewe¬ 
zen vanwege onvoldoende draagvlak binnen de 

Nederlandse universitaire wereld. Hetontbreken 
van een academische infrastructuur wordt pijn¬ 
lijk zichtbaar in de historiografie. 

Onevenwichtige literatuur 

De in de voorgaande paragraaf geschetste ont¬ 

wikkelingen hebben met terugwerkende 
kracht een negatieve invloed gehad op het on¬ 

derzoek naar en daarmee de publicaties over de 
Nederlandse activiteiten in het Atlantisch ge¬ 
bied in de periode vóór 1800. De schaarse stu¬ 
dies die verschenen, gingen dikwijls over de- 
tailonderwerpen met weinig samenhang.12 
Bovendien werd tot voor kort nauwelijks aan¬ 
sluiting gezocht bij internationale ontwikke¬ 
lingen en onderzoek. Als Nederlandse historici 
zich al in het internationale debat mengden, 
dan was dat veelal om in mineurstemming te 

betogen hoe zwak de Nederlandse positie in 
het Atlantisch gebied wel niet was geweest.13 

De geringe aandacht weerspiegelt zich in de 
bronnenuitgaven die de afgelopen eeuw zijn 
verschenen. Zo is bijvoorbeeld, mede dankzij 

een sterke Leidse VOC-lobby, de serie van de 
prestigieuze Linschoten-Vereeniging al decen¬ 
nia eenzijdig op Azië gericht. Van de afgelopen 
veertig delen gaan er slechts drie over het At¬ 
lantisch gebied.14 Voor het kleine broertje, de 
uitgeverij Terra Incognita, geldt hetzelfde: van 
de tien boeken die zij heeft uitgebracht, gaan er 
acht over Azië en handelt er slechts één over het 
Atlantisch gebied.15 Erger is dat het Instituut 

voor Nederlandse Geschiedenis (ING), dat on¬ 
der de noemer Rijksgeschiedkundige Publica- 
tiën (RGP) al ruim honderd jaar belangrijke 
bronnenpublicaties uitgeeft, nog nooit een 
deel aan de West heeft gewijd, terwijl de aan¬ 
dacht voor de Oost overweldigend is. Het ge¬ 

brek aan historische belangstelling voor de At¬ 
lantische geschiedenis bij het Instituut bleek in 
de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 
honderdjarige bestaan van de RGP. In één van 
de bijdragen wordt de Beschryuinge uan de Oostin- 
dische Compagnie van de invloedrijke compag- 
niesadvocaat Pieter van Dam (1621-1706) uit 
1701 als de eerste Nederlandse bedrijfsgeschie¬ 
denis opgevoerd, waarbij gemakshalve is ver¬ 
geten dat Johannes de Laet (1581-1649) al in 

1644 een geschiedenis over de West-Indische 
Compagnie (WIC) had gepubliceerd.16 

Ook uit de grote hoeveelheid monografieën, 
bundels en artikelen die de afgelopen decennia 
over de Nederlandse expansie in de vroegmo¬ 
derne tijd is verschenen, blijkt de geringe be¬ 

langstelling voor het Atlantisch gebied. Het 
grote verschil in aantallen publicaties over de 

Oost en over de West is duidelijk waarneem¬ 
baar in de Current Annotated Bibliography of Dutch 
Expansion Studies, die tot 1997 telkens als deel 
vier van Itinerario. European Journal of Overseas His¬ 
tory werd uitgebracht. 

Het verschijnen van Jonathan Israels Dutch 
Primacy in World Trade in 1989 deed in historisch 
Nederland veel stof opwaaien.17 Zijn studie gaf 

V. ENTHOVEN EN H. DEN HEIJER / NEDERLAND EN DE ATLANTISCHE WERELD 149 



niet alleen een impuls aan het debat over de 
economische geschiedenis van de Republiek, 
maar liet ook zien hoe belangrijk het Atlantisch 
gebied voor de Nederlanden is geweest. Dank¬ 

zij private ondernemers was de handel en 
scheepvaart op de West tot ver in de eerste helft 
van de achttiende eeuw, aldus Israel, behoor¬ 
lijk succesvol geweest. Vóór het verschijnen 
van Dutch Primacy echter werd veelal het tegen¬ 
overgestelde beweerd.’8 Het boek van Israel sti¬ 
muleerde tot nieuw onderzoek. Zo organiseer¬ 
den Leo Noordegraaf en Clé Lesger aan de 
Universiteit van Amsterdam diverse bijeen¬ 
komsten rondom het thema ondernemerschap 

in de vroegmoderne tijd. Deze initiatieven heb¬ 
ben belangrijke congresbundels opgeleverd, 
maar geen van de bijdragen daarin heeft de At¬ 

lantische handel tot onderwerp.’9 
Recent zijn vier monografieën over de 

(vroeg) zeventiende-eeuwse economische ont¬ 
wikkeling van Amsterdam verschenen. Het be¬ 
lang van de Atlantische handel en scheepvaart 
voor de economische ontwikkeling van de stad 

blijft daarin onderbelicht. Daniël Swetschinski 
stipt dit onderwerp voor de joodse gemeen¬ 
schap wel aan, maar hij voegt uiteindelijk wei¬ 
nig toe aan het bestaande beeld.20 In hun boe¬ 
ken over Zuid-Nederlandse kooplieden, de 

Amsterdamse handel ten tijde van de Opstand 
en de suikernijverheid vallen respectievelijk 
Oscar Gelderblom, Clé Lesger en Arjan Poel- 

wijk, doordat ze eikaars materiaal gebruiken, 
alle drie in dezelfde prosopografische kuil.21 Zij 
concentreerden zich vooral op de eenvoudig 
beschikbare archiefbronnen van met name de 
VOC en in mindere mate de WIC, zich niet re¬ 

aliserend dat de Nederlandse - lees Amster¬ 
damse - Atlantische handel voor het overgrote 
deel door particulieren werd gedreven.22 Alle 
drie presenteren ze hierdoor naar onze mening 

een onevenwichtig beeld van de economische 
ontwikkeling van Amsterdam: te veel aandacht 
voor de belangen in Azië en te weinig voor die 
in het Atlantisch gebied, en wat betreft het laat¬ 
ste, te veel aandacht voor de handel van de WIC 
en te weinig voor die van particuliere onderne¬ 

mers. Joost Jonker en Keetie Sluyterman liepen 

in hun overigens fraaie overzichtswerk van Ne¬ 
derlandse handelshuizen in dezelfde val.23 

De meeste aandacht is tot heden uitgegaan 
naar de economische ontwikkelingen in de ze¬ 

ventiende eeuw, een periode waarin het belang 
van de Atlantische handel voor de Republiek 
nauwelijks valt te overschatten. Lang werd de 

achttiende eeuw beschouwd als een periode 
van geleidelijke economische achteruitgang. 
De handel en scheepvaart van de Republiek 

binnen Europa en op Azië moesten het lang¬ 
zaam maar zeker afleggen tegen die van de 

Britten en in mindere mate tegen die van de 
Fransen. In het Atlantisch gebied zou deze ne¬ 
gatieve ontwikkeling zich, vergeleken met die 

in Azië, in versneld tempo hebben voltrok¬ 
ken.24 De Nederlanders trokken zich terug op 
hun beperkte koloniale bezittingen te Guyana 
en in het Caribisch gebied; bezittingen met een 

beperkte economische waarde die nauwelijks 
betekenis hadden voor de handel en nijverheid 
van het moederland.25 

Uit recent onderzoek echter blijkt dat de ach¬ 
teruitgang van de Republiek wel meeviel; er 
was hooguit sprake van relatieve economische 
achteruitgang of, zoals J.L. van Zanden en A. 

van Riel het in hun economische studie Neder¬ 
land 1780-1914 verwoorden, een ‘stationair’ 
draaiende economie.26 Dat laatste slaat vooral 

op de laatste decennia van de achttiende eeuw; 
daarvoor was sprake van een redelijk competi¬ 
tieve economie die kon wedijveren met de nieu¬ 

we economische machten in Europa. Maar ook 
hier is weinig aandacht geschonken aan de At¬ 

lantische handel die, vanwege een sterke ex¬ 
pansie in de loop van de achttiende eeuw, waar¬ 
schijnlijk meer aan de Nederlandse economie 
heeft bijgedragen dan menige andere sector.27 

De geringe belangstelling van Nederlandse 

historici heeft ertoe geleid dat ook internatio¬ 
naal weinig aandacht werd besteed aan de Ne¬ 
derlandse activiteiten in het Atlantisch gebied. 
De reeks An Expanding World. The European Impact 
on World History, 1450-1800, waarin het Atlan¬ 
tisch gebied ruimschoots aan bod komt, is 
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hiervoor illustratief. Het aantal artikelen in 

deze serie over het Nederlandse aandeel in de 
Europese expansie in het Atlantisch gebied is 

teleurstellend klein. Pas in deel negen over de 
The Atlantic Staple Trade: Commerce and Politics 
gaat één van de 33 bijdragen over het Neder¬ 

landse aandeel: het belangwekkende artikel uit 
1948 van Engel Sluiter, ‘Dutch-Spanish Rivalry 
in the Caribbean Area, 1594-1609’.28 Deel der¬ 

tien gaat over The Organisation of Interoceanic tra¬ 
de in European Expansion, 1450-1800, bezorgd 
door Pieter Emmer en Femme Gaastra. Hierin 
handelen drie bijdragen over ‘Dutch Intercon¬ 

tinental Commerce’, maar geen van deze drie, 
die allemaal door niet-Nederlandse historici 

zijn geschreven, gaat over het Atlantisch ge¬ 
bied.29 In deel vijftien getiteld Slave Trades, 1500- 
1800: Globalization o/Forced Labour, komt het Ne¬ 

derlandse aandeel in de transatlantische 
slavenhandel niet aan bod.30 In de overige 28 
delen die tot en met 2000 zijn verschenen, ont¬ 

breken eveneens Nederlandse bijdragen over 
het Atlantisch gebied.31 

De geringe aandacht voor de vroegmoderne At¬ 

lantische wereld weerspiegelt zich in het ver¬ 
meende geringe economische belang dat het At¬ 
lantisch gebied zou hebben gehad voor de 

welvaart van de Republiek. Onbekend maakt on¬ 
bemind. In hun overzichtswerk Nederland 1500- 
1815 vatten Jan de Vries en Ad van der Woude het 
bestaande beeld in 1995 als volgt samen: “De 

tweehonderd jaar lange geschiedenis van de Ne¬ 
derlandse Adantische economie is er een geweest 
van voortdurend zich herhalende cycli van hoop, 
frustratie en mislukking”.32 Was het echt zo treu¬ 

rig gesteld, ofwas de Atlantische wereld er juist 
een van steeds wisselende en steeds nieuwe mo¬ 
gelijkheden en uitdagingen? In het buitenland be¬ 
staan hierover uitgesproken ideeën. 

Atlantische geschiedenis - Atlanti¬ 

sche studies 

Hier zal niet uitgebreid worden stilgestaan bij 

de vraag wat Atlantische geschiedenis en At¬ 

lantische studies nu precies zijn. Duidelijk is 
wel dat het niet alleen om een geografische af¬ 
bakening gaat, maar dat het veel meer omvat. 

Bernard Bailyn heeft het gebied ooit eens aan¬ 
geduid als: “a single functional unit, strove to 

encompass the entire Atlantic basin in a de¬ 
scriptive and conceptual way”. William O’Reil¬ 
ly vatte het als volgt samen: “The Atlantic world 

has become recognized as a shared space; a 
theatre where certain goods were traded and in 
which certain ideas were espoused and found 

willing audiences”. Horst Pietschmann spreekt 
zelfs van een Atlantisch systeem. Hoe dan ook, 
de Atlantische samenhang ging vooral door de 

dekolonisatie aan het begin van de negentiende 
eeuw verloren om honderd jaar later weer als 
idee op te duiken.33 

In de twintigste eeuw ontstond aan beide zij¬ 
den van de oceaan geleidelijk het idee dat de 

Oude en de Nieuwe Wereld een eenheid vorm¬ 
den. Reeds in 1917 schreefWalter Lippmann in 
de The Neiv Republic dat er sprake was van een 
Atlantische gemeenschap; toen uiteraard (nog) 

zonder Duitsland.34 Tijdens de Tweede Wereld¬ 
oorlog werd dat idee nieuw leven ingeblazen 
door het door Winston S. Churchill en Franklin 

D. Roosevelt opgestelde Atlantic Charter. Uit¬ 
eindelijk kreeg het gemeenschappelijk Atlan¬ 
tisch belang van West-Europa en Noord-Ame- 

rika gestalte in het Marshall Plan, de Truman 
Doctrine en de Noord-Atlantische Verdragsor- 

ganisatie (NAVO). Nu is de relatie Amerika - 
Europa na de Tweede Wereldoorlog soms 
moeizaam geweest, maar het idee van gemeen¬ 

schappelijkheid en historische verbondenheid 
is wel blijven bestaan. Dit heeft het historisch 

onderzoek naar de wortels van het gedeelde 
verleden sterk bevorderd. In veel landen wordt 

al jarenlang onderzoek gedaan naar transatlan¬ 
tische migratiestromen, economische en poli¬ 
tieke relaties, wederzijdse culturele beïnvloe¬ 

ding en andere gemeenschappelijk zaken. 
Laten wij eerst het onderzoek naar migratie 

onder de loep nemen. Mede dankzij de digitale 

revolutie werd het mogelijk om migratie naar 
en demografische ontwikkelingen in de Ameri- 
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ka’s te meten. Historici slaagden erin de Britse, 

Ierse, Duitse en Franse migratie naar de West 
in kaart te brengen. Meerdere Europese gebie¬ 
den, zelfs ver landinwaarts gelegen, ontwikkel¬ 
den door deze migratie een nauwe verbonden¬ 
heid met de Nieuwe Wereld. Ongeveer 700.000 
Britten zijn naar de Nieuwe Wereld getrok¬ 
ken.35 Vanuit de Republiek zijn tussen 1600 en 
1800 ongeveer 1,9 miljoen mensen de oceaan 
overgestoken, waarvan er circa 1,2 miljoen 

weer zijn teruggekeerd. De resterende 700.000 
personen hebben zich in de Nieuwe Wereld ge¬ 
vestigd of zijn onderweg overleden. Voor de 
VOC ging het om respectievelijk 900.000 en 
300.600 mensen.36 De demografische effecten 
van de overzeese expansie, voornamelijk die 
naar de West, moeten voor de Republiek met 
haar veel kleinere bevolking veel ingrijpender 

zijn geweest dan bijvoorbeeld voor de Britse ei¬ 
landen. 

Het aantal Afrikaanse slaven dat in de vroeg¬ 
moderne tijd gedwongen de oceaan overstak, 
was veel omvangrijker dan het aantal geëmi¬ 
greerde Europeanen. Lange tijd hebben histo¬ 
rici gegist naar de werkelijke omvang van de 

transatlantische slavenhandel totdat Philip 
Curtin het onderwerp in de jaren zestig van de 
vorige eeuw op de onderzoeksagenda plaats¬ 

te.37 Internationaal archiefonderzoek naar sla¬ 
venhandel en slavernij heeft inmiddels zeer 
veel gegevens opgeleverd. Dit leidde tot de sa¬ 
menstelling van een enorm databestand van 
duizenden transatlantische slavenreizen met 

gegevens over onder meer de herkomst en de 
bestemming van slaven, een bestand dat in 
2000 onder de titel The Trans-Atlantic Slave Trade 

door Cambridge University Press is uitge¬ 
bracht. Door dit voor onderzoekers zeer nutti¬ 
ge bestand wordt in cijfers duidelijk hoe om¬ 
vangrijk dit menselijke drama is geweest.38 Het 
laat onder meer zien hoe gebieden diep in Afri¬ 
ka verbonden raakten met plantagekoloniën 
aan de andere kant van de oceaan. Met circa 
540.000 slaven is het Nederlandse aandeel in 
de totale transatlantische slavenhandel van tien 
tot twaalf miljoen Afrikanen belangrijk, maar 

vergeleken met de Engelse, Franse en Portuge¬ 
se slavenhandel tegelijk bescheiden geweest.” 

Europese joden vormden een andere groep 

Atlantische landverhuizers. Vanwege hun ‘sta¬ 
tus aparte’ in de Europese samenlevingen 
richtten veel joden zich voor een beter bestaan 

op de Nieuwe Wereld. De Republiek speelde 
daarin een belangrijke rol, wat blijkt uit de rela¬ 
tief grote joodse gemeenschappen die zich 

eerst in Nederlands-Brazilië en later in Surina¬ 
me hebben gevestigd. De congresbundel over 
Thejeivs and the Expansion o/Europe, die in 2001 
door Paolo Bernardini en Norman Fiering is 
uitgebracht, geeft een goed overzicht van de 

huidige stand van onderzoek.40 
Sinds de burgerrechtenbeweging van de ja¬ 

ren zestig botert het in de Verenigde Staten 
(VS) niet meer tussen de Afro-Amerikaanse en 
de joodse gemeenschappen. Vooral vanuit de 

hoek van de Nation of Islam worden de joden 
verantwoordelijk gehouden voor de Atlanti¬ 
sche slavenhandel en slavernij. Een beschuldi¬ 

ging met nogal onaangename trekjes, die het 
onderzoek in de VS naar slavenhandel en sla¬ 
vernij heeft gepolitiseerd.41 Ook in een ander 

opzicht dreigt het onderzoek naar de ‘Black At¬ 
lantic’ negatief te worden beïnvloed. Om te be¬ 
nadrukken dat slavernij onvrijwillig was, heb¬ 

ben Amerikaanse onderzoekers het niet meer 
over ‘slaves’, maar over ‘enslaved people’. 
Daarnaast vinden zij het onwenselijk om het 
woord plantage te gebruiken, dit zou te ‘ro¬ 

mantische’ associaties oproepen; liever gebrui¬ 
ken ze het begrip werkkamp. Laten wij hopen 

dat dit soort politiek correct, en daarmee ver¬ 
sluierend taalgebruik, aan Nederland voorbij 
zal gaan. Het zal ons inzicht in hoe men in de 
vroegmoderne tijd over slavenhandel en slaver¬ 
nij dacht zeker niet bevorderen.42 

Het thema vrijwillige en onvrijwillige migra¬ 
tie is belangrijk voor het ontstaan van een geïn¬ 
tegreerde Atlantische wereld. Wijdvertakte 
handelsnetwerken - niet zozeer van geïnstitu¬ 

tionaliseerde ondernemingen a la de WIC, 
maar vooral van individuele entrepreneurs - 
vormen een tweede belangrijk onderzoeksthe- 
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ma. Door deze ondernemers ontstonden trans¬ 

nationale verbindingen die in hoge mate tot in¬ 
tegratie hebben bijgedragen. Over geïntegreer¬ 
de (particuliere) handelsnetwerken in het 

Brits-Atlantisch rijk wordt sinds het vernieu¬ 
wend werk van Jacob Price veelvuldig gepubli¬ 

ceerd. Recent nog verscheen onder redactie van 
John McCusker en Kenneth Morgan de bundel 

The Early Modern Atlantic Economy, met daarin 
een interessante inleiding over particulier 

ondernemerschap van de hand van Peter Ma¬ 
thias.43 Opvallend in deze bundel is de belang¬ 
rijke rol die de Nederlandse (tussen) handela¬ 
ren wordt toegedicht. Daarnaast ontrafelde 
Oliver Rink in Holland on the Hudson het Amster¬ 

damse handelsnetwerk dat de kolonie Nieuw 
Nederland tot bloei heeft gebracht.44 Ook na de 

verovering van de kolonie door de Engelsen in 
1664 bleven de handelscontacten met particu¬ 
liere Amsterdamse kooplieden bestaan. Recent 

nog heeft Claudia Schnurmann dat voor de ja¬ 
ren na 1664 aangetoond.45 

Al in de jaren vijftig waren Huguette en Pier¬ 

re Chaunu begonnen met hun monumentale 
reeks Seville et 1’Atlantique. Anders dan de titel 
doet vermoeden, brachten zij niet alleen de At¬ 

lantische contacten van Sevilla in kaart. Het 
project groeide uit tot een geschiedenis van een 
oceaan. Vijftig jaar later blijkt hoe voor veel ha¬ 
vens, steden en regio’s de welvaart gebaseerd 

was op de Atlantische economie. Om met Bai- 
lyn te spreken: “It is the ‘Atlantic’ dimension of 
the early modern economie history of the Wes¬ 

tern world that seems now to illuminate the 
most local, provincial development, weather in 
La Rochelle, on the eastern shore of the Chesa¬ 
peake Bay, in Bristol England, or in a variety of 

West Indian and Latin American port towns”. 
Anderen gaan nog een stap verder en menen 
dat de opkomst van West-Europa niet los ge¬ 

zien kan worden van de (economische) band 
met de rest van de Atlantische wereld.46 Voor 
Nederland ligt dat genuanceerder. 

De Republiek week af van het algemeen Eu¬ 
ropees patroon doordat haar handel op Azië re¬ 
latief belangrijk was, hoewel in absolute ter¬ 

men aanzienlijk minder dan de Atlantische 
handel. Voor de andere Atlantische mogendhe¬ 
den echter was de Aziatische handel van gerin¬ 

gere betekenis.47 Omgekeerd waren de bezit¬ 
tingen van de Republiek in het Atlantisch 
gebied bescheiden. Zij bezat er geen uitge¬ 

strekt imperium zoals de Spanjaarden, de Por¬ 
tugezen, de Fransen en de Engelsen dat had¬ 

den, maar enkele verspreide nederzettingen en 
kleine plantagekoloniën.48 De rol die de Neder¬ 
landers daarentegen in handel en scheepvaart 
speelden, was uniek. Als enige in de Atlanti¬ 

sche wereld hadden de burgers van de Repu¬ 
bliek zich bevrijd van hun landsheer, die de 
overzeese gebieden als zijn bezit beschouwde 

en ondermeer bepaalde wie er toegang toe had 
en wie niet. Als ‘vrije jongens’ werden de Ne¬ 

derlandse ondernemers het smeermiddel van 
het Adantisch economisch raderwerk.49 Wim 
Klooster en Marianne Wokeck hebben dit in Il¬ 

licit Riches en Trade in Strangers respectievelijk 
voor de Venezolaanse cacaohandel en de Duit¬ 
se migratie naar Noord-Amerika aangetoond.50 
Maar de studies van Klooster en Wokeck laten 

onverlet dat het onderzoek naar de rol van Ne¬ 
derlandse handelsnetwerken in het Atlantisch 
gebied nog in de kinderschoenen staat. 

De samenbindende krachten in de Atlanti¬ 
sche wereld beperkten zich niet tot migratie en 
commercie, zij waren evenzeer van politieke 
aard. Ook hier ging het niet zozeer om de insti¬ 

tuties, maar om de personen die er deel van 
uitmaakten. Zo waren de overzeese bestuurs¬ 

posten onderdeel van het politieke benoe¬ 
mingssysteem van het moederland. Dat was in 
Spanje het geval, maar eveneens in andere lan¬ 
den met koloniën. De benoeming van kolonia¬ 

le bestuurders in Noord-Amerika was ingebed 
in het Britse patronagesysteem. Zo stelde de 

Duke of Newcastle meer dan tweehonderd 
functionarissen aan in de Noord-Amerikaanse 
koloniën. In de Republiek was het niet anders. 
Vanaf het begin waren de bewindhebberposten 

van de handelscompagnieën, en dus indirect 
de overzeese functies, politieke benoemingen, 

veelal voorbehouden aan de zittende factie in 

V. ENTHOVEN EN H. DEN HEIJER / NEDERLAND EN DE ATLANTISCHE WERELD 153 



een stad. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw werden deze benoemingen ook onder¬ 
deel van het stadhouderlijke patronagestelsel.5' 
Er heeft kortom tussen het moederland en de 
koloniën een soort Atlantisch politiek bestel 

bestaan, waarin bestuurders aan beide zijden 
van de oceaan elkaar goed kenden en relaties 
onderhielden. 

Drie zaken die de integratie van het Atlan¬ 
tisch gebied hebben versterkt, maar waaraan 
door zowel Nederlandse als buitenlandse on¬ 
derzoekers weinig aandacht is geschonken, 

zijn de ideeënwereld, geweld en het gemeen¬ 
schappelijk cultureel erfgoed. Wij willen deze 
drie onderwerpen in het kort bespreken en 
aangeven hoe zij de Atlantische samenhang 

hebben bevorderd. 
Wat heeft om te beginnen de ideeënwereld, 

waaronder religie, voor rol gespeeld? In de At¬ 
lantische wereld circuleerden fabels, verdicht¬ 
sels en ideeën. Misschien wel het meest ‘Atlan¬ 
tisch’ was de mythe van het gedroomde land 

van fabelachtige rijkdommen: Eldorado. Deze 
droom bestond sinds de Spanjaarden in Peru 
en Mexico goud hadden gevonden en verbond 
alle Europese landen die sinds Columbus hun 

deel van de Nieuwe Wereld trachtten te be¬ 
machtigen. De mythe van El Dorado, de vergul¬ 
de man, was het begin van een lange stroom 
geschriften van Surinamers, Antillianen, Brit¬ 
ten, Fransen, Amerikanen, Vlamingen, Duit¬ 

sers en Nederlanders die de Nieuwe Wereld als 
een eldorado verbeeldden. Tot op de dag van 
vandaag wordt in Guyana en Suriname naar 
goud gezocht.52 

Een ander belangrijk onderdeel van de Atlan¬ 
tische ideeënwereld was religie.55 Voor de Brit¬ 
se koloniën echter was de integrerende rol van 
de kerk beperkt. Dat heeft te maken met de re¬ 
ligieuze diversiteit van de Britse eilanden: an¬ 
glicanen in Engeland, presbyterianen in Schot¬ 
land, katholieken in Ierland en natuurlijk de 
‘dissenters’ (protestanten met een afwijkende 
geloofsopvatting). In de koloniën heeft dat ge¬ 
leid tot een allegaartje aan religieuze groepe¬ 
ringen. Geen wonder dat in de Engelstalige li¬ 

teratuur religie nauwelijks als een integrerend 
element van de Brits-Atlantische wereld wordt 

beschouwd.54 In de koloniën waar het katholi¬ 
cisme werd beleden, moet religie wel een sa¬ 
menbindende factor zijn geweest. In de cen¬ 
traal geleide katholieke kerk had de paus 

immers grote invloed op de geloofsgemeen¬ 
schappen overzee. De jezuïeten, die zich reeds 

in 1549 in Brazilië hadden gevestigd, speelden 
een belangrijke rol in de verbreiding en verster¬ 

king van het katholicisme in Latijns-Amerika, 
maar eveneens in delen van Afrika.55 Ook de in¬ 
quisitie, die haar macht tot in de verste uithoe¬ 
ken van het Iberisch imperium kon laten gel¬ 

den, bevorderde de eenheid van het geloof.56 
De Nederlandse Adantische wereld kende 

verschillende religieuze netwerken. Ten eerste 
was er de protestantse kerk die de predikanten 
overzee beriep en contacten met hen onder¬ 

hield. Ook na de val van de koloniën bleven 
deze contacten gehandhaafd, bijvoorbeeld in 
het voormalige Nieuw-Nederland.57 Minder 

uitgebreid en informeler was het joodse net¬ 
werk. Zo stond de Portugees-Israëlitische ge¬ 
meente van Amsterdam in contact met die in 
Willemstad en Suriname.58 Ten slotte zwerm¬ 

den aan het begin van de achttiende eeuw zen¬ 
delingen van de Brüder-Unitat (Moravische 
Broederschap) uit over het Atlantisch gebied. 
Ze drongen door tot in het oerwoud van Berbi- 

ce en Suriname om er onder indianen het ge¬ 
loof te verkondigen. Het afgelegen Hernnhut 

in Duitsland was nauw verbonden met het le¬ 
ven in de rimboe van Guyana.59 

Geweld heeft bij uitstek het Adantisch gebied 

in de vroegmoderne tijd gevormd; van de 
Spaanse conquistadores tot en met de onaf¬ 
hankelijkheidsoorlogen. Vooral tijdens de ze¬ 

ventiende eeuw, met de komst van de Engelsen 
en Nederlanders, moet het geweld er beestach¬ 
tig zijn geweest: “The colonial wars were as 
barbaric, as genocidal, on the part of the Eng¬ 
lish and Dutch as on the part of the Spanish”, 
aldus de Atlanticus Bernard Bailyn.60 Overzee 

vochten de koloniale troepen niet alleen tegen 
elkaar, maar ook met en tegen de inheemse be- 
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volkingen en creolengemeenschappen. De ko¬ 
loniale legers bestonden vaak uit een samen¬ 
raapsel van Europeanen, Afrikanen en india¬ 

nen. Er zijn enkele detailstudies, ook voor de 
Nederlandse gebieden, maar een conceptuele 

benadering ontbreekt.6' Koloniale oorlogen 
worden vooral gezien als een negentiende- 
eeuws imperialistisch fenomeen, maar dit idee 

begint langzaam te veranderen. Zo zijn er re¬ 
centelijk studies verschenen over European and 
Native American Warfare van Armstrong Starkey 

en over Warfare in Atlantic Africa van John Thorn¬ 
ton, waarin oorlogen tussen Europeanen en 
niet-Europeanen vóór 1800 worden beschre¬ 
ven.62 Ian Steele heeft in Warpaths alle Europese 

invasies in Noord-Amerika van 1513 tot en met 
1765 beschreven, maar hij blijft steken in een 

chronologische indeling. Veel breder is de aan¬ 
pak van Douglas Peers die in Warfare and Empi¬ 
res laat zien dat de Europese overzeese expansie 

onlosmakelijk verbonden is met geweld. Re¬ 
cent heeft Bruce Lenman in een tweetal studies 
over de Engelse koloniale oorlogen tussen 1500 
en 1783 betoogd dat de belangen van de kolo¬ 

niën en het moederland geleidelijk uiteen lie¬ 
pen, waardoor de band met Engeland uiteinde¬ 

lijk werd verbroken. Het Brits-Atlantisch 
imperium berustte volgens Lenman op een 

utopische gedachte; een visie die nogal omstre¬ 
den is.63 

Is er ten slotte sprake geweest van een cultu¬ 
rele samenhang in het Atlantisch gebied? Het 
onderzoek daarnaar staat nog in de kinder¬ 

schoenen. Behoren bijvoorbeeld de kunstuitin¬ 
gen van de marrons tot het Afrikaans of het 
Surinaams cultureel erfgoed, of zijn ze Adan¬ 
tisch?64 Paramaribo en Willemstad staan beide 

op de UNESCO World Heritage lijst, evenals de 
forten in Ghana, maar tot wiens cultureel erf¬ 
goed behoort dit allemaal?65 Dezelfde vraag kan 

gesteld worden voor de verbeelding van india¬ 
nen en zwarten door Europese schilders en te¬ 
kenaars. En omgekeerd: hoe zagen de slaven 
en vrije zwarten de Europeanen? En dan is er de 

beïnvloeding en vermenging van talen: het 
woord barbecue is afkomstig van het indiaanse 

woord barbakot. In het Engels komt dit woord 
in 1661 voor het eerst voor; in het Nederlands 
duikt het in 1695 op.66 Mogen wij, op grond van 

deze selectieve waarnemingen, concluderen 

dat er een gemeenschappelijk Atlantisch cultu¬ 
reel erfgoed bestaat dat de moeite waard is om 
bestudeerd te worden? 

De hierboven geschetste ontwikkelingen en 
ideeën hebben ertoe geleid dat het historisch 

debat zich als een olievlek over diverse landen 
in het Atlantisch gebied heeft verspreid. Bij At¬ 

lantische studies wordt steeds vaker de nadruk 
op samenhang en integratie gelegd. Zo herde¬ 
finieerde J.G.A. Pocock dertig jaar geleden ‘Bri¬ 

tish history’ als “a single system, a diversity of 
Anglo-Celtic cultures grouped around the 

northern Atlantic”. Hij sprak niet van de Britse 
eilanden, maar van de ‘Atlantic archipelago’. 

Anderen hebben het idee van een Brits-Atlanti¬ 
sche wereld verder uitgewerkt. Zo laat Ian Stee¬ 

le in zijn studie The English Atlantic, 1675-1740 
een geïntegreerde Engelse Atlantische wereld 
zien die is gebaseerd op ‘communication’. 
D.W. Meinig opent zijn trilogie The Shaping of 
America met een hoofdstuk getiteld ‘The Cre¬ 
ation of an Atlantic World’. Bij het megaproject 
The Oxford History of the British Empire ligt de na¬ 

druk voor de vroegmoderne tijd op de Britse At¬ 
lantische wereld. David Armitage en Michael 

Braddick ten slotte nemen dit idee in hun bun¬ 
del The British Atlantic World, 1500-1800 zelfs let¬ 
terlijk.67 

Een volgende stap is te onderzoeken of er 
ook een geïntegreerde Atlantische wereld heeft 
bestaan, los van specifieke landen en veelal ge¬ 
baseerd op de hiervoor geschetste thema’s. 

Hierover zijn kortgeleden drie bundels ver¬ 
schenen.68 Stuart Schwartz heeft dit idee uitge¬ 

werkt met suiker als verbindend element.69 En 
sinds 2004 is er het tijdschrift Atlantic Studies. Li¬ 
terary, Cultural and Historical Perspectives, dat als 

uitgangspunt heeft: “to provide an internation¬ 
al forum for research and debate on literary, 
cultural and historical issues arising within the 
new disciplinary matrix of the circum-Atlantic 

world. In particular, it seeks to foster a dialo- 
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gue between the two hemispheres and, specifi¬ 
cally, among the nations of Europe, Africa and 
the Americas. (...). The ‘area’ served by Atlantic 
Studies will be that of the Atlantic Ocean and the 
human movement across it in all directions, in 

the form of ideas and peoples, and their politi¬ 
cal, discursive, literary, and economic cultures 
from the fifteenth century to the present”.70 Een 
bezoek aan de webpagina H-Atlantic maakt 
duidelijk dat Atlantische studies zich een per¬ 
manente plaats in met name de Angelsaksi¬ 
sche, academische wereld heeft verworven, 
met onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, 

beurzen, conferenties en discussiegroepen.71 
Maar hoe staat het met het onderzoek naar het 
Atlantisch verleden in Nederland? 

Atlantische geschiedschrijving 

in Nederland 

In 1991 publiceerde John Landwehr A Bibliogra¬ 
phy of Publications Relating to the Dutch East India 
Company 1602-1800, een thematisch overzicht 

van 1.674 boeken en pamfletten die tijdens het 
bestaan van de VOC zijn gepubliceerd.72 Helaas 
bestaat een dergelijk overzicht niet voor het At¬ 
lantisch gebied, maar het aantal titels dat daar¬ 

over in de vroegmoderne tijd is verschenen, zal 
waarschijnlijk veel omvangrijker zijn dan het 
aantal over Azië en de VOC. Zo was er in de ze- 

ventiende-eeuwse Republiek veel meer druk¬ 
werk in omloop over de Nieuwe Wereld dan 
over de Oost.73 Een deel hiervan heeft Benjamin 
Schmidt in zijn studie Innocence Abroad over de 
Nederlandse beeldvorming van de Nieuwe We¬ 

reld in de zestiende en de zeventiende eeuw ge¬ 
bruikt. Schmidts lang niet uitputtende litera¬ 
tuuroverzicht bevat honderden titels van 
publicaties die vóór 1670 in de Republiek zijn 
verschenen.74 Alleen al over Nieuw-Nederland 
bestaan meer 350 gedrukte werken. Daarnaast 
geeft de Short Title Catalogue Netherlands 
(STCN) toegang tot honderden drukwerken 
over de West en herbergt de bibliotheek van de 
Universiteit van Amsterdam de omvangrijke 

Suriname-collectie, waarin zich veel gedrukt 

werk van vóór 1800 bevindt.75 
In de negentiende en twintigste eeuw nam 

het aantal publicaties over de Nederlandse acti¬ 
viteiten in het Atlantisch gebied om eerder ge¬ 
noemde redenen drastisch af. Bovendien wa¬ 
ren de schaarse boeken en artikelen die over 

Atlantische onderwerpen verschenen duidelijk 
producten van koloniale geschiedschrijving, 
waarin vooral de Nederlandse kant van het ver¬ 

haal werd belicht. De discrepantie in onder¬ 
zoek naar de Oost en naar de West wordt on¬ 
derstreept door de Utrechtse hoogleraar 

koloniale geschiedenis W.Ph. Coolhaas (1899- 
1981) in het door hem in i960 gepubliceerde 

overzicht van de Nederlandse koloniale ge¬ 
schiedschrijving A Critical Survey of Studies on 
Dutch Colonial History. Daarin heeft hij maar 

liefst honderdtwintig pagina’s aan de Oost ge¬ 
wijd tegen twintig aan de West.76 Coolhaas con¬ 
cludeerde dat er geen goed overzichtswerk over 
de West bestond en dat het zeer matig gesteld 
was met het onderzoek naar en de publicaties 

over deelgebieden en -onderwerpen. Sterk ver¬ 
ouderde literatuur als de Geschiedenis uan Surina¬ 
me (1861) van J. Wolbers en Das hollandische Ko- 
Ionialreich in Brasilien (1921) van H. Watjen 

worden door Coolhaas als standaardwerken 
opgevoerd. De kortste paragraaf is die over de 

Nederlandse slavenhandel, waarin voorname¬ 
lijk populaire werken zoals Slavenhalers en sla¬ 

venhandel (1937) van L.C. Vrijman en in tijd¬ 
schriften gepubliceerde bronnen zijn te 
vinden.77 

Ergens tussen de koloniale geschiedschrij¬ 
ving die Coolhaas heeft geïnventariseerd en het 

postkoloniale onderzoek van na i960 bevinden 
zich de ‘Amerikaanse Nederlanders’ Engel 
Sluiter en Cornelis Goslinga. Van deze twee 

staat Goslinga (1910-2000), die onder meer aan 
de Universiteit van Florida was verbonden, nog 
het meest met één been in de koloniale tijd. Zijn 
magnum opus, een driedelige geschiedenis 
van The Dutch in the Caribbean and in the Guianas, 
draagt daar duidelijk de sporen van. Het eerste 
deel uit 1971 gaat vooral over de Nederlandse 
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politieke en militaire aanwezigheid in de Nieu¬ 

we Wereld in de zeventiende eeuw. Deel twee 
uit 1985 daarentegen, waarin de periode 1680- 
1791 wordt behandeld, gaat veel meer in op so¬ 

ciale en economische aspecten van de Neder¬ 
landse aanwezigheid op de Antillen en op de 
Wilde Kust.78 Het werk van Engel Sluiter (1906- 

2001), zoals het eerder genoemde ‘Dutch-Spa- 
nish Rivalry in the Caribbean Area, 1594-1609’ 
(1948), doet veel moderner aan. Sluiter is gebo¬ 

ren uit Nederlandse ouders in New Holland, 
South Dakota, en een leven lang verbonden ge¬ 
weest aan de University of California te Berke¬ 

ley, waar in de Bancroft Library zijn collectie 
aantekeningen wordt bewaard. Beiden waren 
overgangsfiguren die in Nederland nauwelijks 

school hebben gemaakt. Typerend is dat geen 
enkele wetenschappelijke bibliotheek in Ne¬ 
derland over The Gold and Silver o/Spanish Ameri¬ 

ca beschikt, het belangrijkste werk van Sluiter.79 
In de loop van de jaren zestig diende zich een 

eerste generatie Nederlandse Atlantici aan. On¬ 

der invloed van buitenlandse historici, die voor 
hun onderzoek gebruik maakten van onder 
meer antropologische, sociologische en eco¬ 
nometrische methoden en modellen, begon¬ 

nen ook Nederlandse onderzoekers te streven 
naar een meer meetbare geschiedenis. Zij richt¬ 
ten zich vooral op de slavenhandel, de slavernij 
en de productie van plantagekoloniën. 

Een van de eersten, de antropoloog Harry 
Hoetink (1931-2005), promoveerde in 1958 op 
een studie over de sociale en raciale verhoudin¬ 

gen te Curasao. Hij ontwikkelde zich tot Neder¬ 
lands belangrijkste Caraibist. Hoetinks in 1973 
verschenen en breder opgezette studie naar Sla¬ 
very and Race Relations in the America’s vormt een 

mijlpaal in de Nederlandse Atlantische ge¬ 
schiedschrijving en is misschien wel de eerste 

echte Nederlandse Atlantische studie; een boek 
dat in de jaren zeventig diverse historici heeft 
geïnspireerd. De proefschriften van bijvoor¬ 

beeld Gert Oostindië (1955) en Alex van Stipri- 
aan (1954) over de plantagekolonie Suriname 
zijn duidelijk door Hoetinks werk beïnvloed.80 

Johannes Postma (1935), die in 1958 naar de 

VS emigreerde, raakte tijdens zijn studie aan de 
Michigan State University geïnteresseerd in de 
transatlantische slavenhandel. Hij promoveer¬ 
de in 1970 op ‘The Dutch Participation in the 

Atlantic Slave Trade’. Als derivaat van zijn niet 
uitgegeven proefschrift volgden enkele artike¬ 

len in historische tijdschriften. Tijdens zijn 
werk aan de Mankato State University werkte 
Postma gestaag aan een monografie over de 

Nederlandse slavenhandel, waarvoor zijn 
proefschrift de basis vormde. In 1990 ten slotte 
verscheen zijn baanbrekende The Dutch in the At¬ 

lantic Slave Trade, 1600-1815, de belangrijkste 
‘Nederlandse’ studie over het onderwerp tot op 
heden. Hij heeft daarmee aangetoond dat het 

op basis van bronnenonderzoek mogelijk is 
een goed gedocumenteerde en geïntegreerde 

Nederlandse Atlantische geschiedenis te 
schrijven. Sinds 1990 doet Postma onderzoek 

naar de handelsrelaties van Suriname met de 
Republiek, West-Afrika en Noord-Amerika, 

eveneens een onderwerp dat op samenhang is 
gebaseerd.81 

Ernst van den Boogaart (1943) bezocht begin 
jaren zestig Brandeis University in de VS en 

maakte daar de burgerrechtenbeweging van 
nabij mee. In de jaren zeventig heeft hij samen 

met Pieter Emmer verschillende detailstudies 
over de Nederlandse slavenhandel geschreven. 
Beiden waren bovendien betrokken bij de At¬ 
lantische hoofdstukken in de Maritieme Ge¬ 

schiedenis der Nederlanden (1977) en de Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden (1979-1980). De pa¬ 
ragrafen over de Nederlandse slavenhandel in 

deze overzichtswerken toonden nieuwe inzich¬ 
ten, maar de overige Atlantische onderwerpen 

waren voornamelijk gebaseerd op de koloniale 
literatuur met veel aandacht voor de WIC en 
weinig voor het particuliere element van de Ne¬ 

derlandse expansie in het Atlantisch gebied. 
Ernst van den Boogaart en Pieter Emmer waren 
ook medesamenstellers van de Spaanstalige 

bundel La Expansion Holandesa en el Atlanrico die 
in het Columbus-jaar 1992 verscheen.82 Met 
name Van den Boogaart hanteerde een Atlan¬ 
tisch perspectief.83 Het boek is vanwege het he- 
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terogene karakter nooit in een Nederlandstali¬ 
ge versie verschenen. 

Pieter Emmer (1944) begon zijn Atlantische 
carrière aan het eind van de jaren zestig als con¬ 
servator van het Nederlandsch Economisch- 
Historisch Archief (NEHA) in Den Haag. Mede 

dankzij Emmer verschenen er begin jaren ze¬ 
ventig diverse artikelen over Atlantische onder¬ 
werpen in het Economisch en Sociaal Historisch 
Jaarboek (ESHJ) van onder meer Johannes Post- 
ma, Norbert Schneeloch en hemzelf. Hij pro¬ 
moveerde in 1974 op twee in het ESHJ versche¬ 
nen artikelen over de afschaffing van de 

Nederlandse slavenhandel. Vervolgens heeft 
Emmer vanuit de Universiteit Leiden vooral 
aansluiting gezocht bij het Atlantisch debat in 
het buitenland. Op basis van voornamelijk lite¬ 
ratuuronderzoek verdedigde hij daarin het 
standpunt dat de Nederlandse rol in de vor¬ 
ming van de Atlantische wereld marginaal is 
geweest. In 1998 verscheen zijn Atlantisch tes¬ 

tament- een bundeling van elf Engelstalige ar¬ 
tikelen - onder de titel The Dutch in the Atlantic 
Economy, 1580-1880. In de inleiding ervan stelt 

Emmer: “the Atlantic economy is not a popular 
area of study among historians of the Low 
Countries”, een terechte constatering die hij 

gedeeltelijk verklaart vanuit de stelling dat “the 
Dutch were not very important in that part of 

the world”. De Nederlandse aanwezigheid in 
het Atlantisch gebied zou schril afsteken tegen 
het ‘succesverhaal’ van de VOC in Azië en het 
Brits-Atlantisch imperium. De visie van Em¬ 

mer, vooral over de Nederlandse slavenhandel 
en slavernij, is niet onomstreden.84 

In de jaren negentig trad een volgende gene¬ 
ratie Atlantici aan. Henk den Heijer (1950) en 
Victor Enthoven (1958) werden in het acade¬ 
misch jaar 1987-1988 als deelnemers aan een 
werkcollege van Johannes Postma op het spoor 
van de Atlantische geschiedenis gezet. Jaap Ja¬ 
cobs (1963) werd al vroeg tijdens zijn studie 
door Nieuw Nederland gegrepen en promo¬ 
veerde in 1999 op de meest complete studie tot 
nu toe over deze kolonie onder de titel Een ze¬ 
genrijk gewest, terwijl Wim Klooster (1962) zich 

na zijn proefschrift over Curasao, onder in¬ 

vloed van Bernard Bailyn tot Atlanticus ontwik¬ 
kelde. Opmerkelijk is dat ze alle vier in het 

VOC-bolwerk Leiden zijn gepromoveerd. Zij 
onderscheiden zich van de vorige generatie At¬ 
lantici door zich niet zozeer aan te sluiten bij 

buitenlandse trends in onderzoek, hoewel alle 
vier duidelijk Angelsaksisch zijn georiënteerd, 
maar door een terugkeer naar de bronnen. Ge¬ 

baseerd op bronnenonderzoek proberen zij tot 
nieuwe inzichten te komen. Illustratief hier¬ 
voor is de in 2003 verschenen bundel Riches jrom 
Atlantic Commerce, waarin op basis van nieuwe 

gegevens wordt aangetoond dat het belang van 
het Atlantisch gebied voor de economie van de 

Republiek significant groter moet zijn geweest 
dan de handel van de VOC op Azië. 

Onderzoek naar de handel en 

SCHEEPVAART OP WeST-AFRIKA 

Het onderzoek naar de Nederlandse Atlanti¬ 
sche wereld is, zo bleek uit het voorgaande, tot 
voor kort vrij mager geweest. Meer nog geldt 
dat voor West-Afrika, waaraan in het verleden 

nauwelijks aandacht is besteed. Aan het eind 
van de negentiende eeuw, toen de regering had 

besloten de laatste Nederlandse forten op de 

Goudkust aan Groot-Brittannië te verkopen, 
klom de toenmalige rijksarchivaris J.K.J. de 
Jonge in de pen om in kort bestek De oorsprong 

uan Neerland’s bezittingen op de kust uan Guinea te 
schetsen.85 Die publicatie is al ruim 130 jaar de 

enige op origineel onderzoek gebaseerde stu¬ 
die naar de vroegste Nederlandse aanwezig¬ 

heid op de West-Afrikaanse kust. Daarna zijn 
er nog enkele artikelen verschenen waarin aan¬ 
dacht wordt besteed aan de handelscontacten 

met West-Afrikaanse vorstendommen vóór de 
oprichting van de Eerste West-Indische Com¬ 
pagnie in 1621.86 

Ruim een eeuw heerste er stilte op het histo¬ 
risch erf als het ging om de Nederlandse relatie 

met West-Afrika. De enige werken van belang 
waren de schaarse bronnenpublicaties die door 
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de Linschoten-Vereeniging over het Atlantisch 

gebied werden uitgegeven. Dat waren meren¬ 
deels heruitgaven van bekende zeventiende- 
eeuwse werken zoals de Beschryuinghe ende histo¬ 

rische uerhael uan het Gout Koninckrijck uan Gunea 
van Pieter de Marees uit 1602 en de Toortse der 
zee-uaart van Dierick Ruiters uit 1623.87 De pu¬ 
blicatie van deze belangwekkende boeken le¬ 

verde geen nieuwe kennis op, maar het bracht 
de Nederlandse activiteiten in het Atlantisch 
gebied wel onder de aandacht van historici en 
historisch geïnteresseerden. De koopman 

Klaas Ratelband Cl' 1981) behoorde tot de laat¬ 
ste categorie. Voor de Tweede Wereldoorlog 
trok hij met lokale assistenten en een stoet dra¬ 
gers door Angola en andere West-Afrikaanse 
landen om aldaar Europese producten aan de 
man te brengen. Tijdens de oorlogsjaren, die 
hij noodgedwongen in Nederland doorbracht, 
begon hij zich te interesseren voor de Neder¬ 

landse aanwezigheid in Afrika in de zeventien¬ 
de eeuw. Via literatuurstudie en archiefonder¬ 
zoek, daarbij geholpen door de J.C.M. 

Warnsinck, ontwikkelde Ratelband zich tot 
een groot kenner van het relevante Nederland¬ 
se archiefmateriaal, op basis waarvan hij in de 
jaren vijftig een drietal belangrijke bronnenpu¬ 
blicaties bezorgde over West-Afrika. De uitvoe¬ 

rige inleidingen en de voetnoten verschaffen 
ook hedendaagse onderzoekers waardevolle 
informatie over de producten waarin werd ge¬ 
handeld en de wijze waarop de handel werd be¬ 

dreven.88 Naast bronnenpublicaties schreef Ra¬ 
telband in bezettingstijd ook over Angola, Sao 
Tomé en het koninkrijk Kongo in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw. Het manuscript 
is tijdens zijn leven nooit in druk verschenen, 
maar dankzij de inspanning van René Baesjou, 

oud-medewerker van de Universiteit Leiden, 
alsnog in 2000 gepubliceerd.89 Ratelbands pos¬ 
tuum verschenen boek is, zoals te verwachten, 
geschreven in de geest van de jaren veertig. Zijn 

beschrijvingen zijn interessant, maar hebben 
een verhalend in plaats van een analytisch ka¬ 
rakter. 

Tot aan het begin van de jaren zeventig van de 

vorige eeuw verschenen fragmentarische en 

vooral anekdotische publicaties over de Neder¬ 
landse aanwezigheid in West-Afrika.90 Er was 
geen theoretisch kader waarbinnen onderzoek 
werd gedaan, noch was er een concept voor on¬ 

derzoek. Dat veranderde na de onafhankelijk¬ 
heid van de West-Afrikaanse staten. Zowel 
Afrikaanse als Europese historici uit het post¬ 

koloniale tijdperk raakten geïnteresseerd in het 
Afrikaans verleden en ontwikkelden nieuwe 

ideeën over de relatie tussen West-Afrikaanse 
en Europese staten in de vroegmoderne tijd. 
Daarvoor was het Europees bronnenmateriaal, 
waarvan zich een aanzienlijk deel in Neder¬ 

landse archieven bevindt, onontbeerlijk. 
Aanvankelijk ging de meeste aandacht uit 

naar het Nederlandse aandeel in de transatlan¬ 
tische slavenhandel. De eerste die de omvang 
van de slavenhandel op de historische agenda 
plaatste, was Philip D. Curtin.91 Zijn werk was 

niet gebaseerd op eigen onderzoek, maar 
moest volgens Curtins zeggen beschouwd 
worden als een “challenge and a basic state¬ 

ment to be revised by future research”." Die 
uitdaging was kort daarvoor al door Johannes 
Postma aangenomen. Dankzij het baanbre¬ 
kend werk van deze historicus, dat wij al eerder 

hebben aangeroerd, is het verloop van de Ne¬ 
derlandse slavenhandel in het Atlantisch ge¬ 
bied sinds enkele jaren uitvoerig beschreven.93 

In het kielzog van de dekolonisatie gingen 
vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw ver¬ 

schillende Afrikaanse historici het Europees 
bronnenmateriaal raadplegen. Begrijpelijker¬ 
wijs richtte hun zoektocht zich vooral op spo¬ 
ren van het eigen, Afrikaans verleden. Zo publi¬ 
ceerden Ade Akinjogbin in 1967 en Kwame 

Daaku in 1970 vanuit Afrikaans perspectief, 
maar met oog voor de rol van Europeanen op 
de West-Afrikaanse kust, belangwekkende stu¬ 
dies over de geschiedenis van de Goud- en Sla¬ 
venkust.94 

Het onderzoek naar de Nederlandse aanwe¬ 
zigheid in West-Afrika kreeg een nieuwe impuls 

door het onderzoek van Albert van Dantzig 
(1937-2000), die begin jaren zestig aan de Eco- 
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Ie des Hautes Etudes in Parijs studeerde. Daar 
zette zijn leermeester Henri Brunschwig hem op 

het spoor van de Nederlanders in West-Afrika. 

Na een uitvoerige archiefstudie promoveerde 
Van Dantzig in 1970 op Les Hollandais sur Ia Cd te 
de Guinee, waarin hij de relatie tussen Nederlan¬ 

ders en de Afrikaanse gemeenschappen op de 
Goud- en Slavenkust tussen 1680 en 1740 heeft 
beschreven.95 In 1963 vestigde Van Dantzig zich 
in Ghana waar hij tot het midden van de jaren 
negentig aan de Universiteit van Legon (Accra) 
heeft gedoceerd. Van zijn hand verschenen ver¬ 
schillende studies en hij zette zich in voor het be¬ 
houd van materieel erfgoed, met name voor de 
Europese forten in Ghana waarvan de meeste 
zich in een zeer slechte staat bevinden.96 

De studies van Akindjogbin, Daaku en Van 
Dantzig zijn vernieuwend daar waar het gaat 
om het blootleggen van relaties tussen Europe¬ 
anen en Afrikanen in de vroegmoderne tijd. Zij 
gaan echter terloops in op de economische re¬ 
laties die beide partijen onderhielden, terwijl 
dat toch de reden was waarom Europeanen 

zich op de West-Afrikaanse kust hadden geves¬ 
tigd. Aan de slavenhandel is, zo bleek reeds, 
wel veel aandacht besteed, maar de goederen¬ 
handel is lang een ondergeschoven kind in de 

historiografie geweest. Tekenend bijvoorbeeld 
is dat het Kort Verhad van Johannes de Laet uit 

1644 nog steeds een van de belangrijkste over¬ 
zichten is van de economische geschiedenis 
van de WIC in Afrika tussen 1624 en 1636.97 
Enerzijds is dat een pluim voor de kwaliteit van 

De Laets werk, maar anderzijds legt het ook 
pijnlijk bloot hoezeer het Nederlands verleden 

in West-Afrika is veronachtzaamd. Zo hebben 
in de twintigste eeuw alleen de Duitser Her¬ 

mann Watjen (1876-1944) en de Oostenrijker 
Franz Binder nieuw onderzoek verricht naar 
het Nederlandse aandeel in de goederenhandel 
op West-Afrika vóór 1674.98 In de jaren negen¬ 
tig verrichtte Henk den Heijer onderzoek naar 

de goederenhandel van de Tweede West-Indi- 
sche Compagnie tussen 1674 en 1740 op West- 
Afrika. Die studie, die in 1997 onder de titel 
Goud, ivoor en slaven als proefschrift verscheen, 

geeft voor het eerst inzicht in de omvang en de 

waarde van de handel alsmede het soort goede¬ 
ren dat beide partijen verhandelden. 

Een van de onderwerpen ten slotte die tot he¬ 
den slechts marginaal is bestudeerd, is de 

Zeeuwse smokkelhandel op West-Afrika. De 
zeer goed geïnformeerde WIC-koopman Wil¬ 
lem Bosman, die lange tijd in West-Afrika ver¬ 
bleef, schatte de omvang van de smokkelhan¬ 

del omstreeks 1700 gelijk aan die van de WIC.99 
Een belangrijke reden dus voor de redactie van 
het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis om in deze afle¬ 
vering twee artikelen over de Zeeuwse smok¬ 
kelhandel op West-Afrika op te nemen. 

Een vooruitblik 

Wie onderzoek wil doen naar de Nederlandse 

activiteiten in het Atlantisch gebied in de vroeg¬ 
moderne tijd kan, dat zal inmiddels duidelijk 
zijn, niet terugvallen op een substantieel cor¬ 

pus aan wetenschappelijk verantwoorde litera¬ 
tuur. Dat echter is niet het enige ongemak dat 
een onderzoeker voor lief moet nemen. Proble¬ 

matischer is het ontbreken van omvangrijke 

aaneengesloten archiefcollecties zoals die van 
de VOC voor het onderzoek naar de Nederland¬ 
se relatie met Azië. Een groot deel van het ar¬ 
chief van de WIC werd in 1821 op last van het 

Ministerie van Koloniën aan een lompenhan¬ 
delaar verkocht en vernietigd. Door een brand 
in 1844 in het departement van Marine, waar 
destijds het restant van het eens zo omvangrij¬ 

ke archief was opgeslagen, werd het schaarse 
materiaal dat aan de papiermolen was ontko¬ 
men nog verder uitgedund. Maar de WIC was, 
anders dan de VOC in Azië, slechts één van de 

Nederlandse spelers in het Atlantisch gebied. 
Wie alleen door de bril van de WIC kijkt, dat wil 

zeggen zich voornamelijk baseert op het 
archiefmateriaal dat deze onderneming heeft 
nagelaten, mist veel van wat zich heeft afge¬ 

speeld. Gelukkig zijn er verschillende particu¬ 
liere archieven, notariële archieven en de ar¬ 
chieven van de Staten van Holland, de Staten 
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van Zeeland, de Staten-Generaal en van de 
raadpensionarissen die vruchtbaar onderzoek 
mogelijk maken. Dat onderzoek is lastig, maar 
biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden voor en¬ 

thousiaste historici. In een ‘terra incognita’ valt 
nu eenmaal meer te ontdekken dan in gebieden 
met platgetreden paden. 

Verschillende historici, waaronder Johannes 
Postma, Jaap Jacobs en Wim Klooster, hebben 

laten zien wat nieuw onderzoek kan opleveren. 
Anderen ontplooiden initiatieven om het At¬ 

lantisch gebied in Nederland op de kaart te zet¬ 
ten. Sommige activiteiten waren op een breed 

publiek gericht, bijvoorbeeld de in 2001 door 
het Nederlands Scheepvaartmuseum Amster¬ 
dam georganiseerde tentoonstelling Slaven en 
Schepen.1" Deze tentoonstelling trok niet al¬ 
leen veel publiek, maar kreeg ook veel aan¬ 

dacht in de media. Andere activiteiten, zoals de 
bijeenkomsten die sinds 2003 over het Atlan¬ 
tisch verleden van Nederland worden georga¬ 
niseerd, zijn bedoeld voor mensen die zich min 

of meer professioneel met Atlantische onder¬ 
werpen bezighouden. 

Het is onontkoombaar dat in Nederland de 
belangstelling voor Atlantische geschiedenis zal 

groeien. Niet alleen omdat veel Nederlanders 
van Surinaamse of Antilliaanse afkomst zijn en 
de Antillen nog steeds deel uitmaken van het Ko¬ 
ninkrijk der Nederlanden, maar ook omdat ons 
land al jaren zeer sterk verbonden is met de At¬ 

lantische wereld via onder andere de NAVO en 
de goede contacten met de VS. Die verbonden¬ 
heid bestaat natuurlijk al eeuwen, maar om dat 
bloot te leggen is historisch onderzoek nood¬ 

zakelijk. Het economische belang ervan werd 
recentelijk duidelijk in Riches jrom Atlantic Com¬ 
merce, een bundel met veertien hoofdstukken 
over de handel en scheepvaart van de Republiek 
in het Atlantisch gebied. In de inleiding hebben 

de samenstellers aangegeven dat “this book will 
certainly not be the last word on Dutch Atlantic 
commercial activity”. Integendeel, zij hopen 
juist dat “it will stimulate debate as well as ad¬ 
ditional research”.101 Benjamin Schmidt heeft 

onlangs in Innocence Abroad laten zien wat on¬ 

derzoek naar de Nederlandse beeldvorming ten 
aanzien van het Atlantisch gebied kan opleve¬ 

ren. Zijn boek was voor de Werkgroep Zeven¬ 
tiende Eeuw mede aanleiding om in augustus 
2004 in Leuven een congres over de Nederlan¬ 
den en de Nieuwe Wereld te organiseren. 

Naast incidentele tentoonstellingen, con¬ 
gressen, en publicaties beginnen er ook gelei¬ 
delijk structuren voor onderzoek te ontstaan. 

Op 1 juli 2003 opende het Nationaal Instituut 
Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiN- 

see) in Amsterdam haar poorten. Eén van de 
doelstellingen van het instituut is het doen van 

onderzoek naar de slavenhandel en de slavernij 
in de Nederlandse koloniën. Daarnaast richt 
het NiNsee zich op educatie, museale presenta¬ 
tie en het toegankelijk maken van informatie 
via internet. Het slavernijverleden is een gevoe¬ 
lig onderwerp waarover veel stereotiepe beel¬ 

den en misvattingen bestaan, bijvoorbeeld over 
de omvang van de transatlantische slavenhan¬ 
del.1" Het NiNsee streeft ernaar een genuan¬ 
ceerd en realistisch beeld van het Nederlands 
slavernijverleden te presenteren waarvoor 

bronnenonderzoek en analyse van gegevens 
onontbeerlijk zijn. 

Hoopgevend voor de toekomst is het project 
‘The Adantic world and the Dutch, 1500-2000’, 
dat door het Gemeentearchief van Amsterdam 
en het KITLV in Leiden werd geïnitieerd, en 

waarin inmiddels ook de Erasmus Universiteit, 
de Leidse Universiteit, het Nationaal Archief, de 
Koninklijke Bibliotheek en het NiNsee partici¬ 
peren. De doelstellingen van het project zijn ar¬ 
chiefcollecties via een website te ontsluiten, on¬ 
derzoekers in binnen- en buitenland met elkaar 

in contact te brengen en het in gezamenlijk over¬ 
leg opstellen van onderzoeksdesiderata voor de 
nabije toekomst. Uiteindelijk zal dit initiatief 

moeten leiden tot een omvangrijk onderzoeks¬ 
netwerk. Ten slotte heeft het ING in zijn meer¬ 
jarenplanning het onderzoeksprogramma ‘Ne¬ 
derlanders en de cultuur over de grenzen, 
i7'-20e eeuw’ opgenomen dat onder meer ge¬ 

richt is op bronnenontsluiting voor onderzoek 
naar het Atlantisch verleden van Nederland. 
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We hopen dat deze initiatieven zullen leiden 
tot nieuw onderzoek dat uitgaat van een sa¬ 
menhangende Atlantische wereld. Daarin kun¬ 
nen we de volgende zes belangrijke onder¬ 
zoeksthema’s onderscheiden: 

Migratie en mobiliteit 

Zoals gezegd, de demografische effecten van de 
overzeese expansie moeten voor de Republiek 
ingrijpend zijn geweest, terwijl aan de Neder¬ 
landse migratie en de mobiliteitvan personen in 
het Atlantisch gebied nog nauwelijks aandacht 
is besteed. Daarnaast blijft het Nederlands sla¬ 
vernijverleden een belangrijk onderzoeksge¬ 
bied. Zo is de geschiedenis van de slaven en cre¬ 
olen in het land van de overheerser nog 
nauwelijks onderzocht.103 

Handelsnetuierken 

Tot nu toe is de Nederlandse handel in het At¬ 
lantisch gebied vooral door de bril van de WIC 
bekeken, waardoor tachtig procent van de han¬ 
del aan het blikveld is onttrokken. In de voor de 
Republiek belangrijke suiker- en tabakshandel 
en trafieken speelde de Compagnie geen rol 
van betekenis. Geen der Nederlandse particu¬ 
liere Atlantische handelsnetwerken is tot nu 
toe in kaart gebracht. 

Politieke integratie 

Over de integratie van de overzeese bestuurs¬ 
posten binnen het politiek systeem van de Re¬ 
publiek is hiervoor al het een en ander gezegd. 
In verschillende studies is dit onderwerp wel 
zijdelings aangestipt, maar het is nog nooit on¬ 
derwerp van studie geweest. 

De ideeënwereld 

De Atlantische wereld werd gekenmerkt door 
onderdrukking en vrijheid. Aan de ene kant 
was er het plantagestelsel gebaseerd op repres¬ 
sie en slavernij, aan de andere kant bood de 

Nieuwe Wereld onderdrukten een nieuw be¬ 
staan en vrijheid. Hoe werd er bijvoorbeeld in 
de calvinistische Republiek over slavernij ge¬ 
dacht. Gerrit Schutte heeft dit voor de Nadere 
Reformatie uitgezocht, maar hoe was dat bij 
andere stromingen?104 Omgekeerd speelde het 
idee van vrijheid een cruciale rol. Zo vormde de 
Nederlandse Opstand een van de inspiratie¬ 
bronnen voor de Amerikaanse revolutionairen 
tweehonderd jaar later. 

Gemeld en de militaire ervaring 

Ondanks enkele detailstudies is dit onderwerp, 
zowel voor de strijd op land als ter zee, nog gro¬ 
tendeels terra incognita. 

Het gemeenschappelijke culturele erfgoed 

Hiervoor is de vraag al gesteld of er een ge¬ 
meenschappelijke Atlantische culturele sa¬ 
menhang heeft bestaan? Voor de Nederlandse 
Atlantische wereld is deze vraag wegens gebrek 
aan onderzoek nog nauwelijks te beantwoor¬ 
den. 

Kortom, vragen te over; tijd dus voor onder¬ 
zoek. 
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De illegale goederen- en slavenreis van het fregat 
de Peerl, 1700-1702 
Ruud Paesie 

Inleiding 

Volgens het octrooi dat de Staten-Generaal op 
3 juni 1621 aan de West-Indische Compagnie 
(WIC) verleenden en dat tot 1730 onveranderd 
van kracht bleef, verwierf de Compagnie het al¬ 
leenrecht op de scheepvaart en handel in het 
Atlantisch gebied. Maar vanaf haar oprichting 
werd de WIC geconfronteerd met een omvang¬ 
rijke ontduiking van dit handelsmonopolie. 
Particuliere kooplieden uit de Republiek, in het 
bijzonder uit Zeeland, reedden schepen uit 
naar de kusten van West-Afrika en Amerika als¬ 
of er geen WIC bestond. Deze koopvaart was il¬ 
legaal en overtreders werden bestraft met con¬ 
fiscatie van schip en goederen. Bovendien 
riskeerde men strafrechtelijke vervolging.1 

Reeds in de jaren dertig van de zeventiende 
eeuw was binnen compagniekringen het besef 
gerijpt dat controle op de naleving van het mo¬ 
nopolie, door de uitgestrektheid van het gebied 
en het gebrek aan financiële middelen, onmo¬ 
gelijk was. Daarom werd de handel op grote 
delen van Amerika vrijgegeven tegen betaling 
van recognitie aan de Compagnie. Het zeege¬ 
bied voor de West-Afrikaanse kust, gelegen 
tussen de kreeftskeerkring en dertig graden 
zuiderbreedte, bleef onverminderd een mare 
clausum voor kooplieden uit de Republiek. Met 
deze gedeeltelijke openstelling viel het mono- 
poliegebied van de WIC dus in twee klassen uit¬ 
een. 

De Compagnie behield, na haar faillissement 
en heroprichting in 1674, het monopolie op de 
vaart op Afrika en de slavenhandel. De strijd te¬ 
gen de smokkelhandel werd opgevoerd. Zo 
richtte de WIC een commissie op ter bestrij¬ 
ding van de illegale handel en reedde zij kost¬ 
bare compagniekruisers uit die langs de West- 

Afrikaanse kust patrouilleerden om smokke¬ 
laars te betrappen. Bovendien vaardigden de 
Staten-Generaal in oktober 1680 een nieuw 
plakkaat uit, dat overtreders van het compag- 
niemonopolie nog zwaardere straffen in het 
vooruitzicht stelde. Smokkelaars riskeerden 
zelfs de doodstraf. Desondanks werd het oc¬ 
trooi stelselmatig geschonden. Met name in 
vredestijd zochten Zeeuwse reders, die tijdens 
oorlogen veelal actief waren in de kaapvaart en 
daarbij enorme winsten maakten, naar nieuwe 
investeringsmogelijkheden. Deze relatie tus¬ 
sen kaapvaart en smokkelhandel is in eerdere 
publicaties duidelijk aangetoond. Zowel J. Ver- 
hees-van Meer als J. Francke hebben in hun 
studies, naar respectievelijk de Zeeuwse kaap¬ 
vaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 
(1702-1713) en de Negenjarige Oorlog (1688- 
1697), het verband aangetoond tussen deze 
twee risicovolle scheepvaartactiviteiten.2 

De smokkelhandel op West-Afrika nam aan 
het einde van de zeventiende eeuw zeer sterk 
toe. Volgens WIC-koopman Willem Bosman 
was de goudsmokkel in die periode gelijk aan 
de goudexport van de Compagnie.3 Na beëin¬ 
diging van de Spaanse Successieoorlog zou de 
illegale goederen- en slavenhandel nog verder 
toenemen. Het aantal lorrendraaiers werd ge¬ 
schat op minstens twintig per jaar.4 Berichten 
over smokkelschepen duiken geregeld op in 
bewaard gebleven missiven van directeurs-ge- 
neraal te Elmina, gericht aan de bewindheb¬ 
bers in patria. Soms worden daarin namen van 
smokkelschepen of schippers vermeld, maar 
meestal ontbreken nadere gegevens. Dit is niet 
verwonderlijk, want de handel was tenslotte il¬ 
legaal en de reders hielden hun boekhouding 
geheim. Enkele uitzonderingen hierop vormen 
de journalen, cargalijsten en scheeps- en in- 
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structiebrieven die op geconfisqueerde lorren¬ 
draaiers werden aangetroffen. Maar ook daarin 
blijven de onthullingen veelal beperkt tot de in¬ 
koop van goederen. 

Toch tasten we niet geheel in het duister, 
want er is een uniek document bewaard geble¬ 
ven dat een tipje van de sluier over deze illega¬ 
le handelsactiviteiten oplicht. In het Zeeuws 
Archief bevindt zich namelijk het rekening¬ 
boek van de de Peerl, een Zeeuws fregat dat zo¬ 
wel in de Negenjarige Oorlog als in de Spaanse 
Successieoorlog als commissievaarder dienst 
heeft gedaan. Een groot deel van dit rekening¬ 
boek is door Verhees-van Meer in 1986 in haar 
dissertatie besproken.5 Het betreft hier de 
kaapvaartactiviteiten van het schip tijdens de 
Spaanse Successieoorlog. In dit artikel zullen 
wij ons daarom beperken tot de vijfde reis van 
de Peerl, de enige driehoeksreis die het fregat 
tussen december 1700 en juni 1702 samen met 
de Fortuijn naar West-Afrika en St. Eustatius 
heeft gemaakt.6 Deze nog niet eerder bespro¬ 
ken illegale goederen- en slavenreis geeft een 
goed beeld van het volledige handelsproces, 
dat begon met de uitreding van de schepen en 
eindigde met de openbare verkoop van geïm¬ 
porteerde goederen. Wat ontbreekt in de 
boekhouding van de Peerl, later Kleine Peerl ge¬ 
noemd nadat in 1706 een nieuw fregat met de¬ 
zelfde naam in de vaart werd genomen, zijn de 
kosten voor de aanschaf en uitrusting van het 
schip. Destijds hanteerde men een zogeheten 
kameralistische boekhouding, waarin alleen 
inkomsten en uitgaven werden opgetekend. 
De aanschafprijs van het schip met uitrusting 
werd in een keer op de eerste equipage afge¬ 
schreven, die daardoor erg hoog was. De reke¬ 
ningen van de daaropvolgende reizen werden 
niet belast met een balanswaarde van het 
schip, maar slechts met de uitredingkosten 
daarvan, waardoor de winst per reis hoger uit¬ 
viel. 

De smokkelschepen en hun 

BEMANNING 

De Zeeuwse smokkelschepen werden alom ge¬ 
roemd om hun uitstekende zeilkwaliteiten. 
Meermaals werden die in de rapporten of ver¬ 
slagen aan de bewindhebbers in de Republiek 
vermeld. Jan van der Hoeven, kapitein van de 
compagniekruiser Faam, schreef bijvoorbeeld 
in 1717 dat lorrendraaiers doorgaans snelle 
welbezeilde fregatten waren met grote zware 
zeilen om zo “eenig voordeel in de vlugt op de 
vervolging van Compagnie Cruijssers te heb¬ 
ben”.7 Van der Hoeven sprak uit ervaring; hij 
was namelijk de meest succesvolle kruiserkapi- 
tein die de WIC ooit in dienst heeft gehad, zo¬ 
als Yves Delepeleire in een artikel in dit tijd¬ 
schrift beschrijft. 

Snelheid en een goede bewapening waren 
voor smokkelschepen onontbeerlijk om com¬ 
pagnieschepen, zeerovers en Franse oorlog- en 
kaperschepen de loef af te kunnen steken. De 
gebruikte vaartuigen waren veelal voormalige 
kapers of koopvaarders met commissie; sche¬ 
pen die waren gebouwd voor snelle en wendba¬ 
re zeilacties. Uit overzichten van opgebrachte 
smokkelschepen blijkt dat het fregatschip het 
meest voorkomende scheepstype was. Van 49 
opgebrachte lorrendraaiers waarvan het 
scheepstype bekend is, was ruim de helft (25) 
een fregat.8 Naast snelheid en wendbaarheid 
leenden deze schepen zich goed voor het At¬ 
lantische vaarwater door hun gevechtswaarde. 
Fregatten waren namelijk lager gebouwd dan 
andere schepen, waardoor zwaardere stukken 
geschut op het lager gelegen benedendek kon¬ 
den worden geplaatst. Daarentegen was het 
laadvermogen beperkt, wat voor de handel na¬ 
tuurlijk een nadeel was.9 De meeste Zeeuwse 
fregatten waren in Holland gebouwd.10 

Volgens Jean Barbot maakten de Zeeuwse 
smokkelaars in het algemeen “use of ships of 
small burden, and good sailors, well fitted and 
mann’d, the better to make their escape, or 
stand upon their defence, if attack’d by the 
company’s ships”.11 Ook uit andere bronnen 
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blijkt dat er een duidelijke voorkeur bestond 
voor snelle, middelgrote schepen met een 
lengte die varieerde tussen de zestig en negen¬ 
tig voet.12 Soms werden grote schepen ingezet 
voor de illegale goederen- en slavenhandel. 
Een goed voorbeeld daarvan is de Peerl, een fre¬ 
gat dat tijdens de Negenjarige Oorlog werd ge¬ 
bouwd. Deze kaapvaarder had een lengte van 
115 voet en was uitgerust met ruim dertig stuk¬ 
ken geschut. Tijdens de oorlogsjaren voerde de 
Zeeuwse kapitein Geleijn Ockerman het bevel, 
maar na 1700 bleef hij aan de wal. Wel was hij 
als belanghebbende bij de uitreding van het 
schip betrokken. Vervolgens kreeg Willem 
Credo het commando over de Peerl. Credo, die 
tijdens de Negenjarige Oorlog al een reputatie 
als kaperkapitein had opgebouwd, zou tijdens 
de Spaanse Successieoorlog zijn roem vergro¬ 
ten. Ruim honderd vijandelijke schepen stre¬ 
ken voor hem het zeil en de netto opbrengst be¬ 
droeg ruim 2.265.000 gulden.13 

Op de Fortuijn, het snauwschip dat samen 
met de Peerl de smokkelreis ondernam, werd 
Jan Andriessen als gezagvoerder aangesteld. 
Andriessen zou na deze reis een opmerkelijk 
carrière doormaken waarbij hij diverse malen 
van werkgever veranderde. Zo trad hij in 1706 
in dienst van de WIC en was eerste stuurman 
op het compagnieschip Justitia. Daarmee 
maakte hij een driehoeksreis naar Suriname. 
Vanaf 1712 was hij commissievaarder op de 
Zeeuwse Galeij, waarmee hij opnieuw op West- 
Afrika voer. In 1715 werd hij met datzelfde fre¬ 
gat door een compagniekruiser voor de West- 
Afrikaanse kust opgebracht. Daarmee was zijn 
loopbaan als smokkelaar niet teneinde, want in 
de daaropvolgende jaren maakte hij nog ten¬ 
minste één smokkelreis naar West-Afrika en 
St. Eustatius. In 1721 namen de bewindhebbers 
van de WIC hem opnieuw in dienst en werd hij 
kapitein op de Sem Galeij.14 

De inbreng van de Fortuijn was tijdens de 
smokkelreis naar West-Afrika en Amerika be¬ 
perkt. De snauw diende voornamelijk als ge¬ 
schenk voor de commandeur van St. Eustatius, 
die het schip voor “eenige gedane diensten” 

ontving. Het was overigens gebruikelijk dat 
Zeeuwse reders door middel van omkoping hun 
belangen probeerden te behartigen. Meermaals 
duiken er in achttiende-eeuwse documenten 
berichten op dat het compagniepersoneel in 
Afrika of elders geschenken ontving van lorren¬ 
draaiers.15 Omdat het laatstgenoemde schip 
voor een ander doel was uitgereed, was de la¬ 
ding beperkt. Van het totale “cargasoen” dat 
een waarde had van 75.318 gulden, werd slechts 
voor 2.575 gulden aan goederen in het ruim van 
de Fortuijn geladen. Dit was 3,4 procent van de 
totale lading. Een andere reden voor de geringe 
lading was de matige staat van de snauw. Tij¬ 
dens de langdurige reis naar Afrika en Amerika 
heeft het schip vermoedelijk veel schade gele¬ 
den, want het werd kort na aankomst op het ei¬ 
land St. Eustatius gesloopt.16 Uiteindelijk had 
dit geschenk dus geringe waarde. 

Ondanks de risico’s was het voor beman¬ 
ningsleden aantrekkelijk om op smokkelsche¬ 
pen te monsteren. Naast hun gage hadden zij 
namelijk extra inkomsten aan emolumenten of 
winst op de verkoop van eigen goederen. Daar¬ 
naast was er nog een vorm van bodemerij die 
meestal met “halve-winst goederen” werd aan¬ 
geduid. Dit waren exportproducten die door 
anderen waren gekocht en waarvan de zeeman 
de helft van de opbrengst mocht behouden.17 
Met name officieren profiteerden van de ver¬ 
schillende regelingen. Zo ontving Willem Cre¬ 
do aan het einde van de smokkelreis 1.670 gul¬ 
den voor onder andere “premie van sijn slaven 
en eenderde part in d’overwight van ’t gout”. 
Bovendien beloonden de reders hem met een 
“vereeringe” ter waarde van duizend gulden. 
Schipper Jan Andriessen en de twee opper- 
stuurlieden Pieter Maertense en Jan Provoo kre¬ 
gen ieder een bedrag variërend van 180 tot 240 
gulden als compensatie van inkomstenverlies, 
omdat zij geen eigen winst goederen konden 
meenemen. De totale waarde van eigen en hal¬ 
ve-winst goederen aan boord varieerde per 
smokkelreis, maar gemiddeld bedroeg zij on¬ 
geveer eenderde van de lading die door de re¬ 
ders was ingekocht.18 
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Middelburg. Kopergravure uit: Cronyk van Zeeland uan Mattheus Smalleyange. Middelburg 1696. (Particuliere collectie) 

De reders 

De smokkelhandel was, net als kaapvaart, een 
riskante onderneming die investeerders grote 
winsten, maar ook enorme verliezen kon ople¬ 
veren. Daarom waren de organisatie en finan¬ 
ciering in handen van meerdere personen. In¬ 
vesteerders in de smokkelhandel verenigden 
zich in zogenaamde partenrederijen, waarin zij 
elk een deel van de kosten voor hun rekening 
namen. Deze investeringsvorm was niet ty¬ 
pisch voor de kaap- of smokkelvaart; ook in de 
gewone handelsvaart en in de visserij was het al 
sinds de vijftiende eeuw gebruikelijk om risi¬ 
co’s via het systeem van partenrederij over 
meerdere personen te spreiden. Een bijko¬ 
mend voordeel was dat ook minder kapitaal¬ 
krachtigen, zoals ambachtslieden en schip¬ 
pers, in de uitreding van smokkelschepen 

konden participeren. Bovendien konden 
scheepsparten net als aandelen worden door¬ 
verkocht of vererfd. Na afloop van de reis deel¬ 
den de reders in de winst of het verlies van de 
smokkeltocht naar rato van hun geldelijke in¬ 
breng in de onderneming. De scheepsparten 
van lorrendraaiers konden sterk in grootte va¬ 
riëren, maar voor zover bekend schommelden 
zij bij de meeste smokkelschepen tussen een 
kwart en een zestiende part. Ook de scheeps¬ 
parten van de Peerl en Fortuijn waren op de 
laatstgenoemde wijze verdeeld. Bij deze uitre¬ 
ding waren elf Zeeuwse aandeelhouders be¬ 
trokken, waarvan boekhouder Jan Walrand 
Sandra met een aandeel van zes zestiende de 
grootste investeerder was.'5 

Als boekhouder was Sandra belast met de or¬ 
ganisatie van de uitreding. Naast de leiding over 
de uitrusting van het schip en de werving van de 
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bemanning, was hij ook verantwoordelijk voor 
de financiële administratie. Daarvan legde hij 
verantwoording af tegenover de overige reders. 
Normaal kreeg de boekhouder een provisie van 
één procent over zowel de uitredingkosten als 
over de bruto-opbrengst, maar bij de uitreding 
van de smokkelschepen Peerl en Fortuijn werd al¬ 
leen provisie berekend over de opbrengst. De 
meeste boekhouders waren lieden van gewicht 
binnen de Zeeuwse samenleving. Zij waren 
daardoor in staat de belangen van de rederij tot 
bij de hoogste instanties te behartigen. Daar¬ 
naast waren zij zeer deskundig in de handel en 
in zaken betreffende de scheepvaart. Boekhou¬ 
ders van smokkelschepen moesten bijvoor¬ 
beeld goed geïnformeerd zijn over de Afrikaan¬ 
se vraag naar koopmanschappen en de politieke 
situatie op de West-Afrikaanse kust. Een van 
hun taken was namelijk het opstellen van de in- 
structiebrief voor de schipper, met daarin aan¬ 
wijzingen die bepalend konden zijn voor het 
welslagen van de reis. Om die reden hadden veel 
Zeeuwse reders en met name boekhouders be¬ 
langen in de WIC. Door aandelenbezit hadden 
zij namelijk toegang tot waardevolle informatie 
over de West-Afrikaanse markten, die hen in 
staat stelde courante goederen naar Afrika te 
verschepen.20 

Ook Sandra behoorde tot de groep vooraan¬ 
staande Zeeuwse kooplieden met belangen in 
verschillende soorten handelsactiviteiten, en 
met goede contacten in het uitgebreide net¬ 
werk van kooplieden, reders en regenten. Van 
1702 tot aan zijn overlijden in 1712 was Sandra 
lid van de stadsregering van Middelburg. Te¬ 
vens had hij, naast zijn succesvolle kaapvaart- 
activiteiten waarvan de opbrengst op bijna drie 
miljoen gulden werd geschat, belangen in de 
buskruitfabricage. Daarnaast was hij lid van 
het college van directeuren van de Levantse 
Handel en handelde hij op Vlaanderen en Bra¬ 
bant in producten die uit het Middellandse Zee¬ 
gebied afkomstig waren. Ten slotte was hij 
hoofdparticipant van de WIC, met een in het 
aandelenregister ingeschreven familiekapitaal 
van achtduizend gulden.21 

In de partenrederij was het gebruikelijk dat 
een deel van de partenreders uit familieleden 
bestond, want in de handel waren persoonlijke 
relaties, vooral vanwege de grote risico’s die 
aan de onderneming kleefden, van groot be¬ 
lang. Daarbij speelde vertrouwen een belangrij¬ 
ke rol en in principe was dat het sterkst onder 
naaste verwanten.22 

Bij de uitreding van de Peerl en Fortuijn waren 
zes van de elf partenreders met elkaar geparen¬ 
teerd. Zo was Sandra’s eerste echtgenote Maria 
Magdalena, dochter van zijn zakenpartner Pie¬ 
ter Buteux. Naast kaapvaartreder en belang¬ 
hebbende in de uitreding van de Peerl en Fortuijn 
was zijn schoonvader ook hoofdparticipant van 
de WIC. In 1698 trouwde Sandra voor de vierde 
maal en wel met Sara van Hoorn, dochter van 
de Vlissingse burgemeester en VOC-bewind- 
hebber Jacob van Hoorn. Haar broer, Cornelis 
van Hoorn, behoorde eveneens tot de groep be¬ 
langhebbenden in beide smokkelschepen.23 
Andere verzwagerde partenreders waren Pieter 
Macaré Jacobi, Lambert Bustijn en Hendrik van 
Dusseldorp. Macaré was de zoon van Jacobus 
Macaré en Jacoba Sandra, de oudste zus van Jan 
Walrand Sandra. Hij bezat de brouwerij ‘De 
Tinnen Pot’ in Middelburg en moet niet ver¬ 
ward worden met de gelijknamige koopman 
die zijn neef was. De laatste trad in 1702 in 
dienst van de VOC en vertrok een jaar later als 
independent-fiscaal naar Ceylon.24 Sandra’s 
tweede zus Anna was getrouwd met de wijn¬ 
handelaar Lambert Bustijn. En zijn laatste zus 
Marguerite was in de echt verbonden met 
Hendrik van Dusseldorp, de muntmeester van 
Zeeland. De vijf genoemde partenreders beza¬ 
ten ieder een zestiende part in beide smokkel¬ 
schepen.25 

De overige partenreders waren net als Sandra 
belangrijke Zeeuwse kooplieden. De Middel¬ 
burgse koopman Pieter de Ia Rue bijvoorbeeld 
had belangen in de kaapvaart, de buskruitfabri¬ 
cage en de wijnhandel. Bovendien was hij van¬ 
af 1707 directeur van de Levantse Handel. In 
1720 behoorde De la Rue tot een van de mede¬ 
oprichters en directeuren van de Middelburgse 
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Commercie Compagnie.26 Maar zijn belang¬ 
rijkste functie voor de illegale handel op Afrika 
was die van voorzitter van de WIC-hoofdparti- 
cipanten, een functie waarin hij in 1699 werd 
verkozen.27 In die hoedanigheid beschikte De la 
Rue over zeer betrouwbare informatie over de 
West-Afrikaanse goederen- en slavenhandel. 
Hij zou zich gedurende de eerste twee decennia 
van de achttiende eeuw ontwikkelen tot een van 
de belangrijkste ondernemers in de smokkel¬ 
handel. Van Pieter de la Rue is bekend dat hij in 
tenminste zestien smokkelschepen partici¬ 
peerde die veelal meerdere smokkelreizen naar 
West-Afrika ondernamen.28 Van de meeste 
schepen was hij de boekhouder, of hij stelde 
zich borg voor de uitreding. Een andere parten¬ 
reder met een flink pakket WIC-aandelen was 
Pieter Scheurwater.29 Naast koopman was 
Scheurwater kassier van de Wisselbank van 
Middelburg. De overige partenreders waren de 
eerder genoemde kapitein Geleijn Ockerman 
alsmede Mattheus van Vendro en de weduwe 
van Herman Wasier. 

Naast de handtekeningen van de elf partenre¬ 
ders bevat het rekeningboek van de Peerl tevens 
die van Gillis Thijssen. Thijssen was notaris in 
Veere en stelde in de achttiende eeuw diverse 
notariële akten op voor reders van lorrendraai¬ 
ers en voor hun bemanningsleden. Uit de ove¬ 
rige stukken in het rekeningboek blijkt dat hij 
ook ditmaal als notaris optrad, en niet tot de 
belanghebbenden in de Peerl en Fortuijn behoor¬ 
de. Wel verhuurde hij later een pakhuis aan de 
partenreders, die daarin een deel van de retour¬ 
goederen van de Peerl opsloegen. Notaris Thijs¬ 
sen moet overigens niet worden verward met 
zijn Vlissingse naamgenoot, die regent en 
wijnkoopman was en ook in de illegale goede¬ 
ren- en slavenhandel investeerde. Uit een ver¬ 
gelijkend onderzoek naar de handtekeningen 
in het rekeningboek van de Peerl en naar onder¬ 
schriften op latere notariële akten, kan met ze¬ 
kerheid worden vastgesteld dat de Veerse nota¬ 
ris bij de uitreding van beide smokkelschepen 
betrokken was en niet de Vlissingse regent.30 
Later zou notaris Thijssen, die eveneens hoofd¬ 

aandeelhouder van de WIC was, ook direct be¬ 
trokken raken bij de smokkelhandel.31 In 1713 
trad hij als boekhouder op van de JomjeJan en Ja¬ 
cob, een fregat dat enkele maanden later voor de 
West-Afrikaanse kust door een compagnie¬ 
schip werd opgebracht.32 

De reis 

Nadat de Peerl in februari 1700 van haar vierde 
reis naar St. Remo in Middelburg was gearri¬ 
veerd, werd het schip gelost en in de daarop¬ 
volgende maanden gekalfaterd en reisklaar ge¬ 
maakt voor de handelsmissie naar West-Afrika 
en Zuid-Amerika.33 De voorbereiding van een 
slavenreis was een langdurig proces dat zich 
over verscheidene maanden kon uitstrekken.34 
Ergens in datzelfde jaar werden beide schepen 
in opdracht van boekhouder Sandra met koop¬ 
manschappen geladen. Wanneer dat precies 
heeft plaatsgevonden is onbekend, want de 
aankoopdata van handelsgoederen ontbreken 
in het rekeningboek. Wel zijn de leveranciers, 
de hoeveelheden en betaalde prijzen genoteerd 
(zie tabel 1). Daaruit blijkt dat het merendeel 
van de koopmanschappen door Zeeuwse koop¬ 
lieden werd geleverd. Enkele leveranciers die 
buiten Zeeland woonden, waren Jan en Hen¬ 
drik Uijlenbrouck en Jacob Loten uit Amster¬ 
dam, en de Rotterdamse koopman Pieter Bael- 
de. De Amsterdammers leverden voor 11.656 
gulden koperwaar en textiel, en Baelde ver¬ 
kocht voor een bedrag van 4.100 gulden aan 
brandewijn en koperen armbanden. Daarnaast 
leverde zowel de Zeeuwse als de Amsterdamse 
kamer van de VOC katoenen stoffen uit Azië ter 
waarde van 4.500 gulden. De overige produc¬ 
ten kwamen van 21 verschillende Zeeuwse leve¬ 
ranciers, hoofdzakelijk uit Middelburg afkom¬ 
stig. Daaronder bevonden zich enkele 
partenreders zoals Pieter Macaré Jacobi, Lam¬ 
bert Bustijn, Hendrik van Dusseldorp en de ge¬ 
wezen kaperkapitein Geleijn Ockerman. De 
laatste verhuurde, net als Pieter de la Rue, op¬ 
slagruimten in kelders of pakhuizen. 
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Kaartvan Guinea uit 1743. Johann MatthiasHase, Homann Heirs. (Particulierecollectie) 

Enkele grote Zeeuwse leveranciers waren 
Jannes Wijmers en Hermanus van der Putte. De 
eerste leverde een grote hoeveelheid vuurwa¬ 
pens, bestaande uit meer dan vierduizend 
“roers en carabijns”. En van de tweede leveran¬ 
cier betrok Sandra 34.325 pond buskruit, waar¬ 
voor kuiper Pieter de Konink de vaatjes maak¬ 
ten. Ook voor het transport van de geweren en 
andere koopmanschappen werden kassen en 
vaatwerk vervaardigd. In totaal was met deze 
extra kosten, die verder uit opslag, sleep- of ar¬ 
beidsloon en belastingen bestond, een bedrag 
gemoeid van 2.540 gulden. Aan uitgaande 
rechten bijvoorbeeld werd 680 gulden betaald. 
Deze extra kosten bedroegen 3,4 procent van 
de totale uitreding. 

Op 16 april 1701, vier maanden na vertrek van 
beide schepen naar Afrika, werd de rekening 
van de uitreding opgemaakt. Nadat de parten¬ 

reders het kasboek gecontroleerd en voor ak¬ 
koord hadden getekend, volgde de betaling 
volgens de verdeelsleutel van een zestiende 
part oftewel 4.709 gulden per aandeel. Op 8 
juni 1701 werd het kasboek gesloten. 

Over het aantal bemanningsleden zijn geen 
gegevens bekend. Toch is dat met behulp van 
de uitgekeerde gage wel bij benadering vast te 
stellen. Aan het einde van de reis werd aan de 
bemanning van de Peerl 17.745 gulden uitbe¬ 
taald. Dat was per maand circa duizend gulden, 
wat overeenkwam met de gage van ongeveer 55 
tot 60 bemanningsleden.35 

Op 15 december 1700 liep de Fortuijn in zee, 
een dag later gevolgd door de Peerl. Helaas ont¬ 
breken de scheepsjournalen en negotieboeken 
van deze reis, zodat informatie betreffende de 
Afrikaanse kusthandel en de verkoop van sla¬ 
ven in St. Eustatius aangevuld moeten worden 
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Tabel 1 Cargasoen van de Peerl en Fortuijn in 1700. 

Product 

textiel 
buskruit 

vuurwapens 
onbewerkt ijzer 
bewerkt metaal 
alcoholica 
kralen 

waarde in guldens 

44-974 
7.322 

12.450 
1.200 
6.186 

2.406 
780 

totaal 75-3i8 

Bron: Zeeuws Archief, Handschriften 204 

uit andere bronnen. Bekend is dat beide sche¬ 
pen enkele maanden later op de kust van Gui¬ 
nea arriveerden, waar de bemanning begon 
met het inkopen van stofgoud, ivoor en was. 
Beide schepen werden door de WIC opge¬ 
merkt, maar de kapitein van de compagnie- 
kruiser Tijger durfde niets tegen de smokkel- 
schepen te ondernemen. Fiscaal Johan 
Radermacher schreef daar later over: “dat Cre¬ 
do hier ter custe mede niet wijnig [heeft] ge¬ 
braveerd, dervende gloriëren dat de compag- 
niekruijssers hem niet hebben derven 
aandoen”. Afsluitend voegde hij daar nog en¬ 
kele spottende opmerkingen aan toe. Zo sprak 
hij onder andere zijn hoop uit dat de Compag¬ 
nie het volgend jaar niet weer een “luijen Tij¬ 
ger” zou uitreden, maar een schip van zo’n 
“weergaloos geseijldheijt” zoals sommige lor¬ 
rendraaiers en “gecommandeert door soo een 
zeeleeuw”. Met dat laatst doelde hij op Willem 
Credo, de schipper van de Peerl.36 Na Guinea 
zeilden de Peer! en Fortuijn verder naar Angola 
waar slaven, ivoor, sandelhout en koper wer¬ 
den ingekocht. In totaal werden op de West- 
Afrikaanse kust ruim vijfhonderd slaven ge¬ 
kocht, alsmede 145 mark stofgoud, 10.770 
pond ivoor, 2.350 pond was, 91.116 pond san¬ 
delhout en 490 pond koper. Daarna volgde de 
oversteek naar St. Eustatius. 

Op 18 maart 1702 berichtte Isaac Lamont, 
commandeur van het Caribische eiland, dat de 
Peerl op de “Tommeldendijck” voor anker lag. 

percentage 

59,7°/° 
9,8% 

16,5% 

1,6% 
8,2% 
3,2% 

1% 

100% 

De Tommelendijkbaai was een geschikte an¬ 
ker- en rendez-vous-plaats voor lorrendraaiers 
die daar bovendien buiten het bereik van het 
geschut van Fort Oranje lagen.37 Het fregat 
heeft daar geruime tijd gelegen om de slaven te 
verhandelen. In de daaropvolgende brief van 
Lamont, gedateerd op 30 mei 1702, werd mel¬ 
ding gemaakt van twee nieuwe lorrendraaiers 
en wederom van de Peerl. Maar omstreeks die 
tijd was Credo allang vertrokken, want hij arri¬ 
veerde enkele dagen na de datering van de brief 
in Zeeland. De twee genoemde lorrendraaiers 
waren het Zeeuwse schip de Rode Leeuw van 
schipper Jacob Claasen en het Amsterdamse 
smokkelschip Vier Gebroeders van Lucas Osdorp. 
In dezelfde missive meldde Lamont bovendien 
dat de lorrendraaiers al hun slaven hadden ver¬ 
handeld.38 

Uit het rekeningboek van de Peerl blijkt dat 
het merendeel van de verkochte slaven tegen 
suiker, cacao en andere West-Indische produc¬ 
ten is geruild of verkocht. Het verkregen munt¬ 
geld, dat onder andere uit gouden Franse en 
Spaanse pistolen en dukaten en zilveren stuk¬ 
ken van acht en leeuwendaalders bestond, had 
een waarde van 30.425 gulden. In het totaal 
werden 839 okshoofden suiker met een ge¬ 
wicht van 261.495 pond en 164 balen cacao met 
een gewicht van 31.894 pond ingekocht. De 
overige West-Indische producten bestonden 
uit 97 balen katoen met een gewicht van 10.542 
pond en 117 rollen tabak wegende 1.920 pond. 
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Na een reisduur van zeventien maanden en 
negentien dagen, arriveerde de Peerl op 4 juni 
1702 in Middelburg. Ruim drie weken later 
volgde de veiling. Niet alle koopmanschappen 
waren aan de West-Afrikaanse kust verhan¬ 
deld. De verkoop daarvan werd na thuiskomst 
door makelaar Francois Wilsen geregeld, die 
de goederen “uijt de hant” verkocht voor een 
bedrag van 7.730 gulden. Deze retourgoederen 
werden verkocht aan kooplieden die hierover 
als eerste waren geïnformeerd, dus was het niet 
verwonderlijk dat de partenreders tot de kopers 
behoorden. Met name Pieter de la Rue bleek 
een grote opkoper te zijn. Hij nam voor circa 
4.100 gulden textiel, metaalwaren en karabij¬ 
nen over. De overige vuurwapens, ruim 900 
stuks, werden onder de andere reders verdeeld. 
Van de uitgevoerde vuurwapens bleek 21,6 pro¬ 
cent onverkocht te zijn. Andere opkopers wa¬ 
ren Pieter en Francois van der Banck, Abraham 
Sluijters en Jan van Beeckhoven. Zij kochten 
onder meer textiel en overgebleven metaalwa¬ 
ren, voornamelijk koperen armbanden waar¬ 
van ruim 63 procent retour kwam. Deze kope¬ 
ren ringen, die niet of nauwelijks aan slijtage 
onderhevig waren en dus goeddeels hun waar¬ 
de behielden, werden verkocht voor 36,25 gul¬ 
den per honderd pond. Dat was een korting van 
bijna vijftien procent op de aankoopprijs van 
42,5 gulden in 1700. De prijsreducties voor an¬ 
dere producten varieerden. De eerder genoem¬ 
de vuurwapens werden voor 24 stuivers per 
stuk verkocht. De roers (geweren met lange lo¬ 
pen), die ooit voor 55 stuivers of 2,75 gulden 
waren aangeschaft, werden dus met een kor¬ 
ting van 5 6,4 procent doorverkocht. We mogen 
aannemen dat sterke oxidatievorming de waar¬ 
devermindering heeft veroorzaakt. Voor de di¬ 
verse soorten textiel werden de prijzen met 25 
tot 30 procent verminderd. 

Op 26 juni 1702 vond de veiling van de West- 
Indische producten plaats (zie tabel 2). Voor de 
bekendmaking werden advertenties en boekjes 
gedrukt. De plaats van handeling werd niet ver¬ 
meld, maar we mogen aannemen dat de open¬ 
bare verkoop in de herberg ‘Het Schild van 

Vrankrijk’ te Middelburg heeft plaatsgevon¬ 
den. Dit logement was in het begin van de acht¬ 
tiende eeuw de gebruikelijke veilingplaats.39 Op 
de veiling hebben 49 verschillende kooplieden 
goederen gekocht. Tot de grootste afnemers 
behoorden de Spaanse consul Isaak Semach 
Ferro, de reder Hendrik van Dusseldorp en het 
handelshuis Copijn & Terwe. De eerstgenoem¬ 
de kocht al het gemunte en ongemunte goud. 
Daarvoor betaalde hij ruim 63.100 gulden. Fer¬ 
ro was een vooraanstaande Sefardische koop¬ 
man die een groot pand aan de Rouaansche 
kaai te Middelburg bezat, waarin tevens de sy¬ 
nagoge was ondergebracht.40 Naast handelaar 
in geld en ongemunte edelmetalen, waarmee 
veel Sefardische en Asjkenazische joden in 
West-Europa zich overigens bezighielden, was 
hij nauw betrokken bij de manufacturenhan- 
del. Hij behoorde tot de geregelde bezoekers 
van vendu’s tijdens de Negenjarige Oorlog, 
waar prijsgoederen van genomen schepen wer¬ 
den verkocht. Tijdens die oorlog trad hij tevens 
op als procuratiehouder voor buitenlandse re¬ 
ders, die tegen de inbeslagneming van hun 
schip door Zeeuwse kapers reclameerden.41 
Van Dusseldorp verwierf het zilvergeld en 
kocht bovendien een aanzienlijke hoeveelheid 
katoen, cacao en sandelhout. De eerder ge¬ 
noemde handelsfirma Copijn & Terwe was 
voornamelijk in suiker geïnteresseerd en nam 
de helft van het aanbod af. Naast Van Dussel¬ 
dorp behoorden ook andere partenreders, zo¬ 
als Pieter Buteux, Cornelis van Hoorn en Jan 
Walrand Sandra, tot de opkopers. Boekhouder 
Sandra kocht bijvoorbeeld al het Angolese ko¬ 
per en een flinke partij tabak en katoen. De ove¬ 
rige reders kochten alleen geringe hoeveelhe¬ 
den tabak, vermoedelijk voor eigen 
consumptie, en zijn niet bij de opkopers gere¬ 
kend. 

Naast inkomsten uit de verkoop van goederen 
waren er ook kosten gemaakt. De grootste uit¬ 
gavenpost was de uitbetaling van gage aan de 
bemanningsleden en de eerder genoemde bo¬ 
nussen. Verder waren er nog onkosten voor za¬ 
ken als vletloon, opslag in pakhuizen, weeg- en 
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Tabel 2 Opbrengst van retourwaren van de Peerl in 1702. 

Goederen waarde in guldens percentage 

goud 63.102 
zilver 15.284 
koper 144 

ivoor 8.855 

was 1.222 
suiker 71.348 

cacao 19.750 
katoen 7*563 
tabak 2.268 

sandelhout 9.156 
cargasoen 7*73° 

totaal 206.422 

Bron: Zeeuws Archief, Handschriften 204 

makelaarsloon en “verteert gelagh” tijdens de 
openbare verkoop. Bovendien betaalde de 
boekhouder 900 gulden aan inkomende rechten 
aan de bewindhebbers van de WIC. Dit was in- 
voerbelasting, verhoogd met recognitie of last¬ 
geld over de invoer van suiker en andere pro¬ 
ducten die uit het Caribisch gebied afkomstig 
waren. Of de import van Afrikaanse exportpro¬ 
ducten ook werd aangeslagen, is onduidelijk. 
Een specificatie werd niet opgegeven. We mo¬ 
gen aannemen dat deze producten buiten de in¬ 
voerrechten vielen omdat ze illegaal waren. De 
Compagnie droeg vervolgens een deel van de 
heffing af aan de admiraliteit. 

Alle onkosten tezamen beliepen 25.762 gul¬ 
den. Daarenboven rekende boekhouder Sandra 
nog één procent provisie over de geveilde re¬ 
tourwaren, waardoor de totale uitgaven op 
27.826 gulden kwamen. De uitbetaling aan de 
reders was 11.162 gulden per een zestiende 
part. Als men de eerder gemaakte uitreding- 
kosten in mindering brengt, volgt een winstne- 
ming op deze goederen- en slavenreis van ruim 
6.450 gulden per een zestiende part investe¬ 
ring. Boekhouder Jan Walrand Sandra, die zes- 
zestiende aandeel bezat, verdiende dus 40.780 
gulden aan deze onderneming.42 De rentabili¬ 
teit bedroeg 137 procent. In werkelijkheid ech- 

30,57% 
7,40% 
0,07% 
4,29% 
0,59% 

34,56% 

9.57% 

3,66% 
1,10% 

4,44% 

3,75% 

100% 

ter viel de behaalde netto winst lager uit, omdat 
de afschrijving van het schip en de uitrusting 
niet zijn meegerekend. Voor deze afschrijving 
moet men enkele duizenden guldens reke¬ 
nen.43 

Op 5 april 1703 werd het kasboek gesloten. 
Dit gebeurde nadat de rekening door de reders 
was goedgekeurd en voor akkoord was gete¬ 
kend. En net als bij de afsluiting op 8 juni 1701 
hield notaris Gilles Thijssen ook ditmaal toe¬ 
zicht op de gang van zaken.44 

Besluit 

De illegale goederenhandel was gedurende de 
zeventiende- en achttiende eeuw niet constant. 
Tijdens oorlogen legden veel Zeeuwse reders 
zich toe op de kaapvaart en nam de illegale 
handel af. Zodra de vrede was gesloten, leefde 
de smokkelhandel weer op, waarmee meer 
winst gemaakt kon worden dan in de reguliere 
handel. Een goed voorbeeld daarvan is de uitre- 
ding van het voormalige kaperschip Peerl, dat in 
december 1700 samen met de Fortuijn, een ge¬ 
slaagde driehoeksreis naar West-Afrika en St. 
Eustatius ondernam. 

De Zeeuwse partenreders van beide smokkel- 
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schepen behoorden, net als veel andere Zeeuw¬ 
se reders van smokkelschepen, tot de sociaal- 
economische bovenlaag van het gewest. Alle 
belanghebbenden van de Peer! en Fortuijn waren 
Middelburgse kooplieden, veelal in de wijn- en 
buskruithandel, die tijdens de voorafgaande of 
daaropvolgende oorlogsjaren bij de kaapvaart 
waren betrokken. Over deze groep van parten¬ 
reders kan verder worden opgemerkt dat ruim 
de helft door middel van familiebetrekkingen 
met elkaar verbonden was. Bovendien hadden 
acht van de elf belanghebbenden aandelen in 
de WIC, en daarvan waren er tenminste vier lid 
van het college van hoofdparticipanten. Som¬ 
migen zaten in stedelijke of provinciale be¬ 
stuursorganen of hadden bestuursfuncties in 
belangrijke maatschappelijke instellingen. 
Ook voor de bemanningsleden van smokkel¬ 
schepen had de illegale goederen- en slaven¬ 
handel zijn aantrekkelijke kanten. Naast gage 
ontvingen zij immers extra inkomsten uit ver¬ 
schillende bronnen, wat mede verklaard dat 
sommigen meermaals bij de smokkelhandel 
op West-Afrika betrokken waren. 

De uitreding van de Peerl is ook in een ander 
opzicht een goed en verhelderend voorbeeld 
van de Zeeuwse lorrendraaierij. Wanneer in de 
literatuur de smokkelhandel op West-Afrika 
ter sprake komt, wordt meestal een tweedeling 
aangebracht.45 Het merendeel van de smokkel¬ 
schepen zou voor de goederen- of retourhandel 
zijn uitgereed en slechts enkelen voor de sla¬ 
ven- ofdriehoekshandel. Toch is deze voorstel¬ 
ling van zaken niet geheel juist. In tegenstel¬ 
ling tot de WIC, waar de schepen in de regel 
voor een retourreis of driehoeksreis werden 
uitgerust, handelden lorrendraaiers zowel in 
goederen als in slaven. De scheidslijn tussen 
goederen- en slavenhandel is dus minder een¬ 
voudig te trekken. Wel kan gesteld worden dat 
smokkelschepen voor een primair doel, bij¬ 
voorbeeld de Atlantische slavenhandel, werden 
uitgereed. Maar de schippers beperkten zich 
niet alleen tot de slavenhandel, zij kochten in 
Afrika ook goederen. 

Na een reisduur van ruim zeventien maanden 

liep de Peerl in Zeeland binnen. Korte tijd later 
werden de West-Indische producten voor goe¬ 
de prijzen in Middelburg geveild. Geconclu¬ 
deerd kan worden dat de uitreding van de Peerl 
een geslaagde en winstgevende onderneming 
is geweest met een hoog rendement. We mo¬ 
gen zelfs niet uitsluiten dat deze succesvolle 
smokkelreis andere Zeeuwse kooplieden heeft 
aangezet om in de risicovolle smokkelhandel te 
investeren. We kunnen slechts constateren dat 
de Zeeuwse illegale goederen- en slavenhandel 
gedurende de eerste twee decennia van de acht¬ 
tiende eeuw een hoge vlucht nam. 
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Kruisers tegen lorrendraaiers 
De strijd uan de Tuieede WIC tegen de Zeeuwse smokkeluaart op West-Afrika in 1715 

Yves Delepeleire 

De smokkelhandel op West-Afrika moet voor 
veel Nederlandse kooplieden een lucratieve 
aangelegenheid zijn geweest. Alleen dat im¬ 

mers kan verklaren waarom gedurende de ze¬ 
ventiende eeuw en de eerste drie decennia van 
de achttiende eeuw zoveel smokkelreizen van¬ 

uit de Republiek werden ondernomen. Het 
voordeel van de lorrendraaiers was dat zij, in 
tegenstelling tot de WIC, geen duur overzees 
handelsapparaat van forten en factorijen be¬ 

hoefden te onderhouden, waardoor zij hun 
handelswaren voor een goedkopere prijs kon¬ 
den aanbieden. De Compagnie daarentegen 
moest de lasten van het personeel en het han¬ 

delsapparaat in Afrika altijd in de prijzen van 
goederen verdisconteren. Smokkelaars waren 
dus ook voor Afrikanen aantrekkelijke han¬ 
delspartners. 

Vanaf het eind van de zeventiende eeuw zag 
de WIC haar handelsomzetten snel slinken 
door de activiteiten van lorrendraaiers, die juist 

toen hun vaart op West-Afrika begonnen te in¬ 
tensiveren. Het leeuwendeel van de Nederland¬ 
se smokkelhandel werd, zo blijkt uit het artikel 

van Ruud Paesie in dit tijdschrift, door Zeeu¬ 
wen bedreven. Jaarlijks werden vanuit Zeeuwse 
havens lorrendraaiers naar Afrika uitgereed, 
maar hun aantal kon sterk variëren. Tijdens de 

Hollandse Oorlog (1672-1678), de Negenjarige 
Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successie¬ 
oorlog (1702-1713) vormde de kaapvaart een 

aantrekkelijk alternatief. In die perioden signa¬ 
leerde de WIC in West-Afrika dan ook heel wei¬ 
nig smokkelaars. Maar zodra er vrede was ge¬ 
sloten, legden de Zeeuwse reders zich weer toe 

op de smokkelvaart. Vooral na de Spaanse Suc¬ 
cessieoorlog ontstond er vanuit Zeeland een 
ware wedloop op West-Afrika. Terwijl het aan¬ 
tal smokkelreizen in de zeventiende eeuw een 

dozijn per jaar bedroeg, mag de omvang van de 
smokkelvaart na 1713 op minstens twintig 
schepen per jaar worden geschat.1 Het is dan 

ook niet toevallig dat de WIC juist toen veel lor¬ 
rendraaiers wist te veroveren. Vooral in het jaar 
1715 was de vangst ongewoon groot. Dit blijkt 

uit het dagjournaal van Elmina en de vele brief¬ 
wisselingen van de directeur-generaal aan het 
thuisfront.1 

Hoe ging de WIC de strijd aan met deze 

smokkelaars, welke straffen deelde zij uit en 
welke resultaten werden er geboekt? Op deze 
en andere vragen wil dit artikel een passend 
antwoord formuleren. 

Wetgeving in de Republiek 

Aanvankelijk zag de WIC de frauduleuze con¬ 

currentie van de lorrendraaiers met lede ogen 
aan. Wetgevende bepalingen moesten een op¬ 
lossing bieden. Zo vaardigden de Staten-Gene- 
raal plakkaten uit, waarin het particuliere 
reders werd verboden om binnen het octrooi- 

gebied van de WIC handel te drijven op straffe 
van confiscatie van hun schepen en goederen. 
Dat men achtereenvolgens in de jaren 1624, 

1632 en 1657 diende over te gaan tot verscher- 
pingvan de “peynen en straffen”, wijst erop dat 
het slechts om een halfslachtige maatregel 
ging, die zijn doel miste.3 Zo was het in de ze¬ 

ventiende eeuw een publiek geheim dat de 
Compagnie niet in staat was de kustlijn van 
West-Afrika te bewaken; zij had onvoldoende 

middelen om zwaarbewapende oorlogsbo¬ 
dems uit te reden die de strijd met lorrendraai¬ 
ers konden aangaan. Smokkelaars die het aan¬ 

durfden om langs de West-Afrikaanse kust 
handel te drijven, hadden dan ook weinig kans 
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om te worden veroverd en gestraft. Met de op¬ 
richting van de Tweede WIC in 1674 vaardig¬ 

den de Staten-Generaal hogere straffen uit, bij¬ 
voorbeeld de doodstraf in een plakkaat van 

1680, maar ook de nieuwe strafmaatregelen 
konden de welig tierende smokkelhandel geen 
halt toeroepen.4 

De belangrijkste hindernis voor een preven¬ 

tieve aanpak van smokkelvaart in de Republiek 
was de onwil van Zeeuwse stadsbesturen om de 
bepalingen in de plakkaten van de Staten-Ge¬ 

neraal uit te voeren. Telkens wanneer de Kamer 
Zeeland de autoriteiten in Vlissingen of Mid¬ 
delburg op de hoogte bracht van de uitreding 
van een lorrendraaier in hun haven, weigerden 
zij de schepen aan de ketting te leggen en de 
opgelegde straffen tot uitvoering te brengen. 

Naast kooplieden uit de middenlaag van de 
maatschappij hadden namelijk veel vooraan¬ 
staande en invloedrijke regenten belangen in 

de smokkelvaart. Het is dan ook begrijpelijk 
dat de stedelijke autoriteiten in Zeeland niet 
graag optraden tegen regenten uit eigen kring.5 

Bilaterale akkoorden tussen WIC en 
RAC 

Een tweede mogelijkheid om de smokkelvaart 
vanuit Zeeuwse havens een halt toe te roepen, 
was het sluiten van diplomatieke overeenkom¬ 
sten met andere Europese naties die op de 
westkust van Afrika aanwezig waren. In de 
tweede helft van de zeventiende eeuw had de 

Engelse Roy al African Company (RAC) zich als de 
grootste concurrent van de WIC ontwikkeld, 
maar aangezien ook haar positie door de activi¬ 
teiten van lorrendraaiers werd ondermijnd, lag 
het voor de hand dat de WIC en de RAC voor het 
bestrijden van smokkelvaart een gezamenlijke 
strategie zouden uitwerken. In 1677 werd daar¬ 
toe een eerste verdrag gesloten, dat het weder¬ 

zijds weren en uitleveren van interlopers regel¬ 
de.6 Tot aan het einde van de zeventiende eeuw 
werkte dit verdrag bevredigend, maar toen het 
Engelse parlement in 1698 de handelsvaart op 

West-Afrika voor particulieren openstelde, 
werd de RAC voor haar inkomsten steeds af¬ 
hankelijker van de handel met deze kooplie¬ 

den. Anders gezegd, niet alleen Engelse private 
reders, maar ook steeds meer Zeeuwse lorren¬ 
draaiers deden de Engelse forten en factorijen 
aan, waar zij snel en goed handel konden drij¬ 
ven. 

De verwelkoming van Nederlandse smokke¬ 
laars bij Engelse forten en factorijen was de 

WIC een doorn in het oog. Het zware geschut 
van Cape Coast Castle, de Engelse thuisbasis in 
West-Afrika, maakte het voor de schepen van 
de WIC bovendien zo goed als onmogelijk om 

Zeeuwse lorrendraaiers te verdrijven. De groei¬ 
ende onenigheid met de RAC bracht Pieter 
Nuyts, directeur-generaal te Elmina, ertoe om 
in 1706 met zijn Engelse collega Sir Dalby Tho¬ 

mas over deze kwestie te overleggen. Het duur¬ 
de echter nog tot 14 juli 1708 voordat dit over¬ 

leg in een nieuw verdrag resulteerde, waarin 
werd vastgelegd dat Nederlandse lorrendraai¬ 
ers voortaan geen bescherming meer kregen 
bij Engelse factorijen. Ook de aanpak van de 

Portugese smokkelhandel, die vanaf 1700 zien¬ 
derogen toenam, werd in het verdrag gere¬ 
geld.7 

Het verdrag van 1708 bracht echter weinig 
soelaas. De WIC bleef klagen over frequente 
handelscontacten van de RAC met Zeeuwse 
smokkelaars. Om daarin “eenige ophelderinge 

en elucidatie” te brengen, besloten directeur- 
generaal Hieronimus Haring en zijn Engelse 
collega op 16 mei 1713 tot een aanscherping of 
uitbreiding van het gememoreerde akkoord uit 
1708. Niet alleen was het Nederlandse lorren¬ 

draaiers verboden om bij de Engelse forten be¬ 
scherming of “canon protextie” te zoeken, ook 
mochten Engelse interlopers niet langer bij de 
handelsposten van de WIC ankeren. Zulke 
schepen mochten door WIC en RAC zonder 
uitzondering in beslag worden genomen. De 

aanscherping van het akkoord van 16 mei 1713 
werd door de feiten achterhaald. De RAC, die 
financiële problemen had, werd voor haar han¬ 
del steeds afhankelijker van de producten die 
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particuliere handelaars aanbrachten. Het op¬ 
geven van handelscontacten met deze lorren¬ 

draaiers zou de RAC haar bestaansrecht ontne¬ 
men. De WIC vond in de RAC dan ook geen 
bondgenoot om de smokkelvaart te bestrijden. 

Zelf had de WIC geen enkele belangstelling om 
met smokkelaars handel te drijven; dat zou al¬ 
leen maar schade toebrengen aan haar mono¬ 
polie op de goederenhandel op West-Afrika en 

de slavenhandel op Amerika. 

Gewapende strijd en gerechtelijke 
INBESLAGNAME 

De WIC besefte al snel dat de wetgeving in de 
Republiek en diplomatieke akkoorden met an¬ 

dere naties weinig effectief waren. De enige 
manier om de groeiende Zeeuwse smokkel¬ 
vaart in te dammen, was door het veroveren van 
zoveel mogelijk schepen voor de kustlijn van 
West-Afrika. Retour- en slavenschepen waren 

daarvoor niet geschikt, omdat ze vaak over te 
weinig bewapening of bemanning beschikten 
en een gevecht met een smokkelaar hun han- 

delstocht danig kon vertragen of verhinderen. 
Daarom werden zwaar bewapende oorlogsbo¬ 

dems of kruisers naar West-Afrika uitgerust, 
die uitsluitend de verovering van smokkelaars 
tot doel hadden. Ondanks de schuldensane¬ 
ring in 1674 slaagde de Tweede WIC er in de 
eerste jaren niet in een kruiser naar Afrika uit te 

sturen, omdat de kosten die met de uitreding 
van zo een schip gepaard gingen, zeer hoog op¬ 
liepen. Zo berekende een directeur-generaal 
van de WIC dat een kruiser gemiddeld 36.000 

gulden per jaar aan equipage, victualie en be¬ 
manning kostte.8 Vanaf 1686 tot aan de ont¬ 
manteling van het handelsmonopolie in 1734 

echter was er permanent een kruiser in West- 
Afrika aanwezig. In totaal werden er in een 
kleine halve eeuw tijd 33 kruisers uitgereed, die 
elk gemiddeld anderhalf jaar operatief waren. 

De gewapende strijd was een eerste stap in de 
bestrijding van de smokkelvaart. Na de verove¬ 
ring van een smokkelschip volgde een lange 

gerechtelijke procedure te Elmina, waarover de 

fiscaal de leiding had. Hij stond in voor de na¬ 
leving van de wetten en culmineerde als hoofd 
van de rechtspraak de taken van opsporings¬ 
ambtenaar, openbaar aanklager en rechter. 

Naast de confiscatie van de smokkelwaar, leg¬ 
de hij in sommige gevallen ook nog zware 

straffen op aan smokkelaars. In het vervolg zul¬ 
len deze facetten van de gewapende strijd en de 
gerechtelijke procedure stap voor stap aan bod 

komen. Het jaar 1715, waarin de WIC een onge¬ 
kend groot aantal lorrendraaiers wist te verove¬ 
ren, is als uitgangspunt gekozen. Met behulp 
van de waardevolle processtukken die hierover 

zijn bewaard gebleven, is het mogelijk het ver¬ 
loop van de procesgang te reconstrueren. 

Het succes van de kruiser Faam 

Gemiddeld genomen wist elke kruiser van de 
WIC twee tot drie smokkelschepen te verove¬ 

ren. De kruiser Faam echter verdient een ere¬ 
plaats, want alleen al in de loop van 1715 wist 
hij voor de West-Afrikaanse kust maar liefst elf 
Zeeuwse lorrendraaiers te veroveren. Toen be¬ 

gin 1715 de kruiser Jacoba Galei naar Amsterdam 
was teruggekeerd, diende de WIC een nieuwe 
kruiser uit te reden: dat was de Faam. Op 10 ja¬ 
nuari 1715 vertrok het schip voor zijn eerste op¬ 

dracht naar Afrika. De Faam had 34 stukken ge¬ 
schut, terwijl de meeste lorrendraaiers niet 
meer dan 16 kanons aan boord hadden, en 137 
bemanningsleden, waaronder een groot aantal 

Scandinavische matrozen. De kosten voor 
equipage en victualiën waren 58.699 gulden; 

een uitzonderlijk hoog bedrag. Daarmee was 
de Faam het paradepaardje van de WIC. Kapi¬ 
tein was Jan van der Hoeven, afkomstig uit 
Delft en nota bene zelf een voormalige smok¬ 
kelaar.9 De verwachtingen waren hooggespan¬ 

nen. 
Het duurde niet lang voordat de kruiser re¬ 

sultaten boekte. Al op zijn doorreis naar Elmi¬ 

na wist de Faam vier Zeeuwse lorrendraaiers te 
veroveren, die zich langs de Greinkust ophiel- 
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den. Het waren de Liefde, Oranjeboom, Juffrouw 
Catharina en Rusteloze Galei. Op 23 februari 1715 
meldde de toenmalige directeur-generaal H. 
Haring de komst van de kruiser in Elmina, 
maar hij moest tot zijn spijt vaststellen dat het 
fregat zwaar was beschadigd.10 Dit was veroor¬ 
zaakt door een hevig gevecht met drie Zeeuwse 
lorrendraaiers, die erin waren geslaagd te ont¬ 
komen, waarover later meer. Niet lang na aan¬ 
komst in Elmina wist de kruiser de Zeeuwse Ga¬ 
lei, voorzien van 18 kanons, voor Axim een 
schip te veroveren. Toen kapitein Jan van der 
Hoeven daarna op 16 juni ook de Deinsvliet con¬ 
fisqueerde, voelde hij zich zo sterk dat hij stel¬ 
de “niet van de Goudcuste te zullen gaen voor 
en aleer de naam van lorrendr(ajer) ’t eenemael 
vernietigt en uytgedelgt wezen sal”.11 Geen ijde¬ 
le hoop zo bleek, want hij slaagde er daarna ge¬ 
makkelijk in de smokkelschepen Jufrouw Maria 
(op 7 augustus), Herstel uan Zeeland (op 2 sep¬ 
tember) - een schip dat onder Franse vlag han¬ 
del had gedreven -, en Anna Catharina (op 3 ok¬ 
tober) te veroveren. 

Een retourschip van de WIC bracht het 
nieuws over de succesvolle strijd tegen de 
Zeeuwse smokkelvaart naar de Republiek. Be¬ 
windhebbers van de Compagnie zullen onge¬ 
twijfeld hebben gejuicht, maar voor de Zeeuw¬ 
se smokkelreders was het nieuws een bittere 
pil. De bedrijfsrisico’s werden namelijk steeds 
groter. Zo had Appolonius Lampsins, regent te 
Middelburg, financiële belangen in de scheep¬ 
jes Oranjeboom en Herstel van Zeeland, die beide 
door de WIC in beslag werden genomen.12 Dit 
betekende een aanslag op zijn vermogen. Een 
antwoord kon dan ook niet lang uitblijven. 
Aanvankelijk beperkten de reders zich tot pa¬ 
pieren protesten, maar al snel begonnen zij 
zwaarbewapende smokkelschepen uit te rus¬ 
ten die het tegen de Faam konden opnemen. Zo 
werden in augustus 1715 vanuit de haven van 
Middelburg twee smokkelschepen met respec¬ 
tievelijk 24 en 22 kanons in zee gebracht.13 De 
bewindhebbers van de WIC probeerden de 
smokkelvaart tegen te gaan door matrozen een 
gage van vier maanden te beloven als zij zich na 

betrapping in Afrika vrijwillig zouden overge¬ 
ven. 

De sfeer onder belanghebbenden in de 
smokkelhandel werd duidelijk grimmiger. 
Voortaan zou er om elk schip fel worden ge¬ 
streden. Op 25 december 1715 maakte opper¬ 
commies Willem Butler melding van twee lor¬ 
rendraaiers, “gemonteert met 30 stukken en 
één met 24 stukken met suffisante manschap”, 
die op de rede van het Brandenburgse fort Fre- 
deriksburg voor anker lagen en volgens ge¬ 
ruchten doelbewust waren uitgereed om de 
strijd met de Faam aan te gaan.14 Mogelijk was 
het één van de schepen die in augustus 1715 
vanuit Middelburg onder zeil waren gegaan. 
Tot een treffen met de WIC-kruiser kwam het 
echter niet. Wel raakte de Faam eind 1715 en be¬ 
gin 1716 slaags met twee andere lorrendraaiers. 

Nadat begin oktober 1715 de Anna Catharina 
voor Axim was genomen en Jan van der Hoeven 
ervan overtuigd was dat de Goudkust vrij was 
van smokkelschepen, zette hij koers naar An¬ 
gola. Tijdens de tocht naar Angola liet hij zijn 
schip op 7 november aan de monding van de ri¬ 
vier Calabar (in Benin) ankeren om daarna per 
sloep stroomopwaarts te controleren of er lor¬ 
rendraaiers waren. Zijn gedachte bleek ge¬ 
grond, want nog diezelfde nacht veroverde hij 
de smokkelaar Elseboom. Schipper Pierre The- 
beu wist hem te vertellen dat verderop nog een 
andere lorrendraaier lag, namelijk de Vijff Ge¬ 
broeders uit Vlissingen. Schipper Jan de Moor 
was echter niet van plan zich zonder slag of 
stoot over te geven; de Faam moest daarvoor 
een zwaar en lang gevecht leveren “waarin van 
’t volk van de Faam negen gedood en vyff ge- 
quest syn geworden”.15 Dit blijkt uit de doden¬ 
lijsten van de WIC, die geregeld te Elmina wer¬ 
den opgemaakt. Diezelfde lijsten leren ons 
bovendien dat de meeste gewonden na enkele 
weken overleden. Alleen door bijstand van het 
compagniescheepje Etersem slaagde de kruiser 
er in om de Vijf Gebroeders te overmeesteren. 
Daarmee had de WIC-kruiser in de loop van 
1715 in totaal elf lorrendraaiers veroverd; een 
ongekend aantal. 
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Enkele maanden later, op 22 februari 1716, 
raakte de kruiser opnieuw slaags met een lor¬ 
rendraaier. Het was ditmaal de Koninj van Prui¬ 
sen uit Dordrecht; bezet met 26 kanons, 2 bas¬ 
sen en een 66-koppige bemanning. Kapitein 
Daniel Sanders had zich voorgenomen de krui¬ 
ser zoveel mogelijk schade te berokkenen en zo 
lang mogelijk stand te houden, maar “na een 
kort dog scherp gevegt van omtrent drie glasen 
en naar verlies van ses doden en vijftien ge- 
questen, waaronder hy Sandersen selve, heb¬ 
bende het regteroog verloren, (...) heevt [hij 
zich] moeten overgeven”.16 Volgens Den Heijer 
had de Faam zes doden te betreuren, maar dat is 
onjuist; het was de lorrendraaier die doden en 
gewonden had te betreuren.17 De reden voor het 
felle verzet van de Kerning ran Pruisen was dat de 
matrozen een extra maandgage was beloofd als 
zij het gevecht zouden aangaan.'8 De reders in 
de Republiek hadden er dus veel voor over om 
hun smokkelhandel te kunnen voortzetten. 

De verovering van de Koning ran Pruisen was 
voor de reders waarschijnlijk de spreekwoorde¬ 
lijke druppel die de emmer deed overlopen. Na 
1716 werd de sfeer tussen de WIC en de lorren¬ 
draaiers nog grimmiger. Na bijna twee jaar on¬ 
afgebroken langs de West-Afrikaanse kust te 
hebben gekruist, keerde de Faam eind 1716 be¬ 
houden terug in de Republiek. Zijn opvolger, 
de Jacoba Galei, kreeg het veel zwaarder te 
verduren. Toen in november 1716 vijf zwaarbe¬ 
wapende lorrendraaiers koers zetten naar de 
kusten van West-Affika, hadden zij het uit¬ 
drukkelijke bevel gekregen om de WIC zoveel 
mogelijk schade toe te brengen. Tijdens een 
treffen met één van deze lorrendraaiers werd de 
Jacoba Galei dusdanig toegetakeld dat het schip 
voor reparatie naar de Republiek moest terug¬ 
keren19. Intussen werd Jan van der Hoeven, ka¬ 
pitein van de Faam, in de Republiek gehuldigd: 
als dank voor zijn succesvolle strijd tegen de 
Zeeuwse smokkelvaart kreeg hij van de Heren 
Tien een zilveren lampetkan waarin een lof¬ 
dicht was gegraveerd.20 Lang heeft de kapitein 
er niet van genoten, want op zijn tweede reis 
naar West-Afrika eind 1718 liet hij het leven 

toen de Faam door een treffer in de kruitkamer 
de lucht in vloog. Van de 163 bemanningsle¬ 
den, overleefden slechts 16 opvarenden de 
ramp.21 

Reglementering bij het veroveren 

VAN LORRENDRAAIERS 

Het veroveren van lorrendraaiers was door de 
WIC aan strikte regels onderworpen. Om 
smokkelvaart op West-Afrika te bestrijden, 
mochten kruisers altijd gebruik maken van ge¬ 
weld. Bemanningsleden kregen bij elke vero¬ 
verde lorrendraaier een premie bovenop hun 
gage. Voor de matrozen was dit een welkome 
aanvulling op hun loon van negen gulden per 
maand. De matrozen en soldaten van de Faam 
kregen gezamenlijk een premie van 8,75%, ter¬ 
wijl de luitenant en kapitein respectievelijk elk 
0,25% en 1% opstreken. Zo moet kapitein Jan 
van der Hoeven in de loop van 1715 circa 3000 
gulden hebben vergaard bovenop zijn jaarlijkse 
wedde van 1200 gulden. 

De Faam kon niet overal tegelijk aanwezig 
zijn. Zeeuwse smokkelaars waren namelijk ac¬ 
tief vanaf Senegal tot aan de Portugese eiland¬ 
jes Sao Thomé en Principe, net ten zuiden van 
de evenaar. Toen de Faam in het najaar van 1715 
naar Angola vertrok, besloot directeur-gene¬ 
raal H. Haring daarom twee handelsschepen 
als ‘kruiser’ in te zetten. Dat waren de Corman- 
tin en Zacconde, die tussen Cabo Tres Puntas en 
Axim jacht moesten maken op drie gesignal¬ 
eerde lorrendraaiers.22 Uit de instructies voor 
beide schippers leren wij dat deze kruisers ad 
interim omzichtig te werk moesten gaan. Beide 
scheepjes waren hoekers, die klein en beperkt 
van diepgang waren. Ze hadden een beman¬ 
ning van 10 tot 25 man en weinig geschut. 
Daarom moesten beide scheepjes altijd samen 
opereren en een “synbriev” of signaal afspre¬ 
ken voor noodgevallen. Om de schepen niet in 
gevaar te brengen en geen onnodig “mensche- 
bloed te storten”, mocht bij het vinden van een 
lorrendraaier niet meteen het vuur worden ge- 
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Het kasteel Elmina op de Goudkust. Grauure uit Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud-, Tand- en Sla¬ 

venkust van Willem Bosman. Amsterdam ï^og. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). 

opend; eerst moest een diplomatieke oplos¬ 
sing worden gezocht. Die bestond meestal uit 
de belofte dat de smokkelaars hun reeds ver¬ 

diende gages en persoonlijke bezittingen 
mochten behouden, indien ze zich vrijwillig 
overgaven.25 Pas in laatste instantie was het de 
Cormantin en Zacconde toegestaan geweld te ge¬ 
bruiken. 

Bij een verovering moest de kapitein van de 
kruiser ervoor zorgen dat eerst de scheepspa¬ 
pieren en de goudkist van de smokkelaar wer¬ 

den bemachtigd. De scheepspapieren werden 
vervolgens gebundeld en verzegeld, terwijl de 
goudkist in het bijzijn van twee WIC-officieren 
en de schipper van de lorrendraaier werden ge¬ 

wogen en verzegeld.24 Ook moesten de luiken 
van het scheepsruim meteen worden gesloten 
en de sleutel aan de kapitein worden overhan¬ 
digd, opdat de bemanning niets uit de scheeps¬ 
lading kon ontvreemden. Wel was “de vrye 
plundering (...), jeder volgens zeemansge- 
bruyk” toegestaan, zoals H. Haring het in het 
dagjournaal van Elmina omschreef.25 Dit sloeg 

alleen op persoonlijke bezittingen van de 
smokkelaars en niet op de scheepslading. 
Wanneer een veroverde lorrendraaier te Elmina 

werd opgebracht, moesten de scheepspapieren 
en de goudkist aan de directeur-generaal wor¬ 
den overhandigd, terwijl de fiscaal de sleutel 
van het scheepsruim kreeg om de lading te 
kunnen taxeren. 

Taxatie en confiscatie 

Veroverde Zeeuwse lorrendraaiers dienden 
naar Elmina te worden gebracht, waar de 

scheepslading werd getaxeerd en de gerechte¬ 
lijke procedure in gang werd gezet.26 Na de ver¬ 
overing duurde het meestal enkele weken of 
zelfs maanden voordat het schip officieel werd 

geconfisqueerd. Dit gebeurde namelijk pas 
wanneer alle goederen uit het ruim waren ge¬ 
licht, geïnventariseerd en op hun verkoopwaar¬ 
de waren geschat. In 1715 was dit een werk van 
lange adem. Het jaarlijkse aantal veroverde lor- 
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Tabel ï Confiscatie lorrendraaiers in 1715 

Naam smokkelaar 

Jonge Jan en Jacob 

Sioarte Arents Galei 

Liefde 
Orange boom 

Jujfrouio Catharina 
Rusteloze Galei 
Johanna Galei 

Zeeiause Galei 

St. Bernardo 

Deinsvliet 
JuJJromu Maria 

Herstel uan Zeeland 
Anna Catharina 

Kapitein H 

Cornelis Croes VI 

Jacques Baillieu V 

Daniel Brakman M 

Jacob Vermare VI 

Hendrik Kievit Vl 

Leendert Lodder Z 

Hendrik Robbregts Z 

Jan Andriessen M 

Digman B. Boom Z 

Jan van Bokhoven VI 

Jan Maas - 

Pieter Deinshout Vl 

Klaas Leendersen M 

Veroverd Kruiser Conjiscatie 

21-11-1714 

13-10-1714 

00-02-1715 

00-02-1715 

00-02-1715 

00-02-1715 

24-12-1714 

20-03-1715 

00-03-1715 

16-06-1715 

07-08-1715 

02-09-1715 

03-10-1715 

Jacoba 
Galei 

Jacoba 
Galei 

Faam 

Faam 

Faam 

Faam 

Engelen- 
burgh 

Faam 

Engelen- 
burgh 

Faam 

Faam 

Faam 

Faam 

28- 01-1715 

29- 01-1715 

07-03-1715 

18-03-1715 

18-03-1715 

18-03-1715 

00-04-1715 

12-04-1715 

26-04-1715 

05-07-1715 

18-09-1715 

18-09-1715 

29-10-1715 

WIC-naam Waarde” 

Geertruyd 45.787 
Galei 

Idem* 13.738 

Bercoe 44.213 

Chama 26.628 

Idem 12-4i3 

Idem* 10.063 

Boutri 4.909 

Cormantin 50.481 

Mouree 5.523 

Zacconde 42.739 

Idem* 4.969 

Benin 62.030 

Fida 43.129 

H = Herkomst Republiek / M = Middelburg / V = Veere / Vl = Vlissingen / Z = Zierikzee. 

* = Gesloopt /0 = Taxatie van de lading en het schip (in gulden). 

Bron: ARA, NBKG 82 / ARA, WIC 102,1296 / Kors, Lorrendraaien, 80 / Den Heijer, Goud, iuoor en slaven, 413 

rendraaiers loopt dan ook niet altijd gelijk met 
het aantal effectief geconfisqueerde schepen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van alle Zeeuwse 

smokkelaars die in de loop van 1715 werden ge¬ 
confisqueerd: in totaal dertien schepen, waar¬ 
onder negen die door de kruiser Faam werden 
veroverd en vier anderen die óf door de kruiser 

Jacoba Galei (al in 1714) óf door het kleine koop¬ 
vaardijschip Engelenburgh werden opgebracht. 

Voor de volledigheid wil ik er op wijzen dat 
Henk den Heijer in zijn boek Goud, iuoor en sla¬ 

ven ook een (chronologische) lijstvan in beslag 

genomen lorrendraaiers heeft gepubliceerd: 
voor het jaar 1715 komt hij tot een veel groter 
aantal van 21 schepen.27 In deze lijst staan ech¬ 
ter schepen die al in 1714 of pas in de loop van 

1716 werden geconfisqueerd. Bovendien ver¬ 
meldt hij enkele lorrendraaiers die de WIC he¬ 
lemaal niet wist te veroveren. Deze discrepan¬ 
ties worden hier kort toegelicht. 

De smokkelaar Ruyter, die door de WIC Enge¬ 

lenburgh werd herdoopt, werd al in de loop van 

1714 veroverd én geconfisqueerd. Eind 1714 
voer het schip namelijk al voor de WIC. Twee 

andere scheepjes, de Elseboom en Vijff Gebroeders 
werden weliswaar al in november 1715 vero¬ 
verd, maar pas in de loop van 1716 te Elmina 

opgebracht en geconfisqueerd. Hetzelfde gold 
voor de smokkelaar Vlissings Weluaren, die in de 
tweede helft van 1715 voor Angola werd vero¬ 
verd, maar in 1716 te Elmina werd opgebracht. 

Volgens de notulen van de raadsvergaderingen 
in Elmina werd het schip pas op 9 juni 1716 ge¬ 

confisqueerd.28 De smokkelaars St. Joseph Galei 
en Koning uan Pruisen werden respectievelijk op 
26 januari 1716 en 22 februari 1716 veroverd.29 

Tot slot vermeldt Den Heijer nog drie lorren¬ 
draaiers die niet door de WIC werden veroverd. 

Het gaat om de Negotie Galei, Onbekende en Juf¬ 
frouw Hendrinna. Daarvoor heeft hij zich ver¬ 
keerdelijk gebaseerd op de onuitgegeven doc¬ 

toraalscriptie van Kors.50 Het klopt inderdaad 
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dat de kruiser Faam op zijn heenreis naar Afrika 

met deze lorrendraaiers slaags is geraakt, maar 
in tegenstelling tot wat Kors meent, is de krui¬ 
ser er niet in geslaagd deze schepen te verover¬ 
en. Het bewijs daarvoor vinden we in twee 
bronnen. In een brief van directeur-generaal 

Haring aan de Heren Tien, gedateerd 28 april 
1715, lezen we dat de Faam een zwaar gevecht 
had geleverd met deze drie lorrendraaiers, 
“hebbende tezamen 68 stucken canon, die hem 
ook 3 doden en eenige gequetsten hebben toe- 
gebragt en veel schade aen stengen en touw¬ 

werk, waerom hy dezelve ook heeft moeten ver¬ 
laten”.31 Later zou de Faam nog eenmaal jacht 
maken op de Negotie Galei, maar “door de sterke 
koelte (...), geraakten zyn bramsteng van bo¬ 
ven neder, waerdoor het schip ’t welk hy joeg 
eschappeerde”.32 

Wanneer een smokkelschip te Elmina was 
opgebracht, ging de fiscaal als eerste aan boord 

om de scheepsluiken te vergrendelen, de sleu¬ 
tels in bewaring te nemen en alle goederen te 

inventariseren en te taxeren, zodat niets uit het 
schip kon worden ontvreemd. De goederen 
werden op zogenaamde taxatielijsten beschre¬ 
ven; die zijn in talrijke procesdossiers en in het 
dagjournaal van 1715 bewaard gebleven en ge¬ 

ven een goed overzicht van de soorten goede¬ 
ren die smokkelaars aan boord hadden.33 

De fiscaal had de leiding over de gerechtelij¬ 

ke procedure tegen de lorrendraaiers. Deze 
procedure begon zodra hij de sleutels in ont¬ 
vangst had genomen en voet aan boord zette. 

Aangezien directeur-generaal H. Haring de 
strijd tegen de smokkelvaart als één van zijn 

prioriteiten beschouwde, droeg de fiscaal een 
grote verantwoordelijkheid. Zo was het hem 
(net als de auditeur of onderfiscaal) verboden 
om het smokkelschip te verlaten voordat de in¬ 
ventarisatie en taxatie waren voltooid. Dit kar¬ 
wei kon enkele dagen in beslag nemen. Deze 

werkwijze moest voorkomen dat inhalige com- 
pagniebedienden goederen zouden stelen en 
voor eigen rekening zouden verkopen. Fiscaal 
Abraham van de Poele hield zich in 1715 niet 
aan deze regel. Toen hij op 16 juni opdracht 

had gekregen om met het lossen van de vero¬ 

verde lorrendraaier Deinsvliet te beginnen, 
vroeg hij de directeur-generaal een dagje re¬ 
spijt, “omdat het wat motregende”.34 Toen de 
man enkele dagen later het schip verliet en voet 
aan land zette, “waerdoor alle vryheden aen één 
jeder wierd gegeven om de onvrye goederen te 

verhandelen”, werd hij daarover door Haring 
ondervraagd.35 De directeur-generaal ergerde 
zich mateloos aan het lakse gedrag van zijn fis¬ 

caal en omschreef hem als een man “die in alle 
gevalle sig soo lusteloos by zyn incapassiteyt 
toont dat de minste moeyten hem een last is”; 
hij zou de werkdruk, mede door zijn hoge leef¬ 
tijd, niet meer aankunnen.36 

In 1715 was de werkdruk voor de fiscaal in¬ 
derdaad zeer groot, omdat toen maar liefst der¬ 
tien lorrendraaiers te Elmina werden opge¬ 

bracht en geconfisqueerd. De fiscaal was dan 
ook bijna dagelijks in de weer om lading te 
taxeren en goederen van bemanningsleden ver¬ 
beurd te verklaren, zodat hij nog maar weinig 

tijd overhield voor de gewone rechtspraak. 
Voor Haring was dat geen probleem, omdat hij 

de strijd tegen de smokkelhandel belangrijker 
vond; na een vruchteloze strijd van jaren wer¬ 
den eindelijk resultaten geboekt. Ook kon de 

fiscaal nu iets extra’s verdienen. Na aftrek van 
de buitgelden of premies voor de kapitein en 
het personeel van de kruiser kreeg hij namelijk 

een winstpremie van 2% per smokkelschip. 
Een optelsom wijst uit dat Abraham van de Poe¬ 
le met de confiscatie van dertien lorrendraaiers 
in de loop van 1715 ongeveer 5.000 gulden 
moet hebben verdiend, bovenop zijn jaarloon 
van 600 gulden. Een fors bedrag dus. 

Nadat de fiscaal de taxatie van de scheepsla¬ 
ding had voltooid, ging ook de baas of equipa¬ 
gemeester aan boord. Hij moest de waarde van 

het schip “met syn staende en lopende want, 
rondhout en zeylen” bepalen. De waarde van 
een lorrendraaier kon sterk variëren. Afhanke¬ 
lijk van hun zeewaardigheid werden ze in de 

compagnievaart tussen de Republiek en West- 
Afrika ingezet. Dejongejan en Jacob (6.578 gul¬ 
den) en de Liefde (7.653 gulden) waren in zoda- 
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nig goede staat, dat ze kort na hun confiscatie 
als retourschip werden uitgerust en met een la¬ 
ding goud en peper naar de Republiek terug¬ 

keerden. Andere schepen, zoals dejohanna Ga¬ 
lei (550 gulden) en St. Bernardo (1.150 gulden), 
werden alleen voor de vaart tussen de forten en 

factorijen op de Goud- en Slavenkust ingescha¬ 
keld. Bijna elk schip dat in dienst van de WIC 
overging, kreeg een nieuwe naam. 

De scheepjes Suiarte Arents Galei (1.300 gul¬ 
den), Rusteloze Galei (850 gulden) en Juffrouw 

Maria (950 gulden) werden niet zeewaardig ge¬ 
oordeeld: zij werden in de “slaapersbaai” van 
Elmina of in de monding van de rivier de Benya 

onttakeld en gesloopt. Het scheepsvolk van de 
Swarte Arents Galei was trouwens al langer van 
mening dat het schip verrot en niet langer be¬ 
vaarbaar was. Ondanks de beweringen van 

schipper Jacques Baillieu dat zijn schuit nog 
wel twintig jaar lang de golven kon trotseren, 

was de voltallige smokkelbemanning op het 
Portugese eilandje Sao Tomé van boord ge¬ 
gaan. De schipper had daar een nieuwe, Franse 

bemanning moeten ronselen.37 De WIC ge¬ 
bruikte veroverde smokkelschepen vaak 
slechts enkele jaren, waarna ze werden ver¬ 

kocht in de Republiek. Dit gebeurde in augus¬ 
tus 1715 bijvoorbeeld met de fregatscheepjes 
Apam en Guinese Gebroeders en de hoeker Accra. 
Dit leverde de WIC een aardige duit op. 

“PEYNEN EN STRAFFEN” VOOR DE SMOKKE¬ 

LAARS 

Smokkelvaart was in de ogen van de WIC een 
ernstig misdrijf. Met het plakkaat van de Sta- 

ten-Generaal uit 1680, dat de doodstraf instel¬ 
de voor smokkelaars, valt dan ook te verwach¬ 
ten dat de Compagnie de talrijke overtreders in 

1715 zwaar bestraft heeft. In de praktijk echter 
sprak de Raad te Elmina, bestaande uit de di¬ 
recteur-generaal, fiscaal, opperkoopman, twee 

oppercommiezen en vaandrig, waarschijnlijk 
niet een keer de doodstraf uit. Dit blijkt uit de 

bewaarde procesbundels.38 Zelfs het leven van 

kapiteins die op een gevecht met de kruiser van 
de WIC hadden aangestuurd, werd gespaard. 
Naast confiscatie van schip en goederen was 

verbanning uit het octrooigebied van de Com¬ 
pagnie de zwaarste straf die werd opgelegd. 

Wel was het de smokkelaars toegestaan om 
met een WIC-schip naar de Republiek terug te 
keren. 

De bemanning van smokkelschepen werd re¬ 
delijk mild behandeld. Vaak nam de WIC hen 

in dienst. Die houding laat zich verklaren door 
het tekort aan personeel op de factorijen en 

kustschepen van de Compagnie. Dat tekort was 
van chronische aard. Verschillende historici 
hebben het sterftecijfer onder het compagnie- 
personeel in West-Afrika geschat op 15 tot 

20%. Het vochtige klimaat en de slechte eetge¬ 
woonten waren daarbij de grote boosdoeners. 
De beperkte migratie van nieuw personeel uit 
Europa kon dit grote verlies niet opvangen, 
omdat de meeste soldaten en matrozen weinig 
heil zagen in een onzeker avontuur in een ver 

land, waar de dood op de loer lag en geen for¬ 
tuin viel te vergaren. Smokkelaars waren dan 

ook een welkome aanvulling op het perso¬ 
neelsbestand, waarmee men zorgvuldig moest 

omspringen. Zelfs kapiteins waren aanvanke¬ 
lijk welkom, maar daar kwam in de loop van de 
achttiende eeuw verandering in. 

1. Kapiteins 

Op 28 april 1715 schreef directeur-generaal Ha¬ 
ring aan de Heren Tien: 

“U Edele Grote Agtbare ordres zyn van geni- 
ge lorrendrayerschippers in den dienst te ne¬ 
men. Wy hebben (...) diegenen aangenomen 
welke wy daartoe hebben kunnen dispoone- 

ren, lettende egter altoos zoveel als mogelyk 
is dat den patroon of schipper één der com¬ 
pagnies bediendens is”.35 

Aanvankelijk werden kapiteins en stuurlieden 
van smokkelschepen zonder veel problemen in 
dienst van de WIC genomen. Dat veranderde in 
1710 toen het schip Vijf Gezusters, een lorren¬ 

draaier die door de WIC was geconfisqueerd, 
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op haar retourreis naar de Republiek door 
Franse kapers werd overmeesterd.40 De Heren 
Tien verdachten de kapitein en voormalige 
smokkelaar Marinus Dringer ervan het com¬ 
pagnieschip onvoldoende te hebben verde¬ 
digd.41 Dit was voor de Heren Tien aanleiding 
om de directeur-generaal in Afrika te verbieden 
ooit nog stuurlieden of schippers van lorren¬ 
draaiers in dienst te nemen. 

Dit verbod werd, zoals uit het citaat hierbo¬ 
ven is af te leiden, niet altijd nageleefd. Na 1710 
traden nog vijf kapiteins in dienst van de WIC, 
onder wie twee tijdens het bewind van Haring. 
Het belangrijkste voorbeeld is Claas Caagman, 
een man met een bizarre carrière. Terwijl hij in 
1711 nog gezagvoerder was op het WIC-scheep- 
je Sint Clara, werd hij in 1714 met de lorren¬ 
draaier Agatha te Elmina opgebracht om in dat¬ 
zelfde jaar nog waarnemend schipper te 
worden op de kruiser Jacoba Galei.42 Daarmee is 
Caagman, voor zover wij weten, de enige kapi¬ 
tein geweest die een dubbele overstap heeft ge¬ 
maakt. Dat de Compagnie de leiding over de 
kruiser niet graag in zijn handen zag overgaan, 
blijkt uit een uitspraak van onderboekhouder J. 
P. Eytzen, “voerende het commande (helaas) 
Claas Caagman”.43 De problemen lieten niet 
lang op zich wachten. 

Bij controle van Portugese schepen, die alleen 
handel mochten drijven op vertoon van een pas¬ 
poort of handelspas, was Caagman zeker niet de 
enige die wel eens te veel ijver aan de dag legde, 
maar hij ging daarbij toch wel heel buitenspo¬ 
rig te werk. Zo controleerde hij in november of 
december 1714 langs de Slavenkust (ter hoogte 
van Appa) een Portugees schip, liet daaruit 315 
rollen tabak lichten en dwong de opvarenden 
“met brandende lonten tusschen de vingers haar 
goud over te geven”.44 De brutale razzia leverde 
in totaal bijna zestien mark goud op (waarde 
5.120 gulden), maar werd door Haring streng 
veroordeeld, omdat volgens de instructies van 
de Heren Tien het Braziliaanse goud niet con¬ 
fiscabel was. Caagman had zich niet alleen be¬ 
zondigd aan diefstal, maar ook de bemanning 
“barbaars (...) getracteert”.45 

Op 16 februari 1715 werd Caagman op be¬ 
schuldiging van diefstal gearresteerd en in de 
boeien geslagen. Terwijl de fiscaal en soldij- 
boekhouder aan boord van de kruiser Jacoba Ga¬ 
lei gingen om zijn persoonlijke bezittingen in 
beslag te nemen, werd het commando over het 
schip overgedragen aan luitenant Isaac Ponta¬ 
nus. De ironie wil dat ook hij een voormalige 
smokkelaar was. Op de raadsvergadering van 
25 februari 1715 werd Caagman veroordeeld tot 
het terugbetalen van al het goud en alle goede¬ 
ren die “door desselvs slofïigheyd” waren ont¬ 
vreemd. Daarnaast werden zijn gages en pre¬ 
mies geconfisqueerd en werd hij op staande 
voet uit compagniedienst ontslagen. Boven¬ 
dien diende hij te Elmina in arrest te blijven tot¬ 
dat hij de volledige geldsom had voldaan.46 Na 
dit voorval werden nauwelijks kapiteins van 
veroverde lorrendraaiers meer in dienst geno¬ 
men. Alleen van Jan Andriessen van de Zeeuwse 
Galei, die in 1715 werd veroverd, weten wij dat 
hij in 1721 als kapitein op het compagnieschip 
Sem Galei dienst deed. 

2. Overige bemanningsleden 

De WIC had er geen probleem mee om matro¬ 
zen van smokkelschepen in dienst te nemen. 
Zij waren, zoals eerder gezegd, een welkome 
aanvulling. Bijgevolg sprak de fiscaal bijna 
nooit (zware) straffen tegen hen uit. Over de 
voorwaarden en regelingen van de overstap 
naar de WIC is weinig bekend, behalve dan de 
“eed van getrouwigheyt” die elke smokkelaar 
bij de gouverneur moest afleggen. De meeste 
lorrendraaiers waren van Zeeuwse afkomst, de 
Nederlandse taal machtig en konden dus vrij 
gemakkelijk integreren. 

De gages of “maandgelden” van gerekruteer¬ 
de smokkelaars waren nagenoeg gelijk aan die 
van de WIC. In principe werden ze uitbetaald 
vanaf het moment dat ze hun eed hadden ge¬ 
zworen of vanaf het moment dat ze voor de 
kust van West-Affika waren veroverd, maar 
soms werd daarop een uitzondering gemaakt. 
Zo werd dikwijls aan de smokkelaars beloofd 
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“dat zy haer gagie by haer particuliere meester 
verdient” mochten behouden, indien ze zich 
vrijwillig overgaven.47 

Ondanks de beloftes waren niet alle smokke¬ 
laars bereid in dienst van de WIC te gaan. Dit 
was onder meer het geval met de bemanning 
van de Jonge Jan en Jacob. Haring schreef daar¬ 
over het volgende: “Veele willen ook geen 
dienst hebben, zooals het volk van de Geertruyd 
Galei) [herdoopt injongejan en Jacob] die over het 
verlies haarer goederen, ’t gene benevens haar 
gagiën geconfisqueert is omdat zy dat schip 
verlaten hadden, haer zelfs vervloecken met 
baldadigheden, daar wy dier tyd niet veel te- 
gens konden doen, als hebbende een besonder 
gering guarnisoen en genige schepen van im¬ 
portantie ter rhede; totdat wy haar eyndelyk aan 
Cormantyn kregen met vryheyd, zooals wy by u 
Edele Grote Agtbare laaste ordres zyn gelast 
van te gaan waar zy wilden om met Engelze die 
daar digteby voor Annemabo leggen [of] Fran¬ 
ce (...) te vertrecken”.48 

Het scheepsvolk van dejongejan en Jacob wei¬ 
gerde in dienst van de WIC over te gaan, omdat 
Haring hen pas wilde uitbetalen vanaf het mo¬ 
ment dat ze voor het eiland Principe waren ver¬ 
overd, terwijl Caagman hen de “volle gagie” 
had beloofd, dus vanaf hun vertrek uit Zee¬ 
land.49 Een dergelijke beslissing echter mocht 
alleen de directeur-generaal nemen. Toen de 
bemanningsleden van dejongejan en Jacob daar¬ 
over amok maakten, “gebruykende al vry harde 
taal”, liet directeur-generaal Haring ze in de 
kerkers van het fort opsluiten “omdat dit volk 
seer basarel blyvt”.50 Na enkele dagen echter 
liet Haring de smokkelaars vrij. Opmerkelijk is 
dat ze allen weigerden bij de Engelsen, Bran¬ 
denburgers of Fransen in dienst te gaan, maar 
liever als gevangenen van de WIC naar de Re¬ 
publiek terugkeerden.51 Dit kan erop wijzen dat 
velen onder hen de smokkelvaart niet wilden 
opgeven. Uiteindelijk zou alleen de chirurgijn 
of “meester” van dejongejan en Jacob bij de WIC 
in dienst treden.52 Hij verving al snel meester 
Elias Wybinga op het fort te Cormantin, die aan 
een slepende ziekte was overleden. 

Als de smokkelaars buitenlanders waren, zo¬ 
als de Franse bemanningsleden van de reeds 
eerder genoemde Sioarte Arents Galei, werden zij 
niet automatisch in dienst genomen. In tegen¬ 
stelling tot de normale verhoorprocedure, die 
binnen de muren van het kasteel Elmina plaats¬ 
vond, werden zij op de kruiser Jacoba Galei vast¬ 
gezet, “omdat wy die natie geen cennisse van 
de gelegentheyt dezes casteel behoeven te ge¬ 
ven”, aldus Haring.53 Deze houding was niet zo 
verwonderlijk. In 1715 lag de Spaanse Succes¬ 
sieoorlog, die ook in West-Afrika werd uitge¬ 
vochten, bij alle partijen nog vers in het geheu¬ 
gen. Het vertrouwen tussen Frankrijk en 
Nederland was broos en bij de WIC was men 
bang dat de Fransen kennis zouden vergaren 
over het militaire bolwerk Elmina. Na het ver¬ 
hoor op de kruiser had Haring de Franse smok¬ 
kelaars daarom onverwijld naar de Franse fac¬ 
torij te Fida (op de Slavenkust) gezonden, 
“omme te kunnen gaen daer ’t hun wel ge¬ 
valt”.54 

Al met al stelde de WIC weinig of geen gren¬ 
zen aan de indienstneming van gevangengeno¬ 
men smokkelaars. De strafmaat van de fiscaal 
beperkte zich doorgaans tot de gebruikelijke 
confiscatie van goederen. Bewijzen van lijf¬ 
straffen (of executies) zijn nergens in de bron¬ 
nen te bespeuren. Alleen met buitenlanders 
lijkt de WIC terughoudender te zijn omge¬ 
sprongen. Of het Haring verboden was om bui¬ 
tenlandse smokkelaars in dienst te nemen, we¬ 
ten wij niet. Tot slot valt ook te betwijfelen of in 
1715 veel smokkelaars de overstap naar de WIC 
hebben gemaakt. Velen zagen waarschijnlijk 
een mooiere en blijvende toekomst in de smok¬ 
kelvaart en besloten (als gevangenen van de 
Compagnie) naar de Republiek terug te keren. 

Conclusie 

De strijd van de WIC tegen de Zeeuwse smok¬ 
kelvaart was een werk van lange duur. Omdat 
de wetgeving in de Republiek en de bilaterale 
akkoorden met de Engelse compagnie geen 
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soelaas boden, was de WIC genoodzaakt krui¬ 
sers in te zetten. De uitreding van deze sche¬ 
pen, meestal fregatten, was een kostbare zaak. 
Dergelijke kruisers werden door de WIC vanaf 
de jaren tachtig van de zeventiende eeuw inge¬ 
zet, maar zij boekten weinig of geen resultaten. 
Alleen de Faam, die op 10 januari 1715 koers 
zette naar Elmina, legde de Compagnie geen 
windeieren. Binnen een jaar wist deze kruiser 
langs de kust van West-Afrika elf lorrendraai¬ 
ers te veroveren. De smokkellobby in de Repu¬ 
bliek werd een zware slag toegebracht en 
smokkelreders, waaronder de regentenfamilie 
Lampsins, leden grote financiële schade. 

Het succes van de WIC was van korte duur. In 
de daaropvolgende maanden en jaren werd de 
sfeer steeds grimmiger. Zeeuwse reders lieten 
hun smokkelschepen zwaarder bewapenen om 
de confrontatie met compagniekruisers aan te 
kunnen gaan. Op middellange termijn bracht 
dit de Compagnie grote schade toe, getuige 
daarvan het droevige lot van de Jacoba Galei en 
de Faam in 1718. Ook op politiek terrein bestre¬ 
den de Zeeuwse smokkelreders de WIC. In 
1730 slaagden zij er met behulp van de Staten 
van Zeeland in het monopolie op de West-Afri- 
kaanse handel uit het octrooi van de Compag¬ 
nie te krijgen. Door financiële problemen ge¬ 
plaagd ten slotte was de WIC in 1738 
gedwongen haar laatste monopolie op de aan¬ 
voer van slaven naar de Nederlandse koloniën 
in Amerika op te geven. 

Dat de goederen- en slavenhandel op West- 
Afrika op termijn zou worden vrijgegeven, was 
voorspelbaar. Mogelijk heeft de WIC dat pro¬ 
ces zelf versneld. Zo deelde zij in 1715 nauwe¬ 
lijks straffen uit aan opgebrachte smokkelaars, 
terwijl dat door de Staten-Generaal wel was 
toegestaan. Een hardhandig optreden had een 
doeltreffend signaal kunnen zijn. Maar in 
plaats daarvan nam de Compagnie de smokke¬ 
laars in dienst, vaak zelfs met de belofte dat 
hun gages - op reis naar West-Afrika verdiend 
— zouden worden uitbetaald. De meeste smok¬ 
kelaars keerden terug naar de Republiek om 
aan een nieuwe smokkelreis te beginnen. Daar¬ 

mee liet de WIC een unieke kans verloren gaan 
om paal en perk te stellen aan de groeiende 
Zeeuwse smokkelvaart. 

Noten 

1 H. den Heijer, Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van 
de Ttoeede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 
(Zutphen 1997), 265 

2 Het uitgangspunt van dit artikel is de informatie over de 
veroverde smokkelaars in het jaar 1715, zoals bewaard in 
het dagjournaal van Elmina en de brieven aan de Heren 
Tien, opgemaakt door de directeur-generaal. De conclu¬ 
sies die in dit artikel worden geformuleerd over de aanpak 
van de WIC in de strijd tegen de smokkelvaart, zijn echter 
extrapoleerbaar naar de zeventiende en achttiende eeuw. 

3 M.J.G. Kors, Lorrendraaien in het vaarwater van de Westindi¬ 
sche Compagnie: de Nederlandse smokkelhandel op de westkust 
van Afrika in de periode 1700-1734 (niet-uitgegeven docto¬ 
raalscriptie, Rijksuniversiteit Leiden 1987), 41. 

4 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 266. 
5 Ibidem, 269. 
6 Ibidem, 170. 
7 De WIC verbond zich ertoe niet langer Portugese smok¬ 

kelschepen aan te vallen die voor Engelse forten en facto¬ 
rijen voor anker lagen en waarop de RAC haar bedienden 
had gestationeerd. Omgekeerd verbond de RAC zich er¬ 
toe om geen Portugese schepen te beschermen, die eer¬ 
der al door de WIC waren opgebracht. 

8 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 96. 
9 In 1701 was Jan van der Hoeven schipper op de Zeeuwse 

Sint Jacob, die voor de West-Afrikaanse kust door een En¬ 
gels oorlogsschip tegen de WIC in bescherming werd ge¬ 
nomen. Het schip kon veilig naar Zeeland terugkeren. Of 
Jan van der Hoeven daarna nog smokkelreizen onder¬ 
nam, is niet bekend. Hij verdween uit de geschiedenis tot¬ 
dat we hem in 1715 als kapitein van de Faam terugvinden. 

10 Nationaal Archief (NA), Archief Nederlandsche Bezittin¬ 
gen ter Kuste van Guinea (NBKG) 82, 23 februari 1715. 

11 Ibidem, J. d’Outreleau aan H. Haring, 24 juni 1715. 
12 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 268. 
13 Ibidem, 275. 
14 NA, NBKG 82, W. Butler aan H. Haring, 25 december 

1715. 
15 NA, Archief Tweede West-Indische Compagnie (WIC) 

102, H. Haring aan Heren Tien, 12 april 1716, 573. 
16 Ibidem, 574. 
17 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 275. 
18 Kors, Lorrendraaien, 24. 
19 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 275. 
20 Kors, Lorrendraaien, 28. 
21 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 281. 
22 NA, NBKG 82, Instructie H. van Ens en B. Arends, 21 au¬ 

gustus 1715, artikel 3-8. 
23 Ibidem, artikel 9. 
24 Ibidem, Instructie J. van der Hoeven, 14 maart 1715, arti¬ 

kel- 
25 Ibidem, Instructie H. van Ens en B. Arends, 21 augustus 

1715, artikel 14. 
26 Een speciale regeling werd uitgewerkt voor Portugese 

190 
TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 24 (2005) 2 

smokkelaars. Alleen schepen die op terugreis naar Elmi¬ 
na werden veroverd, moesten te Elmina worden opge¬ 
bracht. Alle andere schepen mochten op zee worden ge¬ 
controleerd. Na het lossen van de smokkelwaar of 
contrabande was een WIC-schipper gemachtigd de Por¬ 
tugees een paspoort of handelspas te verlenen, zodat hij 
zijn handelsreis op een legale manier kon voortzetten. 

27 Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, bijlage 3, 412. 
28 Ibidem, 280. In tegenstelling tot alle andere geconfis¬ 

queerde lorrendraaiers is er van de Vlissings Welvaren geen 
taxatielijst bewaard. Waarschijnlijk had het schip geen 
goederen meer aan boord. Op het moment van zijn over¬ 
gave zaten er wel 331 slaven geketend in het ruim. De ka¬ 
pitein van het WIC-schip Nieuwe Post laadde alle slaven in 
zijn ruim over, zodat het smokkelschip waarschijnlijk 
leeg te Elmina kwam. 

2g NA, WIC 102, H. Haring aan Heren Tien, 12 april 1716, 

573- 
30 Kors, Lorrendraaien, bijlage 2, 63-65. 
31 NA, WIC i2g6, H. Haring aan Heren Tien, 28 april 1715. 
32 NA, NBKG 82, W. Butler aan H. Haring, 14 mei 1715. 
33 Voor een overzicht van de meest voorkomende import- en 

exportgoederen van Zeeuwse lorrendraaiers zie Kors, Lor¬ 
rendraaien, 35-40 en Y. Delepeleire, Nederlands Elmina: een 
socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compag¬ 
nie in West-AJrika in 1715 (niet-uitgegeven doctoraalscrip¬ 
tie, Universiteit Gent 2004), 250-257. 

34 NA, NBKG 82,16 juni 1715. 
35 Ibidem, 23 juni 1715. 
36 Idem. 
37 Kors, Lorrendraaien, 19. 

Ibidem, 41-42. 
NA, WIC 102, H. Haring aan Heren Tien, 28 april 1715, 
396. 
Dit was tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) 
toen de Republiek, samen met Engeland, in oorlog was 
met Frankrijk en Spanje. Kaapvaart was in die periode een 
legale bezigheid. 
Kors, Lorrendraaien, 28. 
Ibidem 28-29;Den Heijer, Goud, ivoor en slaven, 107. Claas 
Caagman werd als eerste stuurman door recht van opvol¬ 
ging schipper omdat de kapitein van de kruiser, Jacob 
Geurtsen, op 18 november 1714 overleden was. 
NA, NBKG 82, J. P. Eytzen aan H. Haring, 24 december 
1714. 
NA, WIC 102, H. Haring aan Heren Tien, 28 april 1715, 

393- 

NA, NBKG 82, J. P. Eytzen aan H. Haring, 24 december 
1714. 
Ibidem, 25 februari 1715. 
Ibidem, Instructie H. van Ens en B. Arends, 21 augustus 
1715, artikel 9. 
NA, WIC 102, H. Haring aan Heren Tien, 28 april 1715, 
396. 
NA, NBKG 82, 9 februari 1715. 
Ibidem, 25 februari 1715. 
NA, WIC 102, H. Haring aan Heren Tien, 28 april 1715, 
396. 
NA, NBKG 82, 3 en 4 maart 1715. 
Ibidem, 19 januari 1715. 
Ibidem, H. Haring aan P. Valkenier, 15 februari 1715. 

38 

39 

40 

41 

4* 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
5° 

51 

5* 

53 
54 

YVES DELEPELEIRE / KRUISERS TEGEN LORRENDRAAIERS 191 



Over de auteurs 

Yves Delepeleire studeerde geschiedenis aan de 
Universiteit van Gent. Hij rondde in 2004 zijn 

studie af met de licentiaatverhandeling Neder¬ 
lands Elmina: een socio-economische analyse van de 
Tweede West-Indische Compagnie in West-Afrika in 

1715. Delepeleire volgde in 2005 met succes 
een masteropleiding journalistiek aan de Uni¬ 
versiteit van Gent 

Victor Enthoven (1958) is historicus en verbon¬ 
den aan het Koninklijk Instituut voor de Mari¬ 
ne in Den Helder. Zijn belangstelling richt zich 

vooral op expansiegeschiedenis, met name op 
het maritieme en militaire vlak. Recent zijn 
mede onder zijn redactie de bundels Riches jfom 
Atlantic Commerce. Dutch Transatlantic Trade and 
Shipping, 1585-1817 (Leiden/Boston 2003) en 
Een saluut uan 26 schoten. Liber amicorum aangebo¬ 
den aan GerTeitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan 

het Koninklijk Instituut voor de Marine (Amster¬ 
dam 2005) verschenen. 

Henk den Heijer (1950) is docent zeegeschie¬ 
denis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceer¬ 
de diverse boeken en artikelen over de Neder¬ 
landse handel en scheepvaart in het Adantisch 

gebied waaronder De geschiedenis van de WIC 
(Zutphen 1994). In 2005 verscheen van zijn 
hand De geoctrooieerde compagnie. De VOC en de WIC 

als voorlopers van de naamloze vennootschap 
(Deventer 2005). 

Ruud Paesie (1956) was vanaf 1975 enige jaren 
werkzaam in de gezondheidszorg en studeerde 

vervolgens geneeskunde en politicologie aan 
de Universiteit van Nijmegen. Vanaf 1983 

maakte hij vele reizen, met name door Afrika, 
het Midden-Oosten en Azië. In 1992/93 was hij 
als medewerker verbonden aan het Project Ro¬ 
meinse Maasbrug, een archeologisch onder- 

wateronderzoek naar de fundamenten van een 
laat-Romeinse brug in de rivier de Maas bij het 
Brabantse Cuijck. Dit onderzoek werd uitge¬ 
voerd door de Afdeling Archeologie Onderwa¬ 
ter, de voorloper van het Nederlands Instituut 

voor Scheeps- en onderwaterArcheologie 
(NISA). Vanaf 1994 is Paesie werkzaam als 
duikinstructeur op de Maldiven, waar hij in 

1997, na uitgebreid archiefonderzoek, de res¬ 
tanten ontdekte van het achttiende-eeuwse 
VOC-schip Rauesteyn. Hierover publiceerde hij 
in 1999. In 2002 verscheen een tweede publica¬ 
tie over het VOC-fluitschip Stavenisse, dat in 
1686 voor de kust van Zuid-Afrika strandde. 

Momenteel bereidt hij als buitenpromovendus 
aan de Universiteit Leiden een dissertatie voor 

met de (werk)titel Lorrendraayen op Africa. De Ne¬ 
derlandse illegale goederen- en slavenhandel tijdens 
het achttiende-eeuuise handelsmonopolie van de West- 
Indische Compagnie (1700-1734) 

192 
TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 24 (2005) 2 

Boekbesprekingen 

Louis Sicking, Neptune and the Netherlands. State, Eco¬ 

nomy, and War at Sea in the Renaissance (Leiden/Bos¬ 

ton: Brill Academic Publishers, 2004, xxxii + 552 p., 

ill., ISBN 90-04138-501; €156,00) 

Op 3 juni 2004 hield prof.dr.R.W. Unger in het On¬ 

derwijsinstituut Geschiedenis van de Universiteit 

Leiden een lezing getiteld ‘The Picture of Sea Power. 

World Maps in the Renaissance’. Ungers verhaal 

vormde de opmaat voor een aansluitende boekpre¬ 

sentatie. Louis Sicking overhandigde aan zijn eerde¬ 

re promotors prof.dr. W. Blockmans en prof.dr. J.R. 
Bruijn de eerste exemplaren van de Engelse ver¬ 

taling van zijn in 1998 verschenen proefschrift Zee¬ 

macht en Onmacht. Maritieme politiek in de Nederlanden 

1488-1558. De Engelse versie kreeg als titel mee Nep¬ 
tune and the Netherlands. State, Economy, and War at Sea 

in the Renaissance. Een schitterend verzorgde publica¬ 

tie van de Leidse uitgeverij Brill die als deel 23 is on¬ 

dergebracht in de serie History of Warfare. 

Neptune and the Netherlands wijkt niet veel af van de 
Nederlandse versie van het eerder gepubliceerde 

proefschrift. Slechts hoofdstuk 7 bevat een nieuwe 
paragraaf over ‘Order and discipline’. Toch is het 

niet uitsluitend een vertaling geworden. Voor het 

Engelstalige lezerspubliek zet Sicking op een uitste¬ 

kende manier uiteen hoe de kiem voor de Neder¬ 

landse marine in de vijftiende eeuw werd gelegd. 
Allerlei begrippen en zaken die voor niet-Nederlan- 

ders onbekend zijn, worden uitgelegd. 

Sicking bespreekt uitvoerig de wijze waarop de 

Habsburgers voor de Nederlanden een centralisti¬ 

sche, maritieme politiek ontwikkelden en invoer¬ 
den. Een sleutelrol was hierbij weggelegd voor de 

heren van Veere, telgen uit een bastaardtak van het 

Bourgondische huis. Zij leverden in de jaren 1491- 

1558 diverse admiralen voor de Habsburgse vloot. 
Met name onder Maximiliaan van Bourgondië, die 

tevens stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht 

was, werd de functie van admiraal, de vlootbasis te 

Veere en de regelgeving in de vorm van ordonnan¬ 

ties verder uitgebouwd. Met behulp van deze admi- 

raalsfunctie hoopten de Habsburgers het gewelds¬ 

monopolie op de Noordzee te verkrijgen. Vooral in 
de oorlogen met Frankrijk was dit van levensbelang. 

Zonder toestemming van de admiraal mochten de 

gewesten op eigen initiatief geen oorlogsvloten 
meer uitrusten. Bij geschillen over zeezaken had de 

admiraal voortaan het laatste woord. Voor het eerst 

werd geëxperimenteerd met een staande marine. 

Niet langer werden op ad hoe basis koopvaardij- en 

vissersschepen ingehuurd om als oorlogsbodem uit 

te varen. Er werden nu schepen aangekocht die pri¬ 
mair als oorlogsschip dienden en eveneens konden 

worden ingezet voor de bescherming van koopvaar¬ 

ders en vissers. 

Een ander uitvloeisel van de hervormingen onder 

Maximiliaan was de komst van een commissaris van 

de vloot. Deze functionaris was vooral belast met 
toezicht houden en advies geven. Op den duur werd 

de commissaris van de vloot gelijkwaardig aan de 

admiraal. Het was uiteindelijk Cornelis de Schepper 

die vanaf 1546 dit commissariaat gebruikte om de 

maritieme politiek van de Habsburgers te imple¬ 
menteren. Hij kan als de genius worden beschouwd 

van de professionalisering van het marinebeleid na 
1550. 

Toch werd de maritieme politiek van de Habsbur¬ 

gers geen echt succes. Holland als voornaamste 

kustgewest verzette zich steeds tegen het idee van 
een invloedrijke admiraal voor de gehele Nederlan¬ 

den. Bovendien zag Holland niets in de defensieve 

strategie met een kleine oorlogsvloot, zoals die door 

De Schepper was bedacht. De Hollandse bestuur¬ 

ders wilden juist offensieve vloten in zee brengen 
om zo hun handelsbelangen te beschermen. Ook de 

verschillende admiraals uit het geslacht Van Bour¬ 
gondië waren op den duur een sta in de weg voor de 

ontplooiing van de Habsburgse macht ter zee. Zij 

waren meer gespitst op vergroting van hun eigen 

macht en lieten dynastieke belangen prevaleren bo¬ 

ven die van de Habsburgers. Desondanks wordt uit 

Sickings onderzoek duidelijk dat de basis voor de 
Nederlandse suprematie ter zee in de zeventiende 

eeuw door de Habsburgers werd gelegd. 

Helaas heeft de auteur de literatuurlijst niet geac¬ 

tualiseerd en ontbreken, met uitzondering van eigen 

werk, de recentere publicaties op het terrein van kaap¬ 

vaart en visserij. De vindplaatsgegevens van het ge¬ 
bruikte archiefmateriaal zij n gelukkig wel aangepast 
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aan het veranderde Nederlandse archiefwezen. Wel 
zal een Engelse onderzoeker tevergeefs zoeken naar 

het inmiddels verdwenen Gemeentearchief te Briel- 
le. De grote waarde van Neptune and the Netherlands is 

dat nu buiten het Nederlandse taalgebied geïnteres¬ 

seerden voor wat betreft het huidige Nederland en Bel¬ 

gië kennis kunnen nemen van de politieke, institu¬ 

tionele, economische en maritieme historie van het 

Habsburgse rijk. Het toegevoegde glossarium, be¬ 

staande uitdeEngelsevertalingvan en toelichting op 
allerlei Nederlandse maritieme begrippen, maakt dat 

deze Engelstalige publicatie ook voor hetNederlandse 
lezerspubliek van groot belang is. 

Adri P. van Vliet 

Florike Egmond, Peter Mason en Kees Lankester 

(red.), Het Walvisboek. Walvissen en andere zeewezens be¬ 
schreven door Adriaen Coenen in 1585 (Zutphen: Wal¬ 

burg Pers, 2003, 208 p., ill., isbn 90-5730-282-9; 
€19,50) 

Boeken die in dit tijdschrift worden besproken, 
gaan meestal over wat er op zee gebeurt; het onder¬ 

havige boek behandelt het leven in zee, in de per¬ 

ceptie van de zestiende-eeuwse veilingmeester en 
strandvonder Adriaen Coenen uit Scheveningen. 
Het gaat om een selectieve uitgave van Coenens Wal- 

visboeck, een handschrift dat wordt bewaard in de bi¬ 
bliotheek van de Koninklijke Maatschappij voor 

Dierkunde in Antwerpen. Naast het niet getraceerde 
visboek dat Coenen in 1574 aan Willem van Oranje 

schonk, en het tussen 1577 en 1579 samengestelde 

visboek in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek 

in Den Haag, is het walvisboek zijn derde werk. Het 

walvisboek bestaat uit twee gedeelten die in 1585 
werden voltooid. Hij had er nog een derde deel aan 

willen toevoegen, over eetbare vissen. Misschien is 

dat het onvoltooide Haringkoninybock dat zich in het 
Gemeentearchief van Keulen bevindt. 

De inhoud van een belangrijk deel van het walvis¬ 

boek is nu toegankelijk gemaakt voor de heden¬ 
daagse lezer: naast een ruime selectie van reproduc¬ 

ties in kleur van afbeeldingen en tekst zijn 
gedeeltelijke hertalingen van de tekst in modern Ne¬ 

derlands opgenomen en wordt waar mogelijk toe¬ 
lichting gegeven op de genoemde zeewezens en de 

vertelde anekdotes. In een korte inleiding behande¬ 
len de bezorgers het leven van Adriaen Coenen - 
voor een uitgebreid biografisch overzicht kan men 
terecht in Florike Egmonds Een bekende Scheuenincjer. 

Adriaen Coenen en zijn Visboeck van 1578 (Den Haag 

1997) - en plaatsen zij zijn werk in de tijd waarin hij 

leefde. Er zou veel te zeggen zijn over de manier 

waarop het werk tot stand is gekomen. Wat bij de 

moderne lezer in het oog springt is de manier waar¬ 

op Coenen feit en fictie verweeft. Zo treft men te¬ 

midden van de beschrijvingen van orka’s, potvissen, 
walvissen, bruinvissen, dolfijnen, haaien, tonijnen, 

zwaardvissen, krokodillen, zee-egels, zeeschild¬ 
padden, zeeslakken, inktvissen, kwallen, zeester¬ 

ren, wormen en vele andere zeewezens verhalen 

over zeemonsters, zeemeerminnen, zeebisschop- 

pen, zeemonniken, en natuurlijk over Jonas die door 
een grote vis werd opgeslokt en aan land weer werd 

uitgespuugd. De typische middeleeuwse gewoonte 

om het werk van allerlei autoriteiten over te nemen, 
of ze nu wel of niet met elkaar in overeenstemming 

waren, vinden we ook bij Coenen terug. Vaak ver¬ 

meldt hij de bronnen waarop hij zich baseert, maar 

laat hij niet na zich zo nu en dan kritisch erover uit te 

laten. Zo moet Olaus Magnus, auteur van een geïllu¬ 

streerde geschiedenis van Scandinavië waarvan een 
deel gewijd is aan vissen en zeemonsters, het meer¬ 

maals ontgelden, hoewel zijn werk ruimhartig door 

Coenen is gebruikt. Zijn kritische geest maakt hem 
een man van zijn tijd, behorend tot de groep van 

selfmade’ intellectuelen die hun aanzien niet ont¬ 
leenden aan hun afkomst, maar aan hun leergierig¬ 
heid, ervaring en scholing. 

De combinatie en integratie van kennis ontleend 
aan geleerden en hun werken op het gebied van de 

natuurlijke historie en Coenens praktijkkennis en 
-ervaring in het walvisboek maken het tot een unie¬ 

ke bron die een bijzonder, ja uniek licht werpt op de 

overdracht, verwerking en weergave van kennis in 

de zestiende eeuw over het leven in zee. Daarnaast is 

het walvisboek in de onderhavige uitgave simpel¬ 
weg een heerlijk kijkboek. De lezer die zich niet be¬ 

kommert om kunsthistorische waardeoordelen kan 
bijna niet ongeroerd blijven door de onbevangen 

stijl van Coenens tekeningen en teksten. Het enige 
minpuntje is dat een inhoudsopgave en een index 

ontbreken. De afwezigheid van de pretentie een we¬ 

tenschappelijke uitgave te verzorgen is daar kenne¬ 
lijk debet aan. Wetenschappelijk of niet, wie het 

boek aanschaft weet zich in elk geval verzekerd van 

engagement: een deel van de opbrengst gaat naar 

Greenpeace, het International Fund for Animal Wel¬ 
fare en het World Wide Fund for Nature, die de uit¬ 
gave van het werk financieel ondersteunden. 

Louis Sicking 
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Catia Antunes, Globalisation in the Early Modern Period. 

The Economie Relationship between Amsterdam and Lis¬ 
bon, 1640-1705 (Amsterdam: Aksant, 2004, viii + 

250 p., ill., isbn 90-5260-164-X; €24,90) 

Allereerst verdient dit aan de Universiteit Leiden ver¬ 

dedigde proefschrift lof. Als nieuwkomer heeft de 

auteur, van oorsprong afkomstig uit Portugal, zich 

niet alleen in korte tijd het zeventiende-eeuws Ne¬ 
derlands meestergemaakt, maar vervolgens heeft ze 

haar dissertatie ook nog eens in het Engels geschre¬ 
ven. Voorwaar geen geringe prestatie. 

De relatie tussen de Republiek der Verenigde Ne¬ 
derlanden en Portugal in de zeventiende eeuw ligt 

een beetje gecompliceerd. Voor het grootste gedeel¬ 

te van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren de 

Portugese en Spaanse kroon in een personele unie 

verenigd. Gedurende de jaren veertig van de zeven¬ 

tiende eeuw vond de Republiek in Johan, hertog van 
Braganza en koning van Portugal (1640-1656), een 

bondgenoot in de strijd tegen de koning van Spanje. 

Vervolgens werd de relatie vertroebeld door de Ne¬ 

derlandse aanwezigheid in Brazilië (1630-1654) en 
de afwikkeling daarvan. Na het vredesverdrag van 

1661 normaliseerde de verhouding. Tegen deze po¬ 

litieke achtergrond wordt in het boek de toenemen¬ 

de handel tussen Amsterdam en Lissabon geschetst. 

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eer¬ 

ste deel wordt het historische globaliseringsmodel 

toegelicht. In deel twee komt de casestudy van de 

economische relatie Amsterdam-Lissabon aan bod. 
In het derde en laatste deel wordt het model getest 

aan de hand van de casestudy. In Lissabon is het on¬ 

derzoek vooral gebaseerd op archieven van de In¬ 

quisitie. Op zoek naar antikatholieke activiteiten re¬ 

gistreerden priesters daar al het scheepvaartverkeer. 
In Amsterdam is vooral gebruik gemaakt van het no¬ 

tarieel archief. Antunes heeft voor haar onderzoek 

een selectie van akten gemaakt die bij 31 relevante 

notarissen gedurende de zomermaanden passeer¬ 
den. Om de handelsnetwerken te reconstrueren, is 

vervolgens de incomplete kaartindex van het nota¬ 

rieel archief gebruikt. Het geheel wordt afgesloten 

met een eenvoudige persoonsnamenindex. 

Antunes wil met haar onderzoek een bijdrage le¬ 

veren aan het globaliseringsdebat, waarin de ideeën 

van Immanuel Wallerstein over het economisch 

centrum en de periferie alsmede de kritiek daarop 
van André Gunder Frank een belangrijke rol spelen. 

De auteur mengt zich in het debat via het model van 

Held, McGrew, Goldblatt en Perraton, die menen 

dat “Globalization is the increasing world intercon¬ 

nectedness of all aspects of social life”. Zij beweren 

dat gedurende de vroegmoderne tijd de groeiende 
globalisering een “high impact” had. Hoe dit pre¬ 

cies in elkaar zit wordt in het eerste deel uitgelegd. 

Deel twee over de casestudy is verdeeld in vijf 

hoofdstukken. Dit deel begint een beetje traag met 
twee beschrijvende hoofdstukken over de structuur 

en de handel van Amsterdam en Lissabon. In de vol¬ 

gende twee hoofdstukken komen de bilaterale (han- 

delsjnetwerken aan bod, waarin handel, krediet, 

ondernemers, investeerders en migratie worden be¬ 

handeld. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt 

per decennium de handel tussen beide steden tegen 
de achtergrond van de internationale politieke con¬ 

text geanalyseerd. Antunes meent dat het scheep¬ 

vaartverkeer tussen beide steden met name werd 

beïnvloed door de algemene politieke en economi¬ 

sche context en de veiligheidssituatie binnen Euro¬ 
pa. Niet zo’n verrassende observatie. In de verschil¬ 

lende tabellen worden vooral cijfers over de omvang 

van het scheepvaartverkeer gepresenteerd. 

In deel drie wordt het model naast de casestudy 

gelegd. Antunes ziet de Nederlands-Portugese ver¬ 

houding vooral als een partnerschap, waarbij oorlog 
en vrede, het economische verkeer - niet alleen van 

goederen, maar ook van personen en diensten - en 

politieke verhoudingen een rol speelden. De belang¬ 

rijkste conclusie is dat het zinvol is om het idee van 

historische globalisering te gebruiken om te verkla¬ 

ren hoe historische processen verlopen. 
Nu ben ik niet zo’n liefhebber van modellen. Mo¬ 

dellen komen en gaan. Na een jaar of tien zijn ze ver¬ 

ouderd en niemand gebruikt ze meer. Daarnaast 

schuilt in het gebruik ervan het gevaar van een cir¬ 

kelredenering. Je kiest een model omdat het bij je 

onderzoek past. Het heeft immers geen zin een mo¬ 
del te kiezen dat voor het onderzoek onbruikbaar is. 

Vervolgens wordt de conclusie getrokken dat het 

model valide is. Voor mij zit de waarde van dit boek 

vooral in de hoofdstukken die zijn gebaseerd op 

nieuw archiefonderzoek. En gelukkig zijn die er 
meer dan voldoende. 

Victor Enthoven 
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Frans Messing, Lief, je bent zo ver van mij... Over schip¬ 

per Govert van Oudekerke en zijn vroutv Mathilde omstreeks 

1660 (Amsterdam: Van Soeren & Co., 2004, 208 p., 
ill., isbn 90-6881-121-5) 

F.A.M. Messing studeerde geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1972 promoveerde hij 

op Werken en Leven in Haarlem (1850-1914) Een sociaal- 

economische geschiedenis van de stad (Amsterdam 1972). 

Messing was werkzaam in het middelbaar onder¬ 
wijs en vervolgens tot zijn pensionering aan het 

Mollerinstituut, een lerarenopleiding te Tilburg. Hij 

publiceerde artikelen en boeken over lokaal-regio- 

nale studies, industriële ontwikkelingen en arbeids¬ 
verhoudingen. Vanaf de jaren negentig richtte hij 

zich meer en meer op de maatschappelijke ontwik¬ 

kelingen van de zeventiende eeuw in de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden. Het te bespreken 
boek is daarvan een weerslag. De auteur is kort na 

het verschijnen van dit boek overleden. 

Messing heeft een bijzonder boek geschreven. 

Hoewel, zoals hij zelf benadrukt, dit boek een tijd¬ 
gebonden fantasie is, komt het op de lezer over als 

het resultaat van een grondige studie over de uitre- 
ding en retourreis van een Zeeuws VOC-schip om¬ 

streeks 1660. Daarvan getuigen de uitgebreide lite¬ 

ratuurlijst en het notenapparaat. Messing plaatst 

een fictieve Middelburgse schippersfamilie in de 

reële context van de historische gegevens omtrent 
het reilen en zeilen rondom de uitreding en reis van 

een Zeeuws retourschip. Hij schept de leefwereld 
van deze familie zoals een schilder als Vermeer dat 

destijds ambachtelijk in zijn atelier deed. Alles heeft 
zijn plaats, alles zijn betekenis. In de inleiding legt 

Messing verantwoording af van de door hem ge¬ 
volgde weg tussen realiteit en fictie. 

Govert van Oudekerke wordt minutieus gevolgd 
bij alle stappen die leiden tot zijn aanstelling als 

schipper van Het uiapen uan Zeeland: zijn zakelijke re¬ 

laties, de organisatie van de Kamer van Zeeland, zijn 

voorbereidingen en werkzaamheden voor de reis, de 

confrontatie met corrupte bewindhebbers, de pas¬ 
sagiers aan boord en de werving van de bemanning. 

Zijn familie wordt geïntroduceerd en gevolgd tot 
aan het afscheid op de rede van Vlissingen, maar 

ook tijdens de lange maanden van afwezigheid van 
Govert. Datzelfde gewetensvolle begeleiden geldt 
ook voor de beschrijving van het leven aan boord, de 
problemen die zich daar voordoen, de reis zelf en de 

pleisterplaatsen tot en met de aankomst en het ver¬ 
blijf in Batavia. Govert overleeft de reis niet. In een 

epiloog beschrijft Messing hoe het droeve nieuws na 
maanden het thuisfront bereikt. 

De rode draad door alle hoofdstukken heen blijft 
de briefwisseling tussen Govert en zijn vrouw Ma¬ 

thilde. Messing heeft zich grondig ingelezen en 

kent de brieven, besproken in Kikkertje Lief (Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis 23 (2004), 181) en beschreven in 
Aan uujgje lief... (J.R. Bruijn en E.S. van Eyck van He- 

slinga). Zijn bewerking van de correspondentie tus¬ 
sen de echtelieden komt authentiek over en wordt 

benadrukt door de illustratie op de omslag van het 

schilderij ‘Dame die een brief leest’ van Gabriël Met- 

su. Met deze correspondentie wordt de lezer op de 
hoogte gehouden van het wedervaren van het thuis¬ 

front, maar ook betrokken bij de problemen die 

Govert tijdens de reis ervaart. Net als bij Kikkertje lief 

blijkt de onmacht van de briefschrijvers om tijd en 
afstand te overbruggen. De brieven bevatten dier¬ 
baar ‘oud nieuws’. 

Een uitgebreide en gedetailleerde inhoudsopgave 
maakt het de lezer mogelijk keuzes te maken uit de 

geboden beschrijvingen of verslagen en vervangt 
een register. Het boek wordt daardoor geen onover¬ 

zichtelijke feitenbrij, maar laat zich makkelijk lezen 

of naslaan. Het boek leent zich dan ook bij uitstek 

voor een schoolbibliotheek, een algemene biblio¬ 

theek, museum of als introductie voor beginners in 
maritieme geschiedenis, met name voor diegenen 

die het varend bedrijf bij (de Zeeuwse Kamer van) de 
VOC nog niet kennen. 

Thea Roodhuyzen-van Breda Vriesman 

Eric J. Graham, A maritime history of Scotland, 1650- 

1790 (East Linton: Tuckwell Press, 2002, 368 p., ill., 
isbn 1-86232-100-0; £ 25.00) 

Graham publiceerde diverse artikelen en boeken 

over maritiem-historisch Schotland. Dat heeft ge¬ 
leid tot een voorlopig hoogtepunt in zijn oeuvre: A 

maritime history of Scotland, 1650-1790, een product 
dat is gerijpt zoals een twaalf jaar oude whisky. De 

hoofdstukken zijn beknopt en overzichtelijk gehou¬ 

den, het gehele boek ziet er buitengewoon verzorgd 

uit en is van een fraaie lay-out voorzien. Tabellen, 
grafieken, kaarten en illustraties wisselen op een 

prettig tempo de tekst af. Daarnaast is het boek 
voorzien van een glossarium en een uitgebreide in¬ 
dex op scheepsnamen en personen. 

Graham heeft voor deze studie materiaal verza¬ 
meld in praktisch alle belangrijke stedelijke Schotse 
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archieven en bibliotheken. Hij tracht aan te tonen 

hoe staatsinterventie en oorlogvoering bij het ijve¬ 

ren naar mercantiele doelen in belangrijke mate de 

ontwikkeling van de Schotse scheepvaart tussen 
1650 en 1790 bepaalden. De periode tot circa 1700 

gaat vooral over de Engelse maritieme handelspoli¬ 

tiek in Schotse aangelegenheden. De Schotse hou¬ 

ding ten opzichte van Engeland en het Gemenebest 

staat dan ook centraal in de eerste vier hoofdstuk¬ 

ken. Het boek is onderverdeeld in drie perioden: 
1651-1751,1756-1775 en 1776-1790; perioden waar¬ 

in telkens een belangrijke oorlog voorkwam die de 

katalysator vormde voor belangrijke veranderingen 

en ontwikkelingen. Niet zelden bleek Schotland ten 

opzichte van Engeland door de geografische ligging 
baat bij oorlog te hebben, zoals tijdens de Tweede en 

Derde ‘Nederlandse’ oorlog, de ‘War of Jenkin’s 

Ear’ en de Zevenjarige oorlog, maar in andere oorlo¬ 

gen werd de scheepvaart weer ernstig ondermijnd 

door de aanwezigheid van Franse en Amerikaanse 
kapers, of erger nog: de Engelse pressgangs. De 

kaapvaart werd in Schotland dan ook als een lucra¬ 

tieve onderneming gezien. In 1667 kwam die activi¬ 

teit de inwoners van Leith op een bombardement 

van een Hollandse vloot te staan. De aanwezigheid 
van vele Amerikaanse kapers dwong de Schotten 

zich tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheids¬ 

oorlog (vanaf 1776) te beperken tot kustvaart, het¬ 

geen de groei van de Schotse koopvaardijvloot jaren¬ 

lang heeft geremd. 
De groei van de Schotse scheepvaart werd na de 

Restauratie ernstig gehinderd door haar uitsluiting 

van de handel op en vanuit de Britse koloniën. 

Schoüand kon pas echt tot bloei komen als onder¬ 
deel van het Gemenebest, wat vooral na 1713 het ge¬ 

val is geweest. Ongelijke wetgeving (de Navigation 

Act van 1696) moest eerst worden gladgestreken 

vooraleer Schoüand en Engeland volwaardige han¬ 
delspartners waren. Daarvoor vierden fraude en cor¬ 

ruptie hoogtij onder Schots maritiem bestuur. Tak¬ 

ken als de walvisvaart kwamen alleen door een 

bonussysteem van de grond, maar leverden niets op. 

De achttiende eeuw was een bloeiperiode voor de 

Schotse visserij en scheepsbouw. In het vijfde, zesde 
en zevende hoofdstuk gaat Graham in op de gevol¬ 

gen van en ontwikkelingen tijdens perioden van 

oorlog en vrede tussen 1650 en 1790, en dat is verre¬ 

weg het boeiendste deel van deze studie. A maritime 

history of Scotland is van groot belang als het gaat om 
de behandeling van prijszaken, scheepsverzekerin- 

gen in oorlogstijd, kapers die van piraterij werden 

beschuldigd (Ivory, Dalziel), Brits zeerecht ten aan¬ 
zien van gevangengenomen Jacobieten, en beschrij¬ 

vingen van de acties van de Franse kaper Thurot en 
de Amerikaanse kapers Luke Ryan en John Paul Jo¬ 

nes, en de maatregelen die tegen hen werden geno¬ 

men. 

Is er dan helemaal niets op dit boek aan te mer¬ 

ken? Jawel, er zitten enkele schoonheidsfoutjes in. 

Zo staat op de kaart op pagina 45 duidelijk leesbaar 
‘Novum Amsterodamum’ - dus Nederlands bezit -, 

maar in het bijschrift lezen we “New York, 1670”. 

Het boek wordt afgesloten met een totaal overbodig 

en langdradig hoofdstuk over navigatie en haven¬ 

ontwikkeling, dat op deze plaats proeft als een slok 
Jack Daniels na een glas Glenfïddich. Overslaan 

dus, want wat rest is een juweeltje dat meer biedt 

dan de titel doet vermoeden. 

Johan Francke 

Andrew Lambert, Nelson. Britannia’s God of War (Lon¬ 

don: Faber and Faber, 2004, xxviii + 446 p., ill., 

isbn 0-571-21222-0; £ 20.00) 

In de maritiem-historische wereld van het Verenigd 
Koninkrijk is de belangstelling voor Horatio Nelson 

nog altijd onverminderd groot. Dat blijkt ook dit 

jaar, waarin herdacht wordt dat de slag bij Trafalgar 

in 1805 plaats had. Maritiem Engeland heeft zich 

met geestdrift op deze bicentennial voorbereid en 

zelfs in de aanloop naar het herdenkingsjaar ge¬ 
beurtenissen uit Nelsons leven herdacht. Zo werd, 

met medewerking van de Royal Navy, in 1997 Nel¬ 

sons in 1797 onfortuinlijk afgelopen landing op 

Tenerife symbolisch heruitgevoerd. 
De interesse voor Nelson blijkt ook uit de gestage 

productie van boeken en artikelen die Nelson, of aan 

hem gerelateerde zaken, tot onderwerp hebben. Co¬ 

lin White, samensteller van The Nelson Companion 

(1995) en directeur van Trafalgar 200 (dus nauw be¬ 
trokken bij alle herdenkingsevenementen), sprak 

twee jaar geleden in een recensie van drie nieuwe ti¬ 

tels over Nelson de verwachting uit dat, toewerkend 

naar 2005, een nieuwe generatie Nelson-biografieën 

zal verschijnen. White veronderstelde dat die bio¬ 

grafieën, die mede zullen zijn gebaseerd op nieuw 
materiaal, onze interpretatie van Nelson weer hele¬ 

maal zullen veranderen (The Mariner’s Mirror 89 

(2003) 477-481, aldaar 481). Zeker doelde White op 

Lamberts biografie en wellicht ook op de eveneens in 

2004 gepubliceerde studie van John Sugden, Nelson. 

BOEKBESPREKINGEN 197 



A dream of glory (Londen: Jonathan Cape), die Nelsons 

leven beschrijft tot en met de landing op Tenerife. 

Lamberts motivatie om een ‘andere Nelson’ te por¬ 
tretteren, ontstond tijdens zijn colleges zeegeschie¬ 

denis. Zijn studenten van King’s College in Londen, 

waar Lambert hoogleraar marinegeschiedenis is, 
vroegen hem naar Nelsons opleiding, zijn benade¬ 

ring van strategie, zijn relatie met andere hoge offi¬ 

cieren en zijn belang op lange termijn. In het inlei¬ 

dende hoofdstuk maakt Lambert duidelijk met welk 
doel hij zijn biografie heeft geschreven. Hij wil Nels¬ 

on ontlasten van de verdraaiing van feiten en van on¬ 

juistheden en ongerijmdheden die zijn naam en 

faam hebben bezoedeld; hem menselijker maken en 

meer betekenis geven. Lambert omschrijft Nelson 

als een charismatisch leider met warme belangstel¬ 
ling voor zijn mensen. Zijn collega’s waren zijn 

vrienden op wier loyaliteit en genegenheid hij reken¬ 

de. Nelson handelde uit plichtsbesef, maar ook naar 
eigen inzicht op basis van bevind van zaken. Dit ac¬ 

cepteerde, sterker nog, verwachtte hij ook van zijn 
ondergeschikten. Deze eigenschappen, gecombi¬ 

neerd met een ongeëvenaard meesterschap in oor¬ 
logvoering, strategie en politiek, veranderden de we¬ 

reldgeschiedenis. Aldus Lambert in zijn inleiding. In 
zijn apologie schrikt Lambert niet terug voor nog 

meer krachtige uitspraken. Zo stelt hij dat Nelson, 
sinds zijn overwinning op de Franse vloot in de baai 

van Aboekir in 1798, deel is van de Britse identiteit 

(p.xv), dat rond 1800 een nieuw idee van ‘Brits zijn’ 

ontstond dat was gebaseerd op de marine - als be¬ 

schermster van de natie - en dat Nelson het symbool 
bij uitstek was van deze culturele identiteit en de eer¬ 

ste die Engeland, Wales, Schotland en deels Ierland 

samenbracht (p.180). Lambert stelt ook vast dat de 

Britten hun identiteit in oorlogstijd hebben gevormd 

(p.359) en dat Nelson de ultieme uitdrukking is van 

die kwaliteiten die Groot-Brittannië welvarend, vei¬ 
lig en vrij hebben gemaakt (p.361). 

Getrouw aan zijn zelfgegeven opdracht beschrijft 
de auteur het leven van Nelson met aandacht voor de 

persoonlijkheidskenmerken van zijn held. Daarbij 
beziet hij Nelson in een romantisch perspectief. De 

keus van de ondertitel van deze biografie, een citaat 
uit Don Juan van Lord Byron (1788-1824), een groot 

bewonderaar van Nelson, illustreert dit. Lambert 
concludeert dat Nelson zijn leven lang werd gefasci¬ 
neerd door de heldendood van generaal James Wolfe 

(1727~1759h d*e sneuvelde toen hij de Fransen ver¬ 
sloeg in een veldslag bij Quebec. Zelf zou Nelson zijn 
eigen ‘Wolfe moment’ hebben gezocht; in vele brie¬ 

ven gaf hij blijk van een voorkeur voor een roemrijke 

dood boven een leven in schande (p.54). Mogelijk gaf 

Nelson zich over aan de dood, als de uiteindelijke 
prijs voor onsterfelijke roem (p.107). Lambert toont 

ook aan dat Nelson zeer ambitieus was, voortdurend 

bezig was met zijn carrière en vreesde voor de nade¬ 

lige gevolgen van tegenslagen. Op verschillende 
plaatsen geeft Lambert een beschrijving van aspecten 

van Nelsons persoonlijkheid. Naast eigenschappen 

als praktische intelligentie, vermogen tot inspireren, 

menselijk inzicht en hartelijkheid, besluitvaardigheid 
en moed noemt hij ook minder gewenste karakter¬ 

trekken zoals ijdelheid en een bijna kinderlijke be¬ 
hoefte aan erkenning en publieke lof. 

Deze biografie volgt, na een inleiding waarin onder 
meer de stand van de oorlogvoering ter zee in Nels¬ 

ons dagen wordt beschreven, de chronologie van 
Nelsons leven. De grote zeeslagen in Nelsons carriè¬ 
re - St. Vincent, 1797; Aboekir, 1798; Kopenhagen, 

1801 en Trafalgar, 1805 - worden nauwgezet en le¬ 

vendig verhaald. Speciale aandacht besteedt de schrij¬ 
ver aan Nelsons optreden in Napels in de zomer van 

1799- Nelson zou ten onrechte een wapenstilstand, 
ogenschijnlijk gesloten namens de koning van Na¬ 

pels met republikeinse opstandelingen, hebben ver¬ 

broken en een gerechtelijke moord hebben toege¬ 

staan. Waar verschillende biografen van Nelson deze 

gebeurtenissen niet ontkennen, maar goedpraten, of 

uit onmacht de werkelijke toedracht te achterhalen 
zich van een oordeel onthouden, stelt Lambert dat 

Nelson op basis van de feiten niets valt te verwijten. 

Een proces van kwaadsprekerij dat in 1799 begon, 
heeft biografen van Nelson twee eeuwen lang in ver¬ 

warring gebracht en Nelsons reputatie geschonden. 

Aan de ‘black legend’ van Nelsons gedrag in 1799 

wijdt Lambert in een appendix uitvoerig aandacht. Hij 
beschrijft hoe deze legende is ontstaan en betoogt 

met hartstocht waarom, naar zijn mening, het nega¬ 
tieve beeld van Nelsons rol onjuist is. 

Wat is er gebeurd met Nelson na Trafalgar? Die 

vraag wordt boeiend beantwoord in de laatste vijftig 
bladzijden. Nelson kwam terug in de beeldende 

kunst, in literatuur en historiografie, in vele biogra¬ 

fieën (enkele door Lambert kort becommentarieerd) 
en in monumenten. 

Lamberts biografie, gebaseerd op gedegen onder¬ 

zoek, is een onderhoudend geschreven, intrigerend 
portret van een marineofficier met talent en tempe¬ 

rament. De auteur prikkelt de lezer echter door zijn 

uitingen van onverholen bewondering voor Nelson 
als mens, als zeeheld en als icoon van de Britse natie 
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en de forse uitspraken die hij doet over de betekenis 

van Nelson en diens erfenis. Zelfs een anglofiel 

wordt daar wat verlegen van. 
G.M.W. Acda 

Dallas Murphy, Rounding the Horn. Being the Story of 

Williwaws and Windjammers, Drake, Daruiin, Murdered 
Missionaries and Naked Natiues. ADeck’s-Eye view o/Cape 

Horn (New York: Basic Books, 2004, 358 p., krt, 

ISBN 0-465-04759-9; $ 9.00) 

Zelden juichte de onderbetaalde bemanning van een 

windjammer voor wat van de brug af werd ge¬ 
schreeuwd, maar de bemanning van de British Isles 

had daar in 1905 wel reden toe. Aanleiding was de 

roep dat zojuist 67,16 Westerlengte was gepasseerd. 

De bemanning wist het nu zeker: “ze hadden het 

weer gered, Kaap Hoorn was na 71 dagen gerond!” 

Geen enkele andere zee genereert zulke hoge golven 
en heeft zulk barbaars en onvoorspelbaar weer als 

de wateren rond Kaap Hoorn en de daaronder gele¬ 

gen Drake Passage. Wie hier in het water valt is red¬ 

deloos verloren. Hoewel het zeiltijdperk en de nood¬ 
zaak van het ronden van deze meest gevreesde kaap 

voorbij zijn, spreekt zij bij velen nog steeds tot de 

verbeelding, ondermeer bij de auteur van het hier 

besproken boek. Met de lange subtitel verraadt Mur¬ 

phy meteen waar hij de mosterd vandaan haalt, want 

Rounding the Hom is, in twintig hoofdstukken, een 
vertelling en bundeling van alle bekende verhalen en 

alle personen die met deze legendarische kaap ver¬ 

bonden zijn. Murphy stelt daarbij zijn eigen ervarin¬ 

gen als zeiler aan boord van de Pelagic uitgebreid aan 

de orde. Uiteraard komt in het boek ook de expedi¬ 
tie van Willem Schouten uit 1616 aan bod, die de 

kaap zijn Nederlandse naam gaf. Een voornaam deel 

van het boek echter is gewijd aan de in Vuurland 

aanwezige Yaghan indianen, die daar in de bittere 
kou naakt rondliepen en als jagers en verzamelaars 

nog op prehistorische wijze leefden. Pogingen om 

de indianen te civiliseren (met kleding en westerse 

gewoonten) en onder hen te evangeliseren (onder 

meer door de predikant Thomas Bridges) liepen uit¬ 

eindelijk op niets uit. 

Murphy heeft zoals te doen gebruikelijk achterin 
het boek een bibliografie opgenomen, maar hij 

heeft annotatie achterwege gelaten. De reden daar¬ 

voor is niet moeilijk te raden; de auteur heeft hele 

hoofdstukken ontleend aan bijna of uitsluitend één 
bron, bijvoorbeeld de hoofdstukken over de desa¬ 

streuze Kaap Hoorn tocht van de British Isles. Murphy 

is dan ook geen historicus. Bovendien laat hij zich 

geregeld verleiden tot uitspraken over ethiek, waar¬ 
bij Murphy zich laat meeslepen door de waan van de 

dag, bijvoorbeeld als het gaat om het gedrag van 

onze voorouders jegens de Yaghan indianen of de 

Europese expansie. Het enige sterke punt van het 

boek is dat Murphy in het derde hoofdstuk ingaat op 

de klimatologische omstandigheden rond het zuid¬ 

poolgebied die het weer op zee rond Kaap Hoorn 
beïnvloeden. Meer en meer echter beginnen de min¬ 

dere gedeelten te overheersen. Murphy besteedt bij¬ 

voorbeeld veel aandacht aan het leven van zowel Ma- 

gelhaes als Drake, terwijl hij nauwelijks ingaat op 

hun Kaap Hoorn reizen, terwijl het daar in dit boek 
toch om draait. Erger nog, zijn eigen volstrekt onin¬ 

teressante recente zeilreis door het gebied en in het 

Beagle Kanaal slokt ruim een kwart van het boek op, 

wat het boek tot een ‘pageturner’ in de letterlijke zin 

van het woord maakt. 

Ondanks zijn ferme taal blijkt ook Murphy geen 
echte Kaap Hoorn-vaarder te zijn; alleen zij die de 

passage non-stop vanaf de vijftigste breedtegraad 

westerlengte vanaf de Atlantische Oceaan naar de¬ 

zelfde breedte in de Pacific hebben gemaakt, mogen 
zich zo noemen, een speciale oorring dragen, een 

tatoeage laten zetten en hun voeten op tafel leggen 

bij de kapitein. Rounding the Horn mist een centrale 

invalshoek en daarmee een finale. Het is dan ook 

met een gevoel van melancholie dat ik het voorlopig 
beste egodocument over het ronden van de Ver¬ 

schrikkelijke weer eens te voorschijn haal en Roun¬ 

ding Cape Horn van kapitein Irving Johnson in de vi¬ 

deorecorder schuif. 

Johan Francke 

Arnold Kludas, Vergnügungsreisen zur See. Eine Geschich- 

te der deutschen Kreuzfahrt, Band 2:1952 bis Heute (Ham¬ 

burg: Convent Verlag, Schriften des Deutschen 

Schiffahrtsmuseums, Band 56, 2003, 224 p., ill., 

ISBN 3-934613-22-5; €49,90) 

Vanaf perron 15 van het Amsterdamse Centraal Sta¬ 

tion zijn ze goed te zien. Zo nu en dan komen ze tus¬ 

sen 07.00 en 08.00 uur de haven binnenvaren op 

weg naar de nieuwe passagiersterminal. Glinsteren¬ 
de witte ijsbergen lijken het wel. Groot, statig en 

vooral lelijk. Dat laatste is natuurlijk een strikt per¬ 
soonlijke opvatting, maar het lijkt echt alsof de 

nieuwste passagiersschepen steeds meer de vorm 
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hebben van een enorme drijvende koelkast. Waar 
ziet men nog een fraaie zeeg of een kekke schoor¬ 

steen? Waar is de accentuerende cheatline op de 

romp? Mijn niet-erg-objectieve opvatting wordt ge¬ 

sterkt door het lezen van deel twee van Deutsche Pas¬ 
sagiersschip. Dat boek verscheen in 2003 en behan¬ 

delt buitengewoon grondig, op Duitse wijze, de 

geschiedenis van de Duitse passagiersvaart vanaf 

1952. Het eerste deel behandelt uiteraard de daar 
aan voorafgaande periode. 

Het duurde toch nog tot 1957 voordat Duitse toe¬ 

risten weer op een in hun land gebouwd schip een 

cruisevaart konden maken. De wederopbouw van 

met name West-Duitsland was toen al ver genoeg 
gevorderd om dat mogelijk te maken. De organisa¬ 

tie vond niet langer plaats in de havensteden door 

beroemde grote vooroorlogse rederijen, maar door 
touroperators die zich vestigden in steden en dor¬ 

pen. Daarmee veranderde ook het karakter van de 

cruises. Er werd niet meer gemikt op de ‘rich and fa¬ 

mous’, maar op de hardwerkende middenklasse die 
- soms met enige moeite - geld kon vrijmaken voor 

een bescheiden rondvaart in de Middellandse Zee. 

Eerder (1954) had de Norddeutsche Lloyd vanaf 
Bremen weer een geregelde lijndienst met Amerika 

heropend. Ook de Hamburger concurrent, de Ham- 

burg-Amerika Linie, probeerde de draad weer op te 
pakken. Beide maatschappijen zouden, net als vele 

andere scheepvaartmaatschappijen, te maken krij¬ 
gen met de groeiende concurrentie van de transat¬ 

lantische luchtvaartverbindingen. Er was dan ook al 
spoedig alle reden om uit te kijken naar een alterna¬ 

tief voor de transatlantische passagiersvaart. Die 

werd haast als vanzelf gevonden in de Caribische 

Zee. Passagiersschepen die de transatlantische ver¬ 

bindingen onderhielden, werden regelmatig vanuit 

New York ingezet om met Amerikaanse passagiers 
daar te gaan spelevaren. Toen deze formule eenmaal 

commercieel aantrekkelijk was bevonden, werden 

de luxe passagiersschepen verbouwd en geschikt 

gemaakt om meer toeristenklasse hutten te bevat¬ 
ten. Het groeiende luchtverkeer bleek nu ook ‘a 
blessing in disguise’ te kunnen zijn. Europese pas¬ 

sagiers hoefden niet langer de Atlantische Oceaan, 

met zijn soms verraderlijke stormen per schip over 
te steken. Het vliegtuig bracht ze rechtstreeks naar 

een rustige haven van vertrek, vanwaar men zonder 
al te veel kans op zeeziekte het eeuwige blauw van de 
Caribische Zee op gleed. 

De boeren- en arbeidersstaat in het oosten kon 
natuurlijk niet achter blijven bij de kapitalistische 

uitspattingen van hun West-Duitse concurrentie. In 
1961 werden ook daar de eerste cruisevaarten geor¬ 

ganiseerd. Die waren niet bestemd voor de, in dat 

deel van Duitsland, niet bestaande kapitalistische 
uitbuiters. Cruisevaarten in de DDR werden uitslui¬ 

tend toegewezen aan partijleden en andere perso¬ 

nen die een bijdrage hadden geleverd aan het reëel 

bestaand socialisme. Jammer genoeg waren niet alle 
passagiers dankbaar genoeg aan de partijbonzen. 

Met grote regelmaat gebruikten passagiers van de 

DDR-cruisers hun vakantietrip om uit de heilstaat te 
vluchten. Zo keerden in 1962 maar liefst 37 opvaren¬ 

den (passagiers en bemanningsleden) na een be¬ 
zoek aan Helsinki, niet meer terug aan boord. 

Daarmee is eigenlijk de kern van het boek behan¬ 

deld. Weliswaar komt er dan nog een uitgebreid 

hoofdstuk over de veranderingen die de Duitse 
cruisevaart onderging in de jaren zeventig, maar die 

is niet zo verschillend van die elders in de wereld. 

Auteur Arnold Kludas heeft dat klaarblijkelijk ook 
ingezien en besteedt in een soort tussenhoofdstuk- 

ken aandacht aan de rest van de wereld. Maar de 

kern van het boek wordt toch gevormd door allerlei 
details over de Duitse cruisevaart. Voor de liefheb¬ 

bers van gedetailleerde verslaglegging moet het 

smullen zijn. Als je wil weten hoe het precies zit met 

het fooiengeld of met de dranksamenstelling van de 
cocktailbar, kom je als lezer ruim aan je trekken. 

Alle andere lezers komen ruim tweehonderd blad¬ 

zijden verder eindelijk bij de literatuuropgave. 

Samenvattend kan het boek worden beschreven 
als: wel wat veel van het goede en dus prima op zijn 

plaats in de bibliotheek van een cruiseschip waar het 
alleen wordt gelezen als de zon niet schijnt. 

Dirk J. Tang 

Hans Goebeler en John Vanzo, Stol Boat, Iron Heart’s. 
A U-boat Crewman’s Life aboard U-505 (London: Chat¬ 

ham Publishing, 2005, xxii + 258 p., ill., isbn 1- 
86176-258-5; £18.99) 

In 1999 verschenen de oorlogsherinneringen van 
Goebeler (1923-1999) onder eigen beheer en onder 

bijna dezelfde titel als waaronder Chatham Publis¬ 
hing deze in 2005 op de markt brengt. Goebeler had 

watte vertellen. Hij was bemanningslid van de Duit¬ 
se onderzeeboot U-505, de enige U-boot die in de 

Tweede Wereldoorlog (WO II) door de tegenstander 
op zee is buitgemaakt. Bovendien was hij getuige 

van een eveneens unieke gebeurtenis in de Duitse 
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onderzeediensthistorie: de zelfmoord van een on- 
derzeebootcommandant. 

Goebeler nam, uit patriottisme en politieke over¬ 

tuiging, in 1941 dienst bij de Duitse marine. Hij koos 

voor de onderzeedienst en behoorde tot de tien pro¬ 
cent van de rekruten die de zware opleiding met suc¬ 

ces voltooiden. Goebeler werd geplaatst aan boord 

van de U-505 en begon in februari 1942 aan zijn eer¬ 

ste oorlogspatrouille vanuit de Duitse onderzee- 

bootbasis te Lorient in Frankrijk. Die eerste pa¬ 
trouille en de daarop volgende, beide onder 

commando van Axel Löwe (een van de twee mensen 

aan wie dit boek is opgedragen), leverden het resul¬ 

taat op van zes getorpedeerde geallieerde koop¬ 
vaardijschepen - waaronder het Nederlandse s.s. 

Alphacca - en een met kanonvuur vernietigde Colom¬ 

biaanse schoener. De derde patrouille, met een 

nieuwe commandant, resulteerde in één treffer en 
een vliegtuigaanval die de U-505 bijna fataal werd, 

en eindigde in december 1942. De U-505 zou daarna 

geen slachtoffers meer maken. In 1943 moest de 

boot verscheidene keren terugkeren van nauwelijks 
begonnen patrouilles door mankementen, veroor¬ 

zaakt door sabotage van Franse werknemers op de 

marinewerf van Lorient. Op zee werd de bestrijding 

van onderzeeboten door de geallieerde tegenstan¬ 

ders steeds effectiever. In oktober 1943, tijdens een 
zware dieptebomaanval, maakte de commandant 

met een pistoolschot een eind aan zijn leven. De 

laatste oorlogsoperatie begon in maart 1944 en werd 

definitief onderbroken op 4 juni 1944 toen een Ame¬ 

rikaans onderzeebootbestrijdingssmaldeel de U- 
505 aanviel en tot bovenkomen dwong. De beman¬ 

ning slaagde er niet in bij het verlaten van de zwaar 

beschadigde boot deze tot zinken te brengen. De U- 
505 werd als oorlogsbuit naar de Verenigde Staten 

gebracht en Goebeler en zijn maten gingen in 

krijgsgevangenschap. De U-505 werd niet gesloopt, 

maar in 1954 opgenomen in de collectie van het Mu¬ 

seum of Science and Industry in Chicago. De ver¬ 
knochtheid aan ‘zijn’ boot bracht Goebeler ertoe na 

zijn pensionering in Duitsland te emigreren naar de 

Verenigde Staten en te gaan wonen in Chicago. Daar 

organiseerde hij reünies van Duitse oud-beman- 

ningsleden en Amerikaanse ex-tegenstanders en be¬ 
gon hij aan het schrijven van zijn herinneringen. 

Volgens John Vanzo, redacteur van Goebelers ma¬ 

nuscript, werd Goebeler gemotiveerd tot schrijven 

om onjuistheden recht te zetten in het in 1986 ver¬ 
schenen U-505 Victory van Lawrence Cortesi. 

Goebelers herinneringen zijn fascinerend. Hij 

schrijft vanuit zijn ervaring als jeugdig schepeling, 

geeft een scherp oordeel over de bekwaamheden en 

tekortkomingen van de drie commandanten en an¬ 

dere officieren onder wie hij diende en weet uitste¬ 
kend de beklemmende sfeer en spanning aan boord 

weer te geven. Behalve over het leven op zee en on¬ 

der water vertelt hij ook over de ontlading van emo¬ 

ties aan de wal, in Lorient, waar een hele vermaaks¬ 

industrie draaide. In essentie is het onderwerp van 
dit boek het leven van een Duitse onderzeebootman, 

waarin lange patrouilletochten onder voortdurende 

dreiging van de dood (van de ongeveer 37.000 be¬ 

manningsleden van U-boten overleefden niet meer 

dan zo’n 6.000 de oorlog) in een benauwende 

scheepsroutine met aan boord tal van ongemakken, 
werden onderbroken door vulgaire uitspattingen 

aan de wal. Goebeler doet zijn relaas tegen de ach¬ 

tergrond van zijn overtuiging dat hij en zijn makkers 
vochten voor een goede zaak: de verdediging van het 

vaderland tegen communisten en kapitalisten. Ook 

aan het einde van zijn leven wilde hij die overtuiging 

niet opgeven, omdat hij daarmee zichzelf in zijn rol 

van militair zou verloochenen. De lezer beleeft daar¬ 
door de oorlog van de Duitse kant. 

De Nederlandse marineliteratuur kent met het 

boek van Goebeler vergelijkbare oorlogsverslagen. 

Oud-korporaal Wijnand Claes vertelde zijn oorlogs¬ 

herinneringen als bemanningslid van een van Ne¬ 
derlands meest succesvolle onderzeeboten tijdens 

WO II, Hr.Ms. O 21, in Hr.Ms. O 21 en de kat met negen 

levens (Amsterdam 1997) (eerder verschenen onder 

de titel De kat met negen levens) en een andere onder¬ 

zeebootman, Jan Biesemaat, eveneens bemannings¬ 

lid van Hr.Ms. O 21, schreefjonge honden Oude helden. 
Avonturen van een jonge Nederlandse onderzeebootmatroos 

tijdens de Tiveede Wereldoorlog (Baarn 2002). Hun ver¬ 

haal gaat, net als bij Goebeler, over het dagelijks le¬ 
ven op zee en aan de wal onder vaak extreme oor¬ 

logsomstandigheden. 

G.M.W. Acda 

Werner Hirschmann, Another Place, Another Time. A U- 

Boat Ojjicers’s Wartime Album (London: Chatham Pu¬ 

blishing, 2004, 256 p., ill., krtn., isbn 1-896941-38- 
9; £ 20.00) 

Op 12 mei 1945 geeft kapitein Reith van de U-igo 

zich met zijn bemanning over aan de Canadese ma¬ 

rine. Daarmee komt een eind aan de actieve loop¬ 

baan van een onderzeeboot die in 1942 werd ge- 
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bouwd. Het is een van de weinige U-boten die zich 
nog kunnen overgeven. De meeste zijn met hun be¬ 

manningen door de geallieerden tot zinken ge- 

bracht.Van de ruim veertigduizend Duitse marine¬ 

mannen die dienen bij het U-boot wapen blijven er 

ongeveer achtentwintigduizend op zee. Ruim vijf¬ 

duizend bemanningsleden worden tijdens de strijd 
gevangen genomen. Oberleutnant Werner Hirsch- 

mann (1923) kan zich gelukkig prijzen dat hij tot de 
overlevenden behoort. 

In zijn boek beschrijft Hirschmann zijn jeugd in 

Nazi-Duitsland en zijn grote fascinatie voor de zee 
en de heldendaden van de Duitse marine in de Gro¬ 

te Oorlog. Natuurlijk bouwt hij scheepsmodellen en 

wordt hij lid van de Marine-Hitlerjugend. In 1939 
meldt hij zich aan voor de officiersopleiding bij de 

Kriegsmarine. Dan begint een uitgebreide beschrij¬ 

ving, voorzien van fotomateriaal, van het oplei¬ 

dingsproces tot marineofficier. Bijzonder daarbij is 

dat Hirschmann niet wordt opgeleid tot Seeoffizier 

maar tot machinist/werktuigkundige. Er zijn weinig 

memoires van onderzeebootkapiteins gepubliceerd 
- dat is niet verwonderlijk gezien de verliescijfers - 

maar zover ik weet geen memoires van werktuig¬ 
kundigen. Hirschmann doet in zijn opleidingstijd 

dienst op een torpedobootjager die het vestzakslag- 

schip Bismarck begeleidt wanneer dat in 1941 uitvaart 
om de Britse konvooiroutes aan te vallen. Hij is erg 

onder de indruk. Korte tijd later verneemt hij dat de 

trots van de Duitse Kriegsmarine door de Royal Navy 
aan flarden is geschoten. Een groot deel van 1941 

brengt hij door in Flensburg waar hij verder wordt 

geschoold. In september volgt zijn overplaatsing 

naar het U-Boot-Waffe. Hirschmann is ernstig te¬ 

leurgesteld. Hij had zijn zinnen gezet op meer aan¬ 
sprekende diensttakken zoals de Schnellbooten of 

nog liever die van de bewapende koopvaardijkrui- 

sers, die toen nog op slinkse wijze op de wereld¬ 

zeeën geallieerde koopvaardijschepen aanvielen. 

Het U-Boot-Waffe is een marineonderdeel dat zorgt 

voor aansprekende successen. Met succesvolle kapi¬ 
teins zoals Otto Kretschmer, Günther Prien en Erich 

Topp weten de Duitsers meer geallieerd tonnage tot 
zinken te brengen dan kan worden gebouwd. Het is 

ook het jaar waarin Duitsland de Sovjet-Unie aanvalt 

en Japan de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbour. 
In de zomer is Hirschmann nog een beetje som¬ 

ber. Een oorlog op twee fronten kan Duitsland niet 
winnen, denkt hij. In de winter reist hij naar Pillau, 
aan de kust van Oost-Pruisen en begint zijn training 

voor de onderzeedienst. In de trein is zijn optimis¬ 

me weer teruggekeerd. Duitse onderzeeboten heb¬ 
ben een ware slachting aangericht voor de Ameri¬ 

kaanse kust. Nu lijkt alles weer goed te gaan. 

Eind maart 1942 vertrekt Hirschmann uit het ijs¬ 

koude Pillau naar het zonnige Italiaanse La Spezia, 

waar hij dienst doet op de U-375, een echte Front- 

boot. Hij beleeft er echter nauwelijks avonturen van 
belang. In juni is hij alweer terug voor verdere op¬ 

leiding in Kiel. Het duurt tot maart 1943 voordat hij 

eindelijk zijn benoeming als Leitender Ingenieur 

krijgt op de U-612. De U-612 is een type VIIC met 

een - tot dan - merkwaardige geschiedenis. Tij¬ 
dens de proefvaart in 1942 wordt ze door een ande¬ 

re onderzeeboot geramd en tot zinken gebracht. De 

bemanning echter weet - op één ongelukkige na - 

uit het wrak te ontsnappen. Nadat de boot is gelicht 

wordt ze weer gereed gemaakt voor actieve dienst. 
In mei 1943 wordt de U-612 opnieuw formeel in 

dienst gesteld. In dezelfde maand lijdt het U-Boot- 

Waffe in de Atlantische Oceaan, de grootste verlie¬ 
zen uit haar geschiedenis. Voor de meeste marine¬ 

mannen aan boord is het duidelijk dat de 
Kriegsmarine haar overwicht op de geallieerden 

heeft verloren. Dat verhindert ze echter niet om met 

volle overgave het oefenprogramma in de Oostzee 
voort te zetten. Na zeven maanden trainen moet 

Hirschmann zich, in januari 1944, melden bij een 

scheepswerf in Hamburg. In die stad wordt hij ge¬ 
troffen door de totale verwoesting die de bombar¬ 

dementen hebben veroorzaakt. Hij constateert ech¬ 

ter dat de verschrikkingen de houding van het 

werfpersoneel niet negatief heeft beïnvloed. Van 

het oorspronkelijke plan om te worden belast met 
de oplevering van één van de onderzeeboten komt 

echter niets terecht. Na een paar weken moet hij 

zich in de belangrijke onderzeebootbasis Lorient 

aan de Franse kust melden. Hij is aangesteld als 

Leitende Ingenieur op de U-190, een type IX-boot. 
De boot ligt afgemeerd in één van de massieve on- 

derzeebootbunkers die de Duitsers er met hulp van 
dwangarbeiders hebben gebouwd. Boot en beman¬ 

ning behoren tot de ‘veteranen’ van de oorlogsvoe¬ 

ring op de Atlantische Oceaan en Hirschmann 
moet erg zijn best doen om door de bemanning te 

worden geaccepteerd. Dat lukt hem echter wel. Hij 

maakt met zijn nieuwe maten een reis naar de Afri¬ 

kaanse kust. Behalve een groot aantal zogenoemde 
‘alarmduiken’ die moeten worden gemaakt vanwe¬ 

ge vliegtuigaanvallen gebeurt er weinig. Op 20 juni 

meren ze weer aan in de Festung Lorient. Alsof er 
niets aan de hand is, worden ze ontvangen door het 
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gebruikelijke welkomstcomité van officieren, ma¬ 
ten en Blitzmadchen. 

Er volgt een verwarrende periode waarin steeds 
meer bekenden niet meer terugkeren van hun pa- 

trouillevaarten. Hirschmann ontmoet in deze perio¬ 

de zijn toekomstige vrouw tijdens een verlofperiode 

in het platgebombardeerde Berlijn. De U-igo blijft 

vanwege mechanische problemen tot 17 augustus in 
de bunker liggen. Dan zet het schip koers naar 

Noorwegen. Onderweg proberen ze de nieuwe 

snorkelinstallatie uit die in Lorient is aangebracht. 

Het is geen doorslaand succes. Omdat de construc¬ 
tie slecht is bevestigd, maakt de boot water en moe¬ 

ten ze terugkeren naar hun basis. Een paar dagen la¬ 

ter proberen ze het opnieuw. Onderweg worden ze 

geteisterd door aanvallen van geallieerde schepen 

en nieuwe mechanische problemen. Op 24 septem¬ 

ber arriveren ze toch in Kristansand. Na een paar da¬ 
gen varen ze door naar Flensburg waar opnieuw een 

grote ontvangst met veel drank is geregeld. Daarna 

vertrekt men naar Bremen waar de U-190 een grote 
verbouwing moet ondergaan. Hirschmann verdeelt 

daarna zijn tijd tussen zijn geliefde in Berlijn en zijn 

taken op de werf. Hij probeert vergeefs overplaatst 

te worden naar een nieuw type - de XXI-boot - en 

anders naar een Kleinkampfverband, de mini on¬ 

derzeeboten. Op 10 februari vertrekt de U-igo einde¬ 
lijk voor haar laatste patrouillevaart. Eind maart be¬ 

reiken ze het operatiegebied voor de kust van 

Canada. Ze weten een mijnenveger tot zinken te 

brengen, maar verder gebeurt er weinig van belang. 

Dat verandert als er opnieuw mechanische proble¬ 
men ontstaan. Op weg terug naar Noorwegen ver¬ 

nemen ze dat Duitsland heeft gecapituleerd en ge¬ 

ven ze zich - conform de instructies - over aan de 
Canadese marine. 

Hirschmann woont al vele jaren in Canada, waar 
hij vriendschap heeft gesloten met zijn vroegere te¬ 

genstanders. Hij is een gewaardeerd lid van allerlei 

Canadese veteranenclubs. In zijn met veel unieke fo¬ 

to’s geïllustreerde boek geeft hij een onopgesmukt 

beeld van zijn weinig spectaculaire carrière als werk¬ 

tuigkundige bij de Kriegsmarine. Het is jammer dat 
Hirschmann in zijn soms uitgebreide beschouwin¬ 

gen in het boek zo weinig oog heeft voor de ellende 

die het U-boot wapen aan geallieerde zijde heeft ver¬ 

oorzaakt. De foto’s van zijn Canadese veteranen¬ 
vrienden maken dat niet goed. 

DirkJ. Tang 

Willem van der Does, Storms, Ice and Whales. The Ant¬ 

arctic Adventures of a Dutch Artist on a Norwegian Whaler 

(Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: Wil¬ 
liam B. Eerdmans Publishing Company, 2003, 392 

p., ill., ISBN 0-8028-2125-1; £ 21.95) 

Wie had kunnen denken dat het in Nederland al bij¬ 

na vergeten boek van Willem van der Does Storm, Ijs 
en Walvisschen: een moderne uikingstocht, met Noorsche 

waluischvaarders naar de Zuidelijke Ijszee bijna zeventig 

jaar na de eerste publicatie nog eens in het Engels 

zou worden vertaald. Het was al bijzonder dat het 

boek na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland 

weer ter walvisvaart trok, opnieuw werd uitgegeven. 

De tweede publicatie werd uitgevoerd omdat, zo 
staat in het voorwoord van de uit 1947 stammende 

uitgave, “het boek zo overtuigend bewijst dat de 

aloude ondernemingsgeest nog even krachtig in ons 

volk leeft als in vroeger dagen”. Nederland ging 
weer ter walvisvaart en bij zo’n gebeurtenis paste 

een tweede uitgave van het boek van Van der Does, 

zo moet men gedacht hebben. Per slot van rekening 

had hij als eerste Nederlander op de Ross IJsshelf 

rondgelopen en ook had hij volgens het voorwoord 
in 1947, “zijn landgenoten den weg gewezen naar de 

Zuidelijke Ijszee, waar onze koopvaardijvloot onge¬ 

twijfeld nog een grootsche taak wacht”. In 1955 

werd het boek voor de derde keer uitgegeven maar 
ditmaal ongeïllustreerd. 

De Engelse vertaling is uitgevoerd door Ruth van 
Baak Griffioen, een Amerikaans familielid van de 

schrijver. Het is een prima vertaling geworden met 

een annotatie waar Nederlandse woorden zich ei¬ 

genlijk niet laten vertalen en waar voor een interna¬ 

tionaal publiek extra informatie noodzakelijk is. Het 
boek is voorzien van een inleiding van Joost Schok- 

kenbroek die schrijver en boek in een historische 
context plaatst. 

Het verhaal van Van der Does blijft boeiend. In het 
kort komt het op het volgende neer. 

De zeeman-schilder Van der Does woonde in de 

twintiger jaren van de vorige eeuw in Schiedam. Hij 

zag daar veel walvisvaarders voorbij komen die met 

traan op weg waren naar Rotterdam. Mogelijk 
kwam daar de drang vandaan om eens met deze 

schepen naar het zuidpoolgebied mee te varen. 

Toen het moeilijk bleek om in Rotterdam op zo’n 

schip aan te monsteren, ging hij naar Sandefjord in 
Noorwegen om daar zijn geluk te beproeven. 

In Sandefjord lukte het hem om op een walvis¬ 
vaarder aan te monsteren. In het najaar van 1923 
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kwam hij aan boord van het Noorse fabrieksschip 

Sir James Clark Ross. Dit schip stond onder com¬ 
mando van de bekende walvisvaartkapitein Carl An¬ 

ton Larsen en het voer vanuit Sandefjord naar Kaap¬ 

stad. Van Kaapstad ging het schip naar Tasmanië en 

vandaar voer het pal zuid via Macquari Eiland naar 

de Rosszee. Het was de eerste keer dat een fabrieks¬ 
schip naar de Rosszee voer om daar walvissen te ver¬ 

werken. Er gingen vijf jagers mee, die op jacht gin¬ 

gen toen het fabrieksschip in de Walvisbaai en de 

Discovery Inlet voor anker lag. Ze troffen er grote 

groepen walvissen aan. Weldra doodden ze er de 
eerste blauwe vinvissen, die vervolgens op de Ross 

verwerkt werden. Op een tocht op zoek naar pin¬ 

guïns en robben kwamen Van der Does en de dokter 

op de Ross IJsshelf terecht, die ze verkenden. Van 
der Does grijpt deze tocht aan om in zijn boek iets 

over de tochten van Amundsen en Scott te schrijven. 

Van der Does was bootsman op de Sir James Clark 
Ross, maar een enkele keer lukte het hem om op een 

jager te komen. Zo’n tocht op de Star 3 leverde het 

indrukwekkende hoofdstuk “Hunting with Har¬ 
poon Cannon and Sketchbook” op. 

Erg succesvol was de reis overigens in economi¬ 
sche zin niet. Met de tanks slecht voor een derde ge¬ 

vuld, keerden ze terug via Cambell eiland naar Port 

Chalmers in New Zeeland waar de jagers achterble¬ 
ven. Vanuit New Zeeland voeren ze naar Kaap Hoorn 

en terug naar Europa. Na bijna negen maanden on¬ 

afgebroken gevaren te hebben belandde het schip in 

de Wilhelminahaven in Schiedam. Van der Does ver¬ 
liet daarop het schip. 

Het verhaal van Van der Does blijft boeiend. Hij is 

een zeer beeldend schrijver met veel aandacht voor 

details. De mooie tekeningen maken het boek tot 

een indrukwekkend document van de moderne wal¬ 
visvaart. Het is goed dat het door de vertaling in het 

Engels voor een mondiaal publiek toegankelijk is 

geworden, want het boek van Van der Does is een 

heel goede aanvulling op twee andere boeken die 

over deze reis zijn geschreven. Het eerste boek is in 
het Engels en is van de hand van de Australiër Alan 

Villiers. Het heet To the frozen South (Hobart, 1924) en 

het is bijna meteen na de reis verschenen. Het twee¬ 

de is in het Duits en geschreven door scheepsarts 
Ludwig Kohl. Het heet Zur grossen Eismauer des Süd- 

pols. Eine Fahrt mit nonoegischen Walfischjamjern en is in 
1926 te Stuttgart verschenen. 

Het boek van Van der Does is minstens zo belang¬ 

rijk als de andere twee en alleen daarom is het al be¬ 
langrijk dat het nu in het Engels is vertaald. Alleen jam¬ 

mer dat de Engelse uitgave veel minder illustraties be¬ 

vat dan de Nederlandse en ook had het boek wat meer 

historische context kunnen gebruiken. Omdat de wal¬ 

visvaart al zo’n twintigjaar geleden is gestopt, zullen 
steeds minder lezers iets van de walvisvaart afweten. 

Alleen daarom al is het van belang dat in een inleiding 

een korte schets gegeven wordt van de historie van de 

moderne walvisvaart. Aangezien het boek veel illu¬ 
straties bevat, had ook een poging kunnen worden ge¬ 

daan om deze in een kunsthistorisch perspectief te 
plaatsen. Desalniettemin is het een geslaagde uitga¬ 

ve en ik hoop dat veel Engels sprekende mensen het 

boek zullen lezen en herlezen op de manier waarop 
ik het Nederlandse boek heb verslonden. 

Louwrens Hacquebord 

Daniel S. Parrot, Tall Ships Down. The last voyages of the 
Pamir, Albatross, Marques, Pride of Baltimore and Maria 

Asumptia (Camden, Maine: International Marine 

/McGraw-Hill, 2003, 336 p., ISBN 0-07-139092-8) 

Tall Ships Down is een fascinerend en vlot geschreven 

relaas over de ondergang van diverse grote zeilsche¬ 

pen vanaf de jaren vijftig tot heden. De schrijver, Da¬ 

niel S. Parrot, was zelf ooit kapitein op de Pride of Bal¬ 
timore en heeft als trainee op diverse van de andere 
beschreven schepen gevaren. 

Het boek is eenvoudig opgebouwd en begint met 

een inleidend hoofdstuk over de ondergang van de 

commerciële zeilvaart en het langzame herstel van 
de vloot van de reders Laeisz en Erikson, die hun 

schepen voor opleidingsdoeleinden hebben inge¬ 

zet. Daarna komt in vijf hoofdstukken de geschiede¬ 

nis van de vijf ongelukkige schepen aan bod. Dat 

over de ondergang van de Pamir, die in 1957 door 

schuivend bulkgoed bijna met man en muis verging, 

is verreweg het beste hoofdstuk. Elk hoofdstuk be¬ 
schrijft grofweg de bouw en geschiedenis van het 

schip, de dag van de ondergang, ervaring van het 
personeel aan boord, zeilvoering, het weer en de 

staat van de romp. Het boek wordt afgesloten met 

een conclusie (die niets meer is dan een samenvat¬ 

ting) en een handige appendix waarin diverse zaken 

worden uiteengezet, zoals de werking van de stabi¬ 
liteit van een schip (en de verschuiving van dit punt), 

een Beaufort windschaal, het gebruik van moderne 

materialen aan boord van oude zeilschepen en een 

lijst van alle slachtoffers op de vijf beschreven sche¬ 
pen. Ten slotte volgen de eindnoten (geannoteerd 

aan de hand van tekstfragmenten) en een kleine in- 
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dex. Lastig is dat hierbij geen lijst van gebruikte af¬ 

kortingen is opgenomen. Er is geen bijlage met een 

lijst van incidenten vanaf 1945 tot heden, noch ver¬ 

meldt Parrot waarom hij voor de behandelde vijf ge¬ 
vallen heeft gekozen en juist andere gevallen heeft 

weggelaten of zeer kort behandeld. 

Parrot’s thematische behandeling had dan ook 

beslist beter gekund. Zo had hij gezien de oorzaak 

van de ondergang van de Pride of Baltimore, Albatross 
en Marques (een te hoog zwaartepunt richting mast 

met te veel zeilvoering en open luiken) deze gemak¬ 

kelijk onder kunnen brengen in hetzelfde hoofd¬ 

stuk. Bij andere hoofdstukken, zoals die van de Ma¬ 

ria Asumptia, had hij vergelijkenderwijs kunnen 
ingaan op soortgelijke gevallen in plaats van een 

zeer gedetailleerde beschrijving per schip te geven, 

hetgeen in vrijwel alle gevallen leidt tot overlappen¬ 

de en herhalende tekst of te triviale onderwerpsbe- 

handeling. Zo is het onnodig telkens de deskundig¬ 
heid van de bemanning te behandelen als blijkt dat 

die niet tot de ondergang van het schip heeft geleid 

(Pride of Baltimore). Een dergelijke aanpak had onge¬ 

twijfeld geleid tot een betere analyse, nu schrijft Par¬ 
rot toch vooral verhalend. 

Tall Ships Down is verplichte kost voor elke zeezei- 

ler, want Parrot leert ons hoe een aanstaande ramp 

te voorkomen of te herkennen. Wie dit gelezen heeft 
zal kritisch naar elk zeilplan kijken, vragen naar het 

zwaartepunt van het schip, controleren hoe de ope- 

ningen aan dek gesloten worden en een ronde langs 

de veiligheidsmiddelen maken. De tragische onder¬ 

gang van deze en veel andere zeilschepen heeft er dan 

ook toe geleid dat deze tak van scheepvaart veiliger 
is geworden dan de vrachtvaart zelf. Opmerkelijk ge¬ 

noeg luidde het definitieve einde van de commerciële 

zeilvaart met de ondergang van de Pamir ook het be¬ 

gin in van de opleving voor de ‘tall ships’. In hetzelfde 
jaar dat de Duitse bark in de Atlantische Oceaan ver¬ 

dween, werd voor het eerst de Tail-Ships Race geor¬ 

ganiseerd die nog steeds duizenden enthousiaste 

mensen op de been brengt. Het zusterschip van de 
Pamir, de Padua (thans Kruzenstern) is daarbij een be¬ 

langrijke publiekstrekker geworden. De op gratis 

energie, in de vorm van wind, varende windjammers 

spreken ondanks de gevaren nog altijd tot de ver¬ 

beelding. Of, om met de woorden van John Masefield 
te spreken: “And all I ask is a tall ship and a star to 

steer her by, and the wheel’s kick and the wind’s song 

and the white sail’s shaking and a gray mist on the 
sea’s face and a gray dawn breaking”. 

Johan Francke 

Henk Grootveld, Willem Ment den Heijer en Bert 

van derToorn, looJaarScheueningenHaven 1904-2004 

(Den Haag: De Nieuwe Haagsche, 354 p., ill., isbn 

90-77032-35-5; €21,50) 

In 1904 werd in Scheveningen de eerste haven in ge¬ 

bruik genomen, waarmee een langgekoesterde wens 

van reders en vissers in vervulling ging. Het was niet 

meer dan logisch dat deze gebeurtenis in 2004 uit¬ 

gebreid werd herdacht met verschillende festiviteiten 
en een tentoonstelling in het Schevenings museum, 

maar tevens met de publicatie van een omvangrijk ge¬ 

denkboek. Dit boek bestaat uit drie delen, waarin ach¬ 

tereenvolgens de ontstaansgeschiedenis van de haven, 
een overzicht van jaar tot jaar en een aantal haven¬ 
werkers worden beschreven. 

Historisch geïnteresseerden zullen het eerste deel 

van het boek waarschijnlijk het meest waarderen. 

Daarin valt onder meer te lezen dat reeds in 1773 een 
plan tot aanleg van een haven werd bedacht. De be¬ 

denker met de toepasselijke naam Cornelis Redelijk¬ 

heid dacht daarmee twee vliegen in een klap te slaan: 

een haven voor de visserij en een uitwatering voor de 

stinkende Haagse grachten. Maar Redelijkheid of 

niet, het zou nog tot het einde van de negentiende 
eeuw duren voordat de toenmalige minister van Wa¬ 

terstaat Cornelis Lely de stoot tot de werkelijke aan¬ 

leg gaf. De belangrijkste aanleiding daarvoor was de 

storm van 1894, die een groot deel van de bommen- 

vloot die op het strand overwinterde aan stukken 
sloeg. Voordat een spade in de grond werd gestoken, 

was bepaald dat de diepte van de haven nietmeerdan 

twee meter onder N.A.P. mocht bedragen, dit om te 

voorkomen dat een eventuele vijand de haven voor 

oorlogsdoeleinden zou kunnen gebruiken. Tussen 
1900 en 1904 werden de havenhoofden, een buiten¬ 

haven - op Scheveningen ‘De Kom’ geheten - en een 

ondiepe bommenhaven aangelegd. Nog voor de offi¬ 

ciële ingebruikneming was al duidelijk dat de haven 

op een aantal punten niet voldeed: door de ondiepte 
konden schepen alleen bij hoog water binnenlopen, 

de deining bracht schade toe aan naast elkaar liggen¬ 

de schepen en het getij zorgde permanent voor ver¬ 

zanding. Vooral de laatstgenoemde kwestie heeft tot 
aan de verlenging van de havenhoofden in de jaren 

zeventig voor problemen gezorgd; vrijwel perma¬ 

nent moest een zandzuiger de voorhaven en de haven 
op diepte houden. 

De haven was niet alleen te ondiep, maar ook te 

klein om de gehele Scheveningse vissersvloot te 
kunnen bergen. Vandaar dat de zogenaamde ‘dei- 
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ningscommissie’ al snel voorstelde om een tweede 
en bovendien diepere haven aan te leggen. Dat voor¬ 
stel werd uiteindelijk in daden omgezet; in 1921 be¬ 
gon de aanleg van de nieuwe haven die op 23 april 
1931 feestelijke door koningin Wilhelmina in ge¬ 
bruik werd genomen. Na het verhaal van de tweede 
haven volgt een verhandeling over de bebouwing in 
het havengebied in relatie tot de werkgelegenheid in 
de visserijsector. Daaruit blijkt dat een flink deel van 
de Scheveningse bevolking tot na de Tweede We¬ 
reldoorlog afhankelijk was van de visserij. In 1947 
bijvoorbeeld verdienden nog 4475 mensen hun bo¬ 
terham in de visserijsector. Daarna echter is het snel 
bergafwaarts gegaan. Andere vismethoden, de op¬ 
komst van de trawlvisserij, de introductie van grote 
hektrawlers en natuurlijk de overbevissing, hebben 
de sector qua werkgelegenheid gemarginaliseerd. 
Veel gebouwen aan beide havens werden gesloopt 
of omgebouwd tot horecagelegenheid. Tegenwoor¬ 
dig is de horeca waarschijnlijk de grootste werkge¬ 
ver in het havengebied. Zo biedt de oude visloods 
aan de tweede binnenhaven al jaren onderdak aan 
een reeks restaurants waar al dan niet vis genuttigd 
kan worden. 

Het tweede en veruit dikste deel van het boek 
houdt het midden tussen een kroniek en een ency¬ 
clopedie van wetenswaardigheden over de haven(s). 
De auteur van dit deel, Bert van der Toorn, heeft met 
engelengeduld honderden wetenswaardigheden, 
feiten en gebeurtenissen opgediept. We lezen hoe in 
1905 twee bomschuiten bij het binnenlopen veron¬ 
gelukten, dat er in 1918 een gevaarlijke mijn de ha¬ 
ven was binnengeslipt, en waarom in de crisisjaren 
een aantal Scheveningse reders hun haringloggers 
in de Poolse rederij Mewa te Gdynia heeft onderge¬ 
bracht. Stuk voor stuk interessante brokjes informa¬ 
tie, maar iets meer structuur had de auteur van dit 
deel zijn publiek wel mogen bieden. Zo krijgt de 
lezer bij het jaar 1963 de ongelijksoortige onderwer¬ 
pen “zware sneeuwval en ijsgang”, “het visserij- 
oefenschip”, “schade aan de kaden” en “de radar- 
waarnemers” voorgeschoteld. 

In het derde en laatste deel krijgen de havens een 
menselijk gezicht. Daarin namelijk laat Willem 
Ment den Heijer (géén familie van uw recensent!) de 
huidige ‘havenwerkers’ aan het woord, van directie¬ 
leden van rederijen en visverwerkende bedrijven tot 
vissers en visverwerkers. 

100 jaar Schevenin^en hauen is een dik boek met veel 
informatie, soms een tikje anekdotisch, en met veel 
uniek fotomateriaal. “De schrijvers pretenderen”, 

zo vermelden zij in hun verantwoording, “met dit 
boek niet de presentatie van een volledig havenge¬ 
schiedenis of van een wetenschappelijk werk.” Dat 
lijkt mij een juiste constatering. 

Henk den Heijer 

Ingo Heidbrink, "Deutschlands einzuje Kolonie ist das 
Meer”. Die deutsche Hochseefischerei und die Fischereikon- 

jflikte des 20. Jahrhunderts (Schriften des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums, Band 63. Deutsches Schif- 
fahrtsmuseum, Hamburg: Convent Verlag, 2004, 
266 p., ill., ISBN 3-934613-80-2; €39,90) 

Een titel en een ondertitel geven een recensent dik¬ 
wijls reden voor een opmerking of voor commen¬ 
taar, maar deze keer verdienen beide een bespreking 
op zichzelf. Dat een citaat uit onvervalste nationaal- 
socialistische hoek als titel gebruikt kan worden 
voor een Duitse studie over de zeevisserij, zegt iets 
over de zeggingskracht van dat citaat, maar wellicht 
nog meer over de mate waarin de jongste generatie 
historici met het recente verleden omgaat. Heid¬ 
brink (1968) koos voor deze slagzin uit de jaren der¬ 
tig vanwege de zeggingskracht ervan en vanwege 
het brede politiek-economische verband dat het 
suggereert. Dat is namelijk precies het kader waarin 
hij zijn onderwerp wil plaatsen. Dat wordt dan ook 
nauwkeurig omschreven in de nuchtere ondertitel. 
Zijn boek, de handelsversie van zijn ‘Habilitations- 
schrift’, gaat over de Duitse diepzeevisserij in de 
twintigste eeuw in het licht van de grote internatio¬ 
nale visserijconflicten. Daarbij plaatst hij de ontwik¬ 
keling in de onontbeerlijke Duitse en Noord-Atlan- 
tische politieke context. Omdat te benadrukken is 
het boek voorzien van een Engelse, Franse en IJs¬ 
landse samenvatting. 

Heidbrink, auteur van diverse artikelen en boeken 
over de geschiedenis van de tankvaart en zeevisserij, 
is naast zijn werk als onderzoeker en docent, als 
conservator (onder andere visserij en varend erf¬ 
goed) verbonden aan het Deutsches Schiffahrtsmu- 
seum te Bremerhaven. Hij is van het zeldzame slag 
maritieme historici dat vanuit de praktij k weet waar¬ 
over het gaat. Hij voer op visserijonderzoekschepen 
op de Noordzee en in de Noord-Atlantik, verbleef 
voor deze studie langdurig op Ijsland en Newfound¬ 
land en bezocht naast archieven aldaar talloze vis- 
serlui, bestuurders en politici. 

Het boek telt 260 pagina’s waarvan de eerste der¬ 
tig een schets vormen van het ‘Noord-Atlantische 
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toneel’, de politieke situatie in Canada, Ijsland en 
Duitsland tot in de jaren veertig en de Duitse kolo¬ 
niale politiek. In dat hoofdstuk wordt de van post- 
Versailles revanchisme doortrokken titel ten volle 
verklaard. Vervolgens wordt in veertig bladzijden de 
snelle en succesvolle ontwikkeling van Duitsland 
van marginale tot majeure visserijnatie (ca. 1880- 
1940) beschreven. Daarop volgt de kern van het 
boek: een integrale geschiedschrijving van de na¬ 
oorlogse Duitse ‘Hochseefischerei’ in de onvermij¬ 
delijke relatie tot de internationale conflicten over 
steeds verder oprukkende exclusieve zones langs 
met name de kusten van Ijsland en Canada. Aan de 
Nederlandse visserij zijn de opeenvolgende ‘kabel- 
jauwoorlogen’, van de jaren vijftig tot het instellen 
van de tweehonderd mijlszone in 1976, min of meer 
voorbij gegaan. De Nederlandse ‘verre visserij’ 
stond in die periode op een zeer laag pitje. Heel an¬ 
ders lag dat in Groot-Brittannië, Frankrijk, de 
Bondsrepubliek, de DDR en de Sovjet Unie. Daar 
groeide de visserij-inspanning tot ongekende hoog¬ 
te nadat eind jaren vijftig de fabriekstrawler zijn in¬ 
trede deed en aan boord bewerkte vis in diepgevro¬ 
ren toestand een wereldwijde markt kreeg. Het 
spreekt voor zichzelf dat een dergelijke groei in een 
periode waarin tevens de rijkste visgronden, name¬ 
lijk die vlak bij de kust, uitgeput en ingeperkt wer¬ 
den, tot spanning leidde. Politiek curieus was dat 
deze zich vooral toespitste op ruzie tussen de NATO 
partners Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duits- 
land enerzijds en Ijsland anderzijds. De ‘cod wars’ 
zijn in Engeland en Ijsland de laatste tien jaar door 
historici uit beide landen vanuit verschillende in¬ 
valshoeken beschreven. Hoe belangwekkend deze 
studies ook zijn, zij wekken allen de indruk dat deze 
reeks conflicten, waarin het daadwerkelijk tot scho¬ 
tenwisseling tussen de Britse marine en de IJslandse 
kustwacht kwam, vooral een bilaterale zaak tussen 
Londen en Reykjavik was. Ongetwijfeld waren vis¬ 
sers en de opvolgende regeringen van beide landen 
de hoofdrolspelers, maar het conflict lag veel bre¬ 
der. De verdienste van Heidbrinks boek is dat hij, al 
inventariserend op zijn rondreis langs het Noord- 
Adantische toneel, aantoont hoe vanuit de diverse 
nationale invalshoeken geacteerd en gereageerd 
werd op een wereldwijde verandering van opvatting 
over internationaal zeerecht. De combinatie van de¬ 
kolonisatie - Ijsland verklaart zichzelf onafhanke¬ 
lijk van Denemarken in 1944, Newfoundland snijdt 
haar banden met Engeland door en wordt in 1948 
een provincie met zelfbestuur van Canada - en het 

formaliseren van nationale belangen in de sinds 
eeuwen voor een ieder toegankelijke en te exploite¬ 
ren ‘vrije zee’, vertaalde zich in de wens exclusieve 
economische kustzones in te stellen. Aangezien de 
toonaangevende landen op het gebied van explora¬ 
tie en exploitatie van de zee doorgaans grotere be¬ 
langen hadden bij de kustzones van andere landen 
dan die van henzelf, probeerden zij deze ontwikke¬ 
ling te blokkeren. Voor de Tweede Wereldoorlog 
zou een dergelijke politiek wellicht geslaagd zijn, in 
de naoorlogse verhoudingen lukte dat niet meer. 
Wensen van kleine landen werden eisen die een ei¬ 
gen rol gingen spelen in de Koude Oorlogsverhou¬ 
dingen binnen de NATO en de Verenigde Naties. De 
Bondsrepubliek maar ook de Sovjet-Unie en de DDR 
stelden zich, anders dan Groot-Brittannië, enigs¬ 
zins bescheiden op in deze problematiek en pro¬ 
beerden door diplomatie en bilaterale afspraken 
met Ijsland de schade voor de eigen visindustrie te 
beperken. Tegelijkertijd ging West-Duitsland met 
kracht door op het pad waarop de Hochseefischerei 
reeds voor de oorlog marcheerde, namelijk het zoe¬ 
ken naar nieuwe visgronden. Toen krachtig ge¬ 
steund door de nationaal-socialistische overheid, 
werden nu in het kader van de wederopbouw nieuwe 
visgronden bij Groenland en de Canadese oostkust 
geëxploreerd. 

In de strijd van David tegen Goliath, zoals de 
meerderheid van de (kleinere) leden van de Verenig¬ 
de Naties de kabeljauwoorlogen zagen, won de IJs¬ 
landse David. In 1976 leidde dit tot het wereldwijd 
instellen van de tweehonderd mijlszone. Deze werd 
in de jaren tachtig gevolgd door de teloorgang van 
de grote trawlvisserij op de Noord Atlantic. Voor de 
Bondsrepubliek betekende dit het einde van de ei¬ 
gen ‘Hochsee’ vissersvloot. Naast wat kustvisserij in 
de Noord- en Oostzee werd de ooit omvangrijke en 
technisch geavanceerde Duitse trawlervloot ge¬ 
sloopt dan wel aan het buitenland verkocht. 

Heidbrink heeft deze problematiek vanuit Duits 
perspectief op uitstekende en pakkende wijze be¬ 
schreven in een fraai uitgevoerd boek dat uitgeko¬ 
men is in de inmiddels 63 banden tellende reeks 
‘Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums’. 
Zijn internationale aanpak door veelvuldig gebruik 
te maken van Engelse, IJslandse en Canadese pri¬ 
maire en secundaire bronnen, heeft een boek opge¬ 
leverd met een ‘scope’ die veel verder reikt dan de 
titel doet vermoeden. Het is tevens een belangwek¬ 
kende aanvulling op de geschiedenis van de Duitse 
visserij. Hier past echter een waarschuwing en een 
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opmerking. Zoals de ondertitel aangeeft, behandelt 

het boek de ‘Hochseefischerei’, de trawlvisserij bui¬ 
ten de Noordzee. Afgezien van een curieus en kort¬ 

stondig experiment eind jaren zestig toen vanuit de 

Franse eilandengroep Saint Pierre et Miquelon de 
haringvisserij met Duitse Noordzeeloggers werd be¬ 

dreven in de wateren ten zuiden van Newfoundland, 

beperkt Heidbrink zich strikt tot de trawlvisserij. 

Dat is een heldere en uitstekende keuze, maar hier¬ 

mee is de Duitse visserij als geheel nog niet beschre¬ 
ven. De opmerking betreft de beschrijving van de 

grote trawlindustrie na het ineenstorten van de be¬ 

staande structuren vanaf 1976 in hoofdstuk negen 

en tien. Terwijl helder en gedetailleerd een mislukte 
joint venture tussen Unilever dochter Nordsee en 

een Newfoundlands bedrijf wordt beschreven, ont¬ 

breekt de wel succesvolle Nederlandse component 

in dit verhaal. De grootste Duitse trawlers zijn al 

ruim een decennium Katwijks wat betreft techni¬ 
sche knowhow en eigendom. De Duitse Noordzee 

boomkorvloot bestaat voor het grootste deel uit Ne¬ 

derlandse ‘vlagkotters’ met een Duits nummer en 
Duitse quota. Dit zijn echter details die een niet-Ne- 

derlandse recensent wellicht niet zou opmerken. 

Heidbrink heeft een belangwekkend boek toege¬ 

voegd aan de groeiende reeks internationale publi¬ 

caties die bewijzen dat de geschiedenis van de visse¬ 
rij een wijd vertakte loot is aan de stam van de 

sociaal-economische, technische en politieke ge¬ 
schiedenis. 

Frits Loomeijer 

Adrian Jarvis, In Troubled Times. The Port of Liverpool, 
1905-1938 (St. John’s, Newfoundland: International 

Maritime Economic History Association, Research 
in Maritime History No. 26, 2003, viii + 232 p., ill., 

ISSN 1188-3928 / ISBN 0-9730073-6-2; $ 15.00) 

In de prestigieuze Canadese reeks ‘Research in Ma¬ 
ritime History’ verscheen een studie over de haven 

van Liverpool tijdens de eerste helft van de twintig¬ 

ste eeuw. Adrian Jarvis, één van de meest toonaan¬ 

gevende en gerespecteerde Britse havenhistorici, 
doet met deze studie zijn naam alle eer aan. Immers, 

geen enkele Britse historicus kan met zoveel erudi¬ 
tie over Liverpool spreken als Jarvis. Als voormalig 
‘Curator of Port History’ bij de ‘National Museums 

of Liverpool’ heeft Jarvis namelijk ongelimiteerd 
toegang tot de archieven. Voorliggend boek is eens 
te meer het bewijs van zijn immense en internatio¬ 

naal buitengewoon gewaardeerd vakkennis, maar 
schiet op enkele vlakken tekort. 

In Troubled Times begint ietwat verrassend met een 

schets van de toestand van de haven van Liverpool in 

1905. Als een volleerde gids leidt Jarvis de lezer door 
de haven anno 1905. Hij beschrijft de werkwijze van 

het havenbestuur en het leven en werken in Edwar¬ 

dian Liverpool, maar verzuimt een probleemstelling 
aan de inleiding toe te voegen. 

De verborgen rode draad doorheen het boek 
wordt echter gevormd door de vraag naar de ‘effi¬ 

ciëntie’ van haveninvesteringen en -operaties. Jarvis 
tracht namelijk te achterhalen welke investeringen 

zinvol waren en welke niet. Hij worstelt echter dui¬ 
delijk met de concepten die daarvoor werden geïn¬ 

troduceerd. Jammer genoeg verbant Jarvis de 

methodologische discussie grotendeels naar een 
appendix. Her en der vangt de lezer wel kantteke¬ 
ningen op, in de zin van ‘een kilometer kademuur is 

niet gelijk aan een kilometer kademuur’. Zo wordt 

in hoofdstuk vijf bladzijdenlang het opslaan van al¬ 

lerhande afval op de kades beschreven. De auteur 

overtuigt de lezer van het feit dat afval en de vloot 
van het havenbestuur congestie in de hand werkten, 

maar hij waagt zich niet aan een raming van het ver¬ 

lies aan efficiëntie. Jarvis blijft vragen bij de metho¬ 

de stellen, bijvoorbeeld door in te gaan op de mislei¬ 

dende eigentijdse maatstaven van efficiëntie 

(namelijk de ‘borrowing powers’ en de discrepantie 
tussen de maximale statutaire havenrechten en de 

feitelijk berekende havenrechten). Het is bijzonder 

jammer dat het methodologische kader zo fragmen¬ 

tarisch wordt besproken. Een systematische aanpak 

had het internationale debat over zeehavenefficiën- 
tie en -investeringen in een stroomversnelling kun¬ 
nen brengen. 

Ten derde komt het gebrek aan een comparatieve 

invalshoek het boek niet ten goede. Zo schreeuwt 

het hoofdstuk over gespecialiseerde goederenbe- 

handelingsfaciliteiten bijvoorbeeld om een vergelij¬ 
king met het mechaniseringproces in concurreren¬ 

de havens (maar ook met Rotterdam). De gevolgen 
van een gebrekkige vergelijking met de naburige ha¬ 

vens wordt goed geïllustreerd als de auteur in de 

laatste hoofdstukken beschrijft dat het havenbe¬ 

stuur niet langer havengebruikers kan bekoren door 

de beste dokken te bouwen, maar plots ‘reclame 
moet maken’. 

Een laatste manco houdt verband met de reeks 
‘Research in Maritime History’. Dat deze de weten¬ 

schap hoog in het vaandel draagt, is een goede zaak 
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maar heeft twee gevolgen. De voor Jarvis zo kenmer¬ 

kende cynische benadering van ‘zijn haven’ komt 

ook In Troubled Times storend over. De steeds weer¬ 

kerende sarcastische opmerkingen en Tittle episo¬ 

des’ doen afbreuk aan het wetenschappelijke imago 

van het werk. Anderzijds zorgt het wetenschappelij¬ 
ke karakter van de reeks ervoor dat lezers die een rijk 

verlucht boek verwachten nieuwsgierig blijven. 

Vooral het schaarse kaartenmateriaal doet zich bij 

een niet-Brits (en Liverpool-onkundig) publiek on¬ 
middellijk gevoelen. 

Deze tekortkomingen nemen niet weg dat het om 

een bijzonder origineel en uitermate goed gedocu¬ 

menteerd boek gaat. In Troubled Times bulkt van de 

interessante archief- en literatuurverwijzingen en 
zal met andere woorden zijn dienst bewijzen als een 

quasi onuitputtelijke bron van informatie en inspi¬ 

ratie voor havenhistorici op zoek naar vergelijkings- 

en aanknopingspunten. Belangrijker nog is dat Jar¬ 
vis er keer op keer als geen ander in slaagt de werk¬ 

wijze en de logica van het havenbestuur nauwkeurig 

te beschrijven en te analyseren. Zo gunt Jarvis de le¬ 

zer in een buitengewoon sterk onderbouwd hoofd¬ 

stuk over de bouw van Gladstone Dock een unieke 

blik achter de schermen. In het derde hoofdstuk laat 
Jarvis zien hoe het havenbestuur omging met de 

kustvaart en de concurrentie van de Britse private 

spoorwegen. En in het vierde hoofdstuk, waar hij 

het slechte ingenieurschap en de carrières van enke¬ 
le haveningenieurs en bestuurslieden belicht, con¬ 

cludeert Jarvis opmerkelijk dat het ‘falen’ van het ha¬ 

venbestuur verklaard wordt door de ‘trust 

mentaliteit’ van het havenbestuur. De toegevoegde 
waarde van In Troubled Times is met andere woorden 

gelegen in het feit dat het boek toont hoe een we¬ 

reldhaven echt werkt. 

Reginald Loyen 

Arjen Klein, Varen in de Lijn uan Oranje - Oranje Lijn 

1937-1970 (Aprilis: Zaltbommel, 2004, 368 p., ill., 
isbn 90 5994 0415; €39,00) 

Arjen Klein kreeg in 1991 een plakboek in handen 

van zijn grootvader Sander Klein die kapitein was bij 

de Oranje Lijn. Het bevatte diverse krantenberich¬ 

ten, onder andere over diens grootse aankomst in 

Chicago na de opening van de St. Lawrence Seaway. 
Nieuwsgierig begon Arjen aan een speurtocht naar 

aanvullende informatie in de archieven. Op basis 
van het in de loop van vele jaren verzamelde materi¬ 

aal stelde hij met ongetwijfeld noeste arbeid een 

waardevol boek samen over een belangwekkend 

deel van onze maritieme geschiedenis. Hij gaf het de 
titel: Varen in de Lijn uan Oranje- Oranje Lijn 1937-1970. 

Uitgeverij Aprilis in Zaltbommel maakte er in 2004 

een zeer verzorgde uitgave van. Het werd een kloek 

boek van 368 pagina’s met tal van fraaie illustraties, 

dat een welkome aanvulling is van de maritieme bi¬ 
bliotheek in ons land. 

Arjen Klein heeft zijn best gedaan om een zo vol¬ 

ledig mogelijke beschrijving van de historie van de 

Oranje Lijn te presenteren. Hij is daarin goed ge¬ 

slaagd. Het verhaal begint in 1750 in Rotterdam, 
wanneer Robbert Mc.Vether en Helen Young - af¬ 

komstig van de Sheüandeilanden - zich in de Maas¬ 

stad vestigen. Op 7 oktober 1914 zag daar een van 

hun nakomelingen het levenslicht: Anthony Veder, 

die de medestichter van de Oranje Lijn zou worden. 
In 1937 richtten hij en zijn moeder de Maatschappij 

Zeetransport N.V. (Oranje Lijn) op. Dat getuigde van 

durf, want de koopvaardij verkeerde in de nadagen 

van de economische crisis van 1929. Bovendien ste¬ 

vende men in rap tempo af op de tweede wereld¬ 

brand die in 1939 vernietigend ontvlamde. 
De Maatschappij Zeetransport N.V. kreeg van 

meet af aan een brede oriëntatie en richtte zich op de 

noten- en fruitvaart, de Meren-vaart, de koelvaart en 

zelfs de passagiersvaart. Na de oorlog moest Antho¬ 
ny Veder temidden van de verwoestingen in zijn ge¬ 

liefde stad Rotterdam zijn bedrijf opnieuw tot leven 

wekken. Hij slaagde daarin grandioos, en in 1958 

kon de rederij profijtelijk worden verkocht, waarbij 

de aandelen overgingen naar de Koninklijke Paket- 
vaart Maatschappij (KPM). Anthony Veder bleef 

evenwel zeer actief, onder andere door de oprich¬ 

ting van de Koraal Scheepvaart Maatschappij N.V., 

die zich ondermeer op de gasvaart oriënteerde. Na¬ 

dat Anthony Veder op 30 augustus 1967 overleed, 
namen zijn vrouw en twee dochters de leiding over. 

De interessante geschiedenis van de Oranje Lijn 

en van de daaruit voortgekomen Anthony Veder 

Group N.V. komt in het boek uitgebreid en met lief¬ 

de voor detail aan de orde. Het is duidelijk dat Arjen 
Klein met zijn beschrijvingen niet alleen zijn groot¬ 

vader heeft willen eren, maar dat hij ook zijn respect 

tot uiting heeft willen brengen voor allen die bij deze 

rederijen en hun aanverwante zaken betrokken wa¬ 
ren. Niet alleen de zakelijke verwikkelingen, maar 

ook de schepen, de bemanningen, het wal- en kan¬ 

toorpersoneel komen ruimschoots aan bod, evenals 
de ontwerpaspecten en de technische kanten van de 
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vloot in relatie tot de specifieke bestemmingen, in 
het bijzonder voor wat betreft de overzeese lijnvaart 

op de Grote Meren. Terecht komen de maritieme en 

bedrijfskundige stuurmanskunst aan bod, die nodig 
zijn om naar en op deze “Achtste Zee” te varen. Van¬ 

zelfsprekend gaat de schrijver ook nader in op de 

Oranjegezindheid van de rederij en hoe deze tot ui¬ 

ting kwam in de naamgeving van de schepen naar 
prinsen en prinsessen van het Huis van Oranje. 

Na de beschrijving van de wording van het bedrijf 

in de paar jaren vóór de Tweede Wereldoorlog, vol¬ 
gen de meeslepende belevenissen tijdens de oorlog. 

Daarna komt de opbouw na de Tweede Wereldoor¬ 

log aan bod. Bijzonder interessant is de beschrijving 
van de onderhandelingen die half december 1955 

leidden tot het samengaan van de Oranje Lijn en de 

Fjell Line, nadat de besprekingen met de Holland 

Amerika Lijn op niets waren uitgelopen. Vervolgens 

komt de verdere uitbreiding van de Laker-vloot aan 
bod. Kostelijk is daarbij het verhaal van de passagie- 

re die wilde weten hoe de ‘luipijp’ werkte. En zo zijn 

er nog tal van boeiende kleine verhalen ter afwisse¬ 

ling van de grote lijn van de prinselijke vloot. In een 

apart hoofdstuk worden zorgvuldig de prachtige 

vrachtpassagiersschepen Prinses Irene en Prinses Mar¬ 
griet behandeld. De interessante details komen even¬ 

wichtig ter sprake. Tot slot volgt een uitgebreide 

analyse van de Anthony Veder Group N.V. in de pe¬ 
riode 1937 - 2004. 

Het boek ontleent haar belang tevens aan het no¬ 

tenapparaat, het supplement met diverse detailover- 
zichten, de zeer volledige vlootlijst van de Oranje 

Lijn en de zorgvuldige literatuurverantwoording. 

Het is duidelijk: Klein heeft een groot boek ge¬ 

schreven. De talloze illustraties maken het tot een 
fraai kijkboek. De maritiem historicus vindt in deze 

uitgave de relevante informatie over de Oranje Lijn 

tot in de kleine details, waarmee de auteur een diep¬ 

gang heeft bereikt, waaraan de geschiedschrijving 

over onze koopvaardij behoefte heeft. Dit boek van 

Arjen Klein vormt een verdiepingsslag die uitste¬ 
kend past in de lijn van spaarzame, diepgravende 

maritieme werken die de laatste paar jaar in Neder¬ 
land zijn verschenen, dankzij auteurs als W. Grund, 
B. Oosterwijk en F. van Tuikwerd. 

Het lijdt geen twijfel, dat opa Klein trots zal zijn 

op het voortreffelijke werk van zijn Klein-zoon. 

Nico Guns 
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Signalementen 

Willem Baalbergen (red.), Zilver in de Netten. Noord- 

unjk als vissersplaats (Noordwijk: Uitgeverij Zeeraket, 

2004,136 p., ill., isbn 90-808232-2-8; €22,50) 

Net als in de kustplaatsen Ter Heijde, Scheveningen, 

Katwijk en Egmond was ook in Noordwijk eeuwen¬ 
lang de visserij van groot belang voor de inwoners. 

Velen waren direct of indirect afhankelijk van de be¬ 

drijfsresultaten die in de visserij werden behaald. 

In de eerste zes hoofdstukken worden de gebruik¬ 
te scheepstypen (haringbuizen, pinken, bommen 

en zeilloggers) besproken. Eveneens wordt stilge¬ 

staan bij de overgang van hout naar ijzer en van zeil 

naar stoom en diesel. Ook de toeleveringsbedrijven 

als scheepswerven, lijnbanen, zeilmakerijen en de 
visverwerkende bedrijven als rokerijen en kuiperijen 

komen aan de orde. Heel aardig is het stukje over de 

visserij in de eenentwintigste eeuw. Een gemis is het 

ontbreken van een voetnotenapparaat. Voor veel in¬ 
teressante passages blijft het gissen waar de infor¬ 

matie vandaan komt of waarop de tekstgedeelten 
zijn gebaseerd. 

Voor verder onderzoek naar aantallen uitgerede 

schepen en aanvoergegevens is met name het laatste 

hoofdstuk ‘Noordwijkse visserij in cijfers’ van be¬ 
lang. Hoewel de nadruk ligt op cijfermateriaal uit de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw, 

vormt deze informatie een welkome aanvulling op 

het cijfermateriaal in het Verslat} over de Zeeuisscherijen, 

uitjjebragt door de Commissie, benoemd bij Koninklijk Be¬ 
sluit van den gden februari] 1854 no. 57 (Den Haag, 

1854). Jammer is het wel dat de in dit verslag ge¬ 

noemde cijfers voor de Noordwijkse visserij op 

steurharing uit de jaren 1753-1757 weer niet zijn op¬ 
genomen. 

Alle hoofdstukken zijn doorspekt met persoonlij¬ 
ke verhalen van Noordwijkse vissers en voorzien van 

veel beeldmateriaal. Het boekje eindigt met een ver¬ 
klaring van een aantal (visserij)termen. Het hap- 

snap-gehalte van Zilver in de netten is redelijk hoog. 

Desondanks geeft deze mooi verzorgde publicatie 
wel een goede indruk van de diversiteit in visserijac¬ 

tiviteiten die vanuit een van de Hollandse kustplaat¬ 
sen werd uitgeoefend. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: lokale visserijgeschiedenis. 
Niveau: populair. 

Doelgroep: geïnteresseerden in visserijgeschiede¬ 
nis. 

Minpunt: versnipperde informatie en onduidelijk 
waarop de informatie is gebaseerd. 

Pluspunt: nieuwe (cijfermatige) gegevens over vis¬ 
serij. 

Adri P. van Vliet 

Maartje de Haan, ‘Vaderlandsch trots’ (Warnsveld: Ter¬ 

ra Lannoo, 2005, 48 p., ill., isbn 90-5897-253-4; 

€14,95) 

Dit boek is gewijd aan de historiserende schilder¬ 

kunst. Volgens de catalogus bij de tentoonstelling 
Het vaderlandsch gevoel (Rjjksmuseum, Amsterdam, 

1978) zijn Verlichtingsidealen, nationalisme, sterke 

belangstelling voor de geschiedenis, de theorie van 

het juiste moment, pathetiek en sentimentalisme 

kort samengevat de belangrijkste elementen die aan 

bod komen als we het ontstaan van de negentiende- 

eeuwse historieschilderkunst willen beschrijven. Al 
deze aspecten komen ook aan bod in ‘Vaderlandsch 

trots’. Na een uitleg over wat historieschilderkunst 

is, volgen hoofdstukken over Hollandse helden, de 

opkomst van de Hollandse historieschilder, de hel¬ 
den van de nationale eenheid, helden van de verzui¬ 

ling en de teloorgang van de historieschilderkunst. 

Het boekje toont aan dat de grote populariteit van de 

vaderlandse geschiedenis in de negentiende eeuw 
zich niet alleen tot de schilderkunst beperkte, maar 

ook in de beeldhouwkunst en literatuur (proza en 

poëzie) tot uitdrukking kwam. Maritiem-histori- 

sche voorbeelden zijn de verbeeldingen van de do¬ 

delijk gewonde Michiel Adriaansz. de Ruyter in 

1676, het moedvertoon van Johan van Galen bij Port- 
Maria in 1649 en Van Speijk op het moment voordat 

hij het kruit zal doen ontbranden in 1831. Bijna ge¬ 

lijktijdig stond de aflevering van juni/juli 2004 van 

het tijdschrift Kunstschrift met als titel ‘Schilderen 

voor het vaderland’ in het teken van de vaderlandse 
geschiedenis in de kunst. 
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Kwalificaties 

Aard publicatie: rijk geïllustreerde publicatie over 

een schilderkunstig genre in de negentiende 
eeuw. 

Niveau: populair. 

Doelgroep: geïnteresseerden, die meer wil weten 
over historieschilderkunst. 

Minpunt: afbeeldingen en de verklarende tekst 
staan soms ver uit elkaar; geen bronnenopgave, 

met name voor de (fragmenten van) gedichten. 

Pluspunt: een mooi verzorgde uitgave voor wie in 
kort bestek iets wil weten over een aantal belang¬ 

rijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschie¬ 
denis. 

Ron Brand 

Leo Bersee, Terug in de tijd met Plancius (Groningen: 

Boon uitgeverij, 2004, 108 p., ill., isbn 90-75913- 
41-9) 

Na dertig jaar trouwe dienst begon de loodsboot Pol¬ 

lux in 1980 onder de naam Plancius als expeditieschip 

aan een tweede leven. Aanvankelijk werd het schip 

ingezet voor het begeleiden van wetenschappelijke 
expedities naar Spitsbergen, maar al snel volgden 

reizen naar West-Afrika en Zuid-Amerika. Uiteinde¬ 
lijk kwam de Plancius begin jaren negentig in bezit 

van een gefortuneerde zakenman, die het schip zijn 

oorspronkelijke naam teruggaf en naar Azië liet va¬ 

ren. Leo Bersee heeft als stuurman enkele reizen 

met de Plancius gemaakt en haalt daar in dit boek 

herinneringen aan op. De auteur verweeft zijn eigen 

belevenissen met die van de eerste Nederlanders die 
de wereldzeeën bevoeren. In de eerste drie hoofd¬ 

stukken worden achtereenvolgens de reizen van 

Bersee en die van bekende Nederlandse zeevaarders 

omstreeks 1600 naar respectievelijk het noorden, 

het westen en het oosten beschreven. Het laatste 
hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de 
Plancius. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: reisverhalen. 
Niveau: populair. 

Doelgroep: liefhebbers van avontuurlijke zeereizen. 
Minpunt: historische informatie niet altijd even be¬ 

trouwbaar. 

Pluspunt: vlot geschreven. 

Henk den Heijer 

Remmelt Daalder, Cees van Romburgh e.a. red., 

Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten, 
1500-2000 (Zutphen: Walburg Pers, 2004, 238 p., 

ill., isbn 90-5730-321-3; €24,50) 

Een boek met geringe diepgang en grote breedte, zo 

wordt dit jaarboek van het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam in de inleiding aangeprezen. Met be¬ 

hulp van 70 voorwerpen uit de museumcollectie 
wordt de lezer door de maritieme geschiedenis van 

Nederland geleid. Het boek kent een chronologi¬ 
sche opzet: steeds wordt een jaar gekozen dat vol¬ 

gens de auteurs een keerpunt of hoogtepunt in de 

Nederlandse maritieme geschiedenis vormt. Ieder 
thema krijgt drie pagina’s toegemeten, waarvan er 

minstens één wordt gevuld met een fraaie afbeel¬ 

ding van het voorwerp uit de museumcollectie dat 

het uitgangspunt vormt. Dat varieert van een deel 
van de arm van Van Speijk tot een daviskwadrant van 

ebben- en vruchtbomenhout uit 1791 of het in Ma- 

lakka ontworpen servies van schout-bij-nacht Wol- 

terbeek. De begeleidende tekst vertelt het verhaal bij 
het voorwerp en geeft het een plaatsje in de maritie¬ 
me historie van ons land. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: jaarboek Nederlands Scheepvaart¬ 
museum Amsterdam. 

Niveau: populair. 

Doelgroep: vrienden van het museum en geïnteres¬ 
seerde (potentiële) bezoekers. 

Minpunt: literatuurverwijzingen bij de 70 thema’s 
zouden de waarde van het boek hebben vergroot. 

Pluspunt: prachtige afbeeldingen uit de museum¬ 
collectie. 

Joke Korteweg 
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Nieuwe boeken en artikelen 
Ron Brand 

Een overzicht van geraadpleegde tijdschriften is te 

vinden in TvZ 23 (2004), nr. 1, 83-87. Hierin komt 

te vervallen het tijdschrift Circumpolar Journal 
(CP). 
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