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Ten geleide 

Voor u ligt een themanummer van het Tijdschrift 
voor Zeegeschiedenis. Liefhebbers van de wie 
kwamen in het najaarsnummer van 2005 aan 

hun trekken, de aandacht van dit nummer gaat 
naar middeleeuwse havens. Redactielid Louis 

Sicking verzorgde aan de Universiteit Leiden 
een werkcollege over havensteden in de Neder¬ 
landen en drie van zijn studenten bewerkten 

hun werkstuk tot een artikel voor dit tijdschrift. 
In een inleidend artikel schetst Sicking het 

kader van het onderzoek en toont aan hoe be¬ 

langrijk het is door middel van casestudies te ko¬ 
men tot “het herkennen van patronen in de 

ontwikkeling van havens, havenkwartieren en 
de verbinding van havens met de zee”. Al deze 

thema’s komen in de artikelen aan de orde. 
Henny Denessen richt zich op het proces van 
havenuitdieping in het Dordrecht van de vijf¬ 
tiende eeuw. Jeroen van der Vliet trekt de cirkel 
iets wijder en kijkt naar de Lastage, het buiten¬ 

dijkse en buiten de stadsmuren gelegen haven¬ 
kwartier van Amsterdam. Hij richt zich daarbij 

met name op de zestiende eeuw. Tim Bis- 
schops tenslotte neemt de plannen voor uitwa¬ 
tering van Rijnland op de Noordzee onder de 
loep om na te gaan of er mogelijk een andere 
bedoeling aan ten grondslag lag, namelijk de 
ambitie om Leiden van een eigen verbinding 
met de zee te voorzien. Daarmee richt hij de 
blik naar buiten. 

De invalshoek van havens en havensteden 
biedt interessante perspectieven voor vernieu¬ 

wend onderzoek naar middeleeuwse havens, 
zo bleek tijdens het werkcollege. De redactie 
hoopt daar door het publiceren van deze artike¬ 
len aan bij te dragen. 

Joke Korteweg 
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Sleutels tot de zee: havensteden en hun infrastruc¬ 
tuur in de Nederlanden in de late middeleeuwen 
Een verkenning1 

Louis Sicking 

De meeste van de snelgroeiende nederzettin¬ 
gen in de Lage Landen die in de middeleeuwen 
stadsrecht verkregen, lagen aan bevaarbaar wa¬ 

ter. De toegankelijkheid van deze nederzettin¬ 
gen voor scheepvaart werd van essentieel be¬ 

lang geacht voor stedelijke ontwikkeling. Het 
is dan ook niet verrassend dat publieke gezags¬ 
dragers bereid waren gunstige voorwaarden te 

creëren voor de ontwikkeling van aanlegplaat¬ 
sen. De graven van Vlaanderen, in het bijzon¬ 
der Diederik (1128-1168) en Filips van de Elzas 

(1168-1191), hebben in dit opzicht een actieve 
rol gespeeld.2 Het mes sneed daarbij aan twee 
kanten. Enerzijds kon de economische ontwik¬ 

keling van dergelijke plaatsen en hun achter¬ 
land worden gestimuleerd doordat het schep¬ 

pen van gunstige omstandigheden voor de 
scheepvaart handel aantrok. Anderzijds kon 
het openbaar gezag inkomsten genereren door 

de vestiging van een tol5 of door het heffen van 
gelden in ruil voor het leveren van diensten of 
voor het creëren van faciliteiten als het bieden 

van mogelijkheden voor overslag en het aange¬ 
ven van de vaargeul naar de aanlegplaats of ha¬ 
veningang. 

De geschiedenis van havens, havenplaatsen 
en -steden, in het bijzonder in de middeleeuwen 

maar ook die in de nieuwe tijd, mag de laatste 
jaren op toenemende belangstelling rekenen. 
Dat is vooral het geval in Scandinavië4, Enge¬ 

land,5 Duitsland,6 Frankrijk,7 Spanje8 en Portu¬ 
gal,9 waar recentelijk meer belangstelling voor 

middeleeuwse havengeschiedenis lijkt te be¬ 
staan dan in Nederland en België, waar men al 

gauw moet teruggrijpen op oudere publica¬ 
ties.10 Dit is opmerkelijk omdat belangstelling 
voor havengeschiedenis in de aan zee gelegen 

en waterrijke Nederlanden voor de hand ligt. 

Aangezien havenontwikkeling nauw verbon¬ 
den is met infrastructurele werken gericht op 
het in stand houden of verbeteren van de be¬ 

vaarbaarheid van de waterweg waaraan de ha¬ 
ven gelegen is, sluit dit onderzoeksterrein nauw 

aan bij het meer algemene thema van de relatie 
tussen steden en de hun omringende territo¬ 
ria,11 waarvoor ook in Nederland11 en België15 be¬ 

langstelling bestaat. Binnen dit ruimere kader 

kan met het onderzoek naar havensteden in de 
Nederlanden en hun specifieke infrastructuur 
ten behoeve van de verbinding met bevaarbaar 
water een bijdrage worden geleverd aan de be¬ 

antwoording van de vraag naar de betekenis van 
stedelijke samenlevingen voor de ontwikkeling 

van de Nederlanden, die in de late middeleeu¬ 
wen een proces van economische integratie en 
politieke schaalvergroting ondergingen. 

Het proefschrift van Peter Sigmond, Neder¬ 

landse zeehavens tussen 1500 en 1800, vormt een 

vanzelfsprekend startpunt voor de bestudering 
van de ontwikkeling van havens en hun infra¬ 
structuur in de Nederlanden in de late middel¬ 

eeuwen. Het bijzondere van dit boek is dat het 
de verschillende zeehavens niet geïsoleerd be¬ 
schouwt maar havens in vergelijkend perspec¬ 

tief en in relatie met elkaar bestudeert. De 
auteur gaat uit van het huidige grondgebied 
van Nederland en laat het grootste deel van 

Vlaanderen en Brabant dus buiten beschou¬ 
wing. Het boek beperkt zich verder tot de nieu¬ 
we tijd.14 Voor de studie van havenontwikkelin¬ 

gen in de late middeleeuwen is het van belang 
zich te realiseren dat Vlaanderen en Brabant op 

vele fronten het voortouw namen. Dit gold in 
het bijzonder voor de economische en stedelij¬ 
ke ontwikkeling en daarmee ook voor de stich¬ 
ting, aanleg en uitbouw van havens. 
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De door Sigmond opgeworpen vragen kunnen 
als uitgangspunt dienen voor vergelijkend on¬ 
derzoek naar de ontwikkeling van havens en 

havensteden in de late middeleeuwen: welke 
redenen waren er om op een bepaald moment 
in een bepaalde plaats al dan niet over te gaan 
tot aanleg van een haven of uitbreiding van het 
bestaande havenareaal? Waarom slaagden 

sommige havensteden erin uit te groeien tot in¬ 
ternationale havens waar andere onder ogen¬ 
schijnlijk gelijke omstandigheden hun regio¬ 
nale functie niet ontstegen? Afgeleide vragen 
zijn: waartoe dienden havens, hoe kwamen ze 
tot stand, hoe werden ze in stand gehouden en 
hoe functioneerden ze? Voor de middeleeuwen 
is in het bijzonder het dynamische onderscheid 

tussen rivier- en zeehavens interessant. Wan¬ 
neer men zeehavens definieert als havens die 
voor zeegaande schepen bereikbaar zijn, kan 
men in de middeleeuwen steden als Tiel, 
Utrecht, Deventer en zelfs Keulen tot deze cate¬ 
gorie rekenen. Met het toenemen van de diep¬ 

gang van de schepen verplaatste het punt van 
overslag zich stroomafwaarts, bijvoorbeeld 
naar Dordrecht in het geval van de Rijn, en naar 
Kampen in het geval van de IJssel. 

De comparatieve benadering is uiteraard pas 

mogelijk wanneer voldoende deelstudies van 
de verschillende havens, havenplaatsen en -ste¬ 
den beschikbaar zijn. Voor Vlaanderen is een 
omvangrijke hoeveelheid literatuur voorhan¬ 
den die men zou kunnen indelen in literatuur 
over Brugge, haar voorhavens en het Zwin en 

het toegankelijk houden van deze vaarroute 
enerzijds15 en literatuur over de havens langs de 
Vlaamse kust anderzijds.16 Vele artikelen zijn 
onder meer te vinden in de Handelingen uan het 
Genootschap uoor Geschiedenis, gesticht onder de be¬ 

naming “Sociéte'd’ÉmuIation” te Brugge: driemaande¬ 
lijks rijdschrift uoor de studie uan geschiedenis en oud¬ 
heden uan Vlaanderen en in de voorgangers van 
dit tijdschrift. Het belangrijkste werk is verricht 
door A. Verhuist, die naast vele specialistische 
artikelen17 ook synthetiserende bijdragen heeft 
geschreven.'8 Daarnaast moet het omvangrijke 
en op degelijk archiefonderzoek berustende 

werk van R. Degryse worden genoemd.19 Voor 
Zeeland zijn naast oudere publicaties die veelal 
verschenen in het Archief. Mededelingen uan het 
Koninklijk Zeeuiusch Genootschap der metenschappen 
vooral de verschillende studies van P.A. Hende- 

rikx van belang.20 Voor Holland lijkt de situatie 
minder gunstig te zijn. Men is vooral aangewe¬ 
zen op studies die een enkele stad als onder¬ 
werp hebben. Opvallend is verder dat veel van 
de recent verschenen stadsgeschiedenissen 

niet of nauwelijks afzonderlijk aandacht aan de 
haveninfrastructuur besteden. Het eerste deel 
van de Geschiedenis uan Amsterdam vormt enigs¬ 
zins een positieve uitzondering met een kader¬ 
tekst van twee bladzijden over de haven.21 Maar 

er is dus nog een hoop te doen. 
Zo ontstond het idee in het kader van een 

werkcollege voor derde- en vierdejaars studen¬ 

ten onderzoek te doen naar verschillende ha¬ 
vensteden in de Nederlanden in de middeleeu¬ 
wen.22 Zonder in het bestek van dit artikel 
gedetailleerd verslag te kunnen leggen van de 

resultaten van al het verrichte onderzoek, 
wordt hier volstaan met enkele algemene op¬ 
merkingen. De bronnensituatie bleek in de di¬ 
verse archieven van havensteden zeer sterk uit¬ 
een te lopen waardoor het zeer moeilijk, zoniet 

onmogelijk is om op basis van vergelijkbare 
bronnen in verschillende steden onderzoek uit 
te voeren om ontwikkelingen van de havens in 
die steden met elkaar te vergelijken.23 Wel is 
duidelijk geworden dat de invalshoek van ha¬ 

vens en havensteden interessante perspectie¬ 
ven biedt voor vernieuwend onderzoek. Ver¬ 
schillende van de bezochte archieven bevatten 
relevant materiaal voor onderzoek naar aspec¬ 
ten van de haven of naar de relatie tussen de ha¬ 

ven of havenstad en de omgeving. 
De drie artikelen in dit nummer van het Tijd¬ 

schrift voor zeegeschiedenis, die elk een bewerking 

zijn van het werkstuk dat de drie auteurs in het 
kader van het college schreven, zijn daar con¬ 
crete voorbeelden van. Elk belichten zij een an¬ 

der aspect van de op de verbinding met de zee 
gerichte infrastructuur van de stad die zij bestu¬ 
deerden. Henny Denessen stelt in haar bijdrage 
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over Dordrecht de haven zelf centraal. Jeroen 
van der Vliet bestudeert de Lastage, het haven¬ 

kwartier van Amsterdam. Tim Bisschops vraagt 
zich tenslotte af of de plannen voor doorgraving 
van de duinen bij Katwijk ten behoeve van de 

uitwatering van Rijnland in verband kunnen 
worden gebracht met een mogelijke ambitie 
van de stad Leiden een scheepvaartverbinding 
met de open zee te realiseren. De behandelde 

thema’s kunnen in een eenvoudig model met 
elkaar in verband worden gebracht door ze op te 

vatten als drie concentrische cirkels met in de 
binnenste cirkel de haven zelf, in de cirkel daar¬ 
omheen het havenkwartier, en in de buitenste 

cirkel de verbinding van de haven en het haven¬ 
kwartier met de zee. 

Met haar onderzoek naar de uitvoering van 
twee vijftiende-eeuwse projecten die uitdieping 

van de haven van Dordrecht behelsden, gaat 
Henny Denessen letterlijk tot op de bodem van 
de haven van Hollands oudste stad. Zij baseer¬ 
de haar onderzoek hoofdzakelijk op rekenin¬ 
gen waarin de uitgaven ten behoeve van deze 

projecten zijn geboekstaafd. Vooralsnog zijn in 
geen van de andere onderzochte steden derge¬ 
lijke rekeningen aangetroffen. Het blijkt om 

omvangrijke projecten te gaan die maanden 
duurden en waarvoor speciale projectontwik¬ 
kelaars, havenmeesters genaamd, tijdelijk wer¬ 
den aangesteld. Zij sloten de uit te diepen ha¬ 
ven af met behulp van dammen, legden de 

haven droog met behulp van zuigerpompen, 
lieten vervolgens de havenbodem perceelsge¬ 
wijs uitdiepen en de uitgegraven bagger afvoe¬ 

ren op karren. Het stadsbestuur had tot de uit¬ 
dieping besloten op instigatie van de gilden die 

overigens in het stadsbestuur waren vertegen¬ 
woordigd. De financiering vond plaats door 
middel van de verkoop van lijfrenten. Ook de 
Zuid-Hollandse ambachten rondom Dor¬ 

drecht, die kennelijk eveneens van de uitdie¬ 
ping van de haven zouden profiteren, moesten 
een bijdrage aan de projecten leveren in de 
vorm van arbeid. Degenen die erven grenzend 
aan de haven bezaten, werden geacht van de ge¬ 

legenheid gebruik te maken hun beschoeiin¬ 

gen en normaliter onder het wateroppervlak 
gelegen keldermuren te onderhouden of te re¬ 
pareren. De eigenaars van werven aan de haven 

moesten het havenoppervlak onder die werven 
zelf laten uitdiepen. Tijdens de werkzaamhe¬ 
den hebben de gebruikelijke havenactiviteiten 

praktisch stil gelegen. Naast de tijdelijke der¬ 
ving van inkomsten van al degenen die hun ge¬ 
bruikelijke activiteiten in en rondom de haven 
niet konden verplaatsen, ondervonden de om¬ 

wonenden verder heel wat overlast, onder meer 
omdat het uitgegraven havenslib via hun erven 
en huizen moest worden afgevoerd. Het is niet¬ 
temin duidelijk dat de projecten van algemeen 

belang werden geacht voor de stad, de ambach¬ 
ten in de omgeving en hun inwoners. De uitdie¬ 
pingen van de haven van Dordrecht in 1452 en 

1461 waren infrastructurele projecten van een 
zodanig grote omvang dat deze niet alleen kun¬ 
nen worden verklaard als antwoord op achter¬ 
stallig onderhoud. De uitdiepingen, die het 
doel hadden grotere schepen in de haven te 

ontvangen, kunnen tevens worden beschouwd 
als reactie op de toenemende kritiek op het 
Dordtse stapelrecht en als een poging de eco¬ 
nomische achteruitgang te keren. 

Van een belangengemeenschap zoals die in 
Dordrecht bestond tussen het stadsbestuur en 
de eigenaren van de panden rondom de haven 

die de uitdiepingen mogelijk maakte, lijkt in 
Amsterdam geen sprake te zijn geweest. Jeroen 
van der Vliet bespreekt in zijn artikel de belan¬ 
gentegenstellingen tussen de inwoners van de 

Lastage, het buitendijkse en buiten de Amster¬ 
damse stadsmuren gelegen havenkwartier, en 
het Amsterdamse stadsbestuur. In verband met 
brandgevaar waren het pekken en teren van 
scheepsrompen en touwen binnen de vesting 

verboden en waren deze en andere aan de 
scheepvaart gerelateerde activiteiten langza¬ 
merhand in de Lastage geconcentreerd. Toen 

de grensstad die Amsterdam was tijdens de 
Gelderse oorlogen in de eerste helft van de zes¬ 
tiende eeuw geregeld het doelwit was van Gel¬ 
derse aanvallen, werd de Lastage het brand¬ 
punt van een verbeten strijd tussen het 

Louis Sicking / Sleutels tot de zee 5 



stadsbestuur, dat de verdediging van de stad als 
geheel moest zien te garanderen, en de inwo¬ 

ners van de Lastage die hun bedrijven en huizen 
wilden behouden en hun economische activi¬ 
teiten wensten voort te zetten. Het brandgevaar 
en de oorlogsdreiging stelden de betrokkenen 
voor verschillende dilemma’s. Door de perma¬ 
nente aanwezigheid van grote hoeveelheden 

brandbaar materiaal was de Lastage een kwets¬ 
bare en uiterst gevaarlijke schakel in de Am¬ 
sterdamse verdedigingslinie zoals bleek in 
1512 toen de Geldersen de Lastage binnen¬ 
drongen en de vele schepen die in de Oude 
Waal afgemeerd lagen in brand staken. De po¬ 

gingen om de risico’s van een volgende aanval 
en het brandgevaar te reduceren resulteerden 

in een fortificatie van de Lastage en de verste¬ 
ning van huizen en lijnbanen. Het gevolg van 
de versterking was dat de Lastage in omvang 
werd beperkt en steeds meer huizen illegaal 
binnen het vrije schootsveld van de stadsmuur 

werden gebouwd. De verstening van de huizen 
betekende dat volledige ontruiming bij een 
aanval niet langer mogelijk was en dat boven¬ 
dien verzakkingen van de gebouwen optraden. 
Terwijl de drassige bodem aanvankelijk een 

hindernis was voor vijandelijke aanvallen, 
boette dit voordeel voor de Amsterdamse ver¬ 
dediging aan betekenis in toen de inwoners van 

de Lastage als reactie op de verzakkingen be¬ 
gonnen met het ophogen van hun woonerven. 

Na de in 1543 gesloten vrede met Gelre, die 
resulteerde in de aansluiting van dit hertog¬ 
dom bij de Nederlanden, kwam er weliswaar 
een einde aan de positie van Amsterdam als 
grensstad en aan de aanvallen vanuit de Zuider¬ 

zee24, maar dit betekende niet het einde van de 
conflicten tussen het stadsbestuur en de inwo¬ 

ners van de Lastage. Nog steeds speelden ille¬ 
gale bouwactiviteiten en ophogingen in het ha¬ 
venkwartier een rol, maar daar kwam nu nog 
een tweetal kwesties bij: de vraag of de Lastage 
al dan niet moest worden ommuurd en de aan¬ 
leg van een dam in de singelgracht waardoor de 
bereikbaarheid van de Lastage over water sterk 
werd beperkt. De conflicten werden uiteinde¬ 

lijk voor een deel langs politieke en juridische 

weg uitgevochten doordat een aantal zaken aan 
de centrale regering in Brussel werd voorge¬ 
legd en aanhangig werd gemaakt bij de Grote 
Raad van Mechelen. Van der Vliet doet de inte¬ 

ressante suggestie dat de conflicten waar¬ 
schijnlijk te relateren zijn aan de strijd tussen 

oude en nieuwe machthebbers in en rondom 
het stadsbestuur die pas met de Alteratie in 
1578 in het voordeel van de laatsten werd be¬ 

slecht. Verder onderzoek, onder andere in de 
archieven van de Grote Raad van Mechelen, 
kan meer licht werpen op de relatie tussen de 

conflicten omtrent de infrastructuur van de 
Lastage en de perikelen binnen de gelederen 

van de magistraat. 
Het perspectief verruimend vanuit de binnen 

de stadsmuren gelegen haven van Dordrecht, 
via de Lastage van Amsterdam, naar de verbin¬ 

ding van een haven met de zee, lijkt de keuze 
voor Leiden niet erg voor de hand te liggen. 
Tim Bisschops neemt de plannen voor uitwate¬ 

ring van Rijnland op de Noordzee onder de 
loep om na te gaan of er mogelijk een andere 
bedoeling aan ten grondslag lag, namelijk de 

ambitie om de Sleutelstad van een eigen ver¬ 
binding met de zee te voorzien. Hoewel con¬ 
crete aanwijzingen ontbreken maakt de auteur 

met behulp van ‘circumstantial evidence’ en tegen¬ 
feitelijke (counteifactual) argumenten aanneme¬ 
lijk dat de aanleg van een zeehaven door Leiden 

bij Katwijk tot de mogelijkheden kan hebben 
behoord. Het feit dat de kostbare pogingen om 
de duinen te doorgraven samenvielen met cri¬ 

sisperioden duidt er op dat er andere motieven 
aan ten grondslag moeten hebben gelegen dan 
alleen het verbeteren van de waterhuishou¬ 
ding. Een vergelijking met de uitdiepingen van 

de haven van Dordrecht, die eveneens in een 
periode van economische crisis werden uitge¬ 

voerd, dringt zich op. Door middel van de aan¬ 
leg van nieuwe of de verbetering van bestaande 
infrastructurele werken probeerden stedelijke 
gemeenschappen economische achteruitgang 

of stagnatie het hoofd te bieden. 
Tegelijkertijd probeerden zij concurrenten 
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dwars te zitten of uit te schakelen. Nog in 1659 
uitte de Leidse lakenfabrikant en juridisch ge¬ 

schoolde publicist Pieter de la Court de zorg 
dat wanneer bij Katwijk een zeehaven zou wor¬ 
den aangelegd, Leiden er alles aan zou moeten 

doen om te voorkomen dat de beide Katwijken 
tot een nieuwe stad zouden uitgroeien. De inlij¬ 
ving van de beide Katwijken bij Leiden zou 

daarvoor de beste garantie zijn. De vrees van 
overvleugeling door een stroomafwaarts gele¬ 

gen havenplaats was eeuwenoud. Steden als 
Brugge, Middelburg en Delft deden er alles aan 
om een al te gunstige ontwikkeling van hun 

respectievelijke voorhavens Sluis, Arnemuiden 
en Delfshaven te voorkomen.25 Uit vrees voor 
verplaatsing van economische activiteiten van 

de steden naar de voorhavens werden de inwo¬ 
ners van deze voorhavens door middel van wet¬ 

geving en handhaving beperkt in het ontplooi¬ 
en van allerhande ambachten en moesten zij 

dulden dat een belangrijk deel van de handels¬ 
waar naar de steden werd vervoerd om aldaar te 
worden verstapeld. 

Deze problematiek hangt nauw samen met de 
pogingen van steden hun omliggende territori¬ 

um te beheersen en zoveel mogelijk in dienst te 
stellen van de stedelijke welvaart. De wijze 
waarop het stadsbestuur van Amsterdam de 

ontwikkeling van de Lastage dwarsboomde, is 
daar evenzeer een voorbeeld van. Het onder¬ 
zoek naar havenontwikkeling en de besluitvor¬ 

ming met betrekking tot de daarvoor benodigde 
infrastructuur kan dan ook niet los worden ge¬ 
zien van de verschillende belangen van instel¬ 

lingen en belangengroepen in de betrokken ste¬ 
den. Terwijl die belangen ten aanzien van de 
havenuitdiepingen in Dordrecht overeen leken 
te komen, getuigen de problemen tussen het 

Amsterdamse stadsbestuur en de inwoners van 

de Lastage van belangentegenstellingen die in 
sommige opzichten vergelijkbaar zijn met die 
tussen de stadsbesturen van Brugge, Middel¬ 
burg en Delft enerzijds en de inwoners van 

Sluis, Arnemuiden en Delfshaven anderzijds. 

De zeventiende-eeuwse actualiteit van de mid¬ 
deleeuwse angst van steden te worden overvleu¬ 

geld door hun voorhavens blijkt zonneklaar uit 

de door Pieter de la Court geuite zorg in geval 
van de aanleg van een zeehaven bij Katwijk. 

Hiermee kan bovendien de relevantie van het 
onderzoek naar niet gerealiseerde infrastructu¬ 

rele werken worden onderstreept, al was het 
maar omdat ze ons iets kunnen leren over wat 

ambitieuze historische actoren voor mogelijk 
hielden. Wie het plan voor de aanleg van een 

Leidse zeehaven irreëel acht, zij verwezen naar 

een veel ambitieuzer maar vergelijkbaar project 
voor het tachtig kilometer van zee gelegen Flo¬ 
rence. Voor deze stad bedacht niemand minder 

dan Leonardo da Vinei aan het einde van de vijf¬ 
tiende eeuw een plan om de bevaarbaarheid 
van de rivier de Arno te vergroten ten behoeve 

van de ontwikkeling van Florence tot zeehaven. 
Aan het begin van de zestiende eeuw heeft Nic- 

coló Machiavelli een poging ondernomen dit 
project te realiseren door te proberen de loop 
van de rivier te verleggen opdat de stad Pisa, 

aartsrivaal van Florence in deze jaren en gele¬ 
gen aan de monding van de Arno, van water 

verstoken zou blijven. De reconstructie van 
deze plannen, waarvan de realisatie uiteinde¬ 

lijk mislukte, bleek uiterst lastig om verschil¬ 
lende redenen, die onder andere te maken heb¬ 
ben met geheimhouding, mogelijk niet in de 

laatste plaats door de betrokkenen zelf wier re¬ 
putatie op het spel stond.26 Het zou in elk geval 
niet de eerste, noch de laatste keer zijn dat de 

bedenkers van infrastructurele prestigeprojec¬ 

ten hun verantwoordelijkheid trachtten te ont¬ 
lopen of te verdoezelen. Misschien ligt in dit 
gegeven wel een aanwijzing besloten voor het 
zwijgen van de bronnen over de maritieme am¬ 

bities van de Sleutelstad. Hoe dit zij, buiten de 
muren van de stad ging het er niet alleen om 
een verbinding met bevaarbaar water te realise¬ 

ren, te behouden of te verbeteren maar even¬ 
eens om mogelijke concurrenten te dwarsbo¬ 

men of uit te schakelen. Dat deze problematiek 
niets aan actualiteit heeft ingeboet bewijst de 
investering van de haven van Rotterdam in die 

van Vlissingen, in geografisch opzicht een 
voorhaven van Antwerpen.27 
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Zonder in het bestek van dit artikel volledig¬ 
heid te hebben nagestreefd, is hopelijk duide¬ 
lijk geworden dat het onderzoek naar havenste¬ 
den en hun op de haven betrekking hebbende 
infrastructuur interessante nieuwe perspectie¬ 
ven biedt voor casestudies als de drie onderhavi¬ 
ge. Deze laten zich vanwege het ongelijksoorti- 

steden is overgeleverd misschien niet altijd 
even gemakkelijk vergelijken maar zij verleg¬ 
gen wel degelijk de grenzen van onze kennis 
doordat zij nieuwe gegevens en inzichten pre¬ 
senteren van verschillende aspecten van ver¬ 
schillende havensteden. Door - ondanks de af¬ 
wezigheid van de ideale omstandigheden voor 
vergelijking - te proberen de onderzoeksresul¬ 
taten met elkaar in verband te brengen kan toch 
een bijdrage worden geleverd aan het herken¬ 
nen van patronen in de ontwikkeling van ha¬ 
vens, havenkwartieren en de verbinding van 
havens met de zee. 
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Twee havenuitdiepingsprojecten 
in vijftiende-eeuws Dordrecht 
HennyDenessen 

Dordrecht ontstond vermoedelijk in de elfde of 
begin twaalfde eeuw op de oevers van een veen- 
stroom, de Thuredrith, die in verbinding stond 
met de Maas en uitstroomde in de benedenloop 
van de Rijn, de Merwede.' Het potentieel als 
handelsplaats aan dit kruispunt van waterwe¬ 
gen en met verbindingen naar het noorden van 
Holland, naar Zeeland, Vlaanderen en naar de 
Noordzee moet al vroeg duidelijk geweest zijn. 
Vermoedelijk vanaf de laatste helft van de 
twaalfde eeuw was er dan ook een grafelijke tol 
gevestigd.2 De graven, met name Floris V, be¬ 
vorderden de handel waar dat kon. Wat Dor¬ 
drecht echter tot Hollands rijkste stad maakte 
was het stapelrecht, in 1299 verleend door 
graaf Jan I en door latere graven uitgebreid, of 
soms beperkt. In essentie hield dit de verplich¬ 
ting in een groot aantal handelsgoederen, die 
via de waterwegen in dit deel van Holland wer¬ 
den aan- of afgevoerd in Dordrecht te ‘verbode- 
men’, dat wil zeggen over te laden, en te koop 
aan te bieden. De belangrijkste producten wa¬ 
ren wijn en zout. Als na veertien, later acht, da¬ 
gen de koopwaar niet verkocht was, mocht ze 
verder worden vervoerd.3 Van de betaling van 
de tol bestond een aantal vrijstellingen, maar 
van de stapelplicht was niemand vrijgesteld, 
zelfs geestelijken niet. Het stapelrecht, of sta- 
peldwang voor wie aan de andere kant van de 
lijn stond, was niet alleen lucratief voor Dor¬ 
drecht. Het voornaamste doel van de graven 
was de handelsstromen in vaste banen te leiden 
om de opbrengsten in het hele netwerk van tol¬ 
len in dit deel van Holland te maximaliseren.4 
De opeenvolgende graven hebben Dordrecht 
dan ook lange tijd gesteund in het handhaven 
van het stapelrecht tegenover de toenemende 
aanvallen van de andere Hollandse steden. Pas 

in 1541 werd het stapelrecht door keizer Karel V 
zover uitgekleed dat het gaandeweg een forma¬ 
liteit werd. Opgeheven werd het pas in 1795.5 

Dordrecht had geen exportindustrie van be¬ 
tekenis, de handel in al zijn facetten was haar 
specialiteit. Om een indruk van alleen al de om¬ 
vang van de wijnhandel te geven: in de jaren 
1387-1389 werd naar schatting 3,3 miljoen liter 
Rijn- en Moezelwijn aangevoerd, waarvan 1,64 
miljoen liter in Dordrecht werd verkocht. De 
rest werd doorgevoerd.6 Een goede en veilige 
haven met havenfaciliteiten voor zaken als los¬ 
sen, laden en opslag was dus van groot belang. 
De stad beschikte daarover dan ook in ruime 
mate. Belangrijk was ook de haven bevaarbaar 
te houden. Zoals alle havens had ook die van 
Dordrecht te maken met sedimentatie - hoewel 
minder dan de steden die verder stroomaf¬ 
waarts lagen - en vervuiling door van alles wat 
er zoal in een haven geloosd of gegooid werd of 
daar per ongeluk in terechtkwam. Ook het op 
diepte houden van de haven in verband met de 
toenemende omvang en diepgang van de sche¬ 
pen in de dertiende en veertiende eeuw zal voor 
Dordrecht, net zoals voor veel andere havens in 
Noordwest Europa een zorg geweest zijn.7 Over 
het uitdiepen of schoonhouden van de Hol¬ 
landse havens in de Middeleeuwen is weinig 
bekend, mogelijk door een gebrek aan bron¬ 
nen, maar wellicht is dit onderwerp tot nu toe 
ook onderbelicht. In zijn studie naar de Neder¬ 
landse zeehavens van 1500-1800 zegt Sigmond 
dat het onderhoud van de beschoeiingen en de 
haven zelf in het algemeen de plicht was van 
degenen die direct aan de haven woonden.8 Er 
zijn geen redenen om aan te nemen dat dit in de 
Middeleeuwen anders was. Ook elders was dit 
het geval. Van een stad als Hamburg is bekend 
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dat de haven regelmatig verplicht werd uitge¬ 
diept door de aanwonenden. De stad gaf wel 
een soort bestek en stelde vast waar de bagger 
moest worden gestort.9 

Ook van de Dordtse burgers die hun erven aan 
de haven hadden, werd verwacht dat zij hun 
‘stabboom’ oftewel beschoeiing onderhielden 
en zelf de werven achter hun erf uitdiepten. In 
Dordrecht deed het stadsbestuur echter ook zelf 
het nodige. Van de periode voor circa 1400 zijn 
geen geschreven bronnen over dit soort zaken 
bewaard gebleven. In de vijftiende eeuw werden 
blijkens onder andere de spaarzaam overgele¬ 
verde stadsrekeningen regelmatig uitdiepings- 
en andere onderhoudsactiviteiten met betrek¬ 
king tot de havens uitgevoerd. In het midden 
van de vijftiende eeuw werden de zaken groot 
aangepakt: de hele Oude Haven van de stad 
werd in twee fasen in haar geheel uitgediept. In 
1452 de westelijke helft en in 1461 de oostelijke 
helft. In 1461 werden bovendien ingrijpende re¬ 
paraties aan twee bruggen uitgevoerd, die door¬ 
gingen tot in 1462. Van deze projecten zijn de 
complete rekeningen, opgesteld door de zoge¬ 
noemde havenmeesters die de leiding hadden, 
bewaard gebleven. Deze havenmeestersreke- 
ningen zijn zeer gedetailleerd van opzet en be¬ 
vatten een schat aan informatie over de aanpak 
en uitvoering van de projecten. Daarnaast zijn 
over dezelfde periode de klep- en aktenboeken 
bewaard gebleven. In de klepboeken werden de 
verordeningen en mededelingen van het stads¬ 
bestuur opgeschreven die waren bedoeld om 
‘ad campanum’ omgeroepen te worden voor de 
burgerij. De aktenboeken waren voornamelijk 
bedoeld om een getrouw en volledig verslag te 
doen van de handelingen in de schepenkamer.10 

De havenmeestersrekeningen roepen een 
aantal vragen op, die aanknopingspunt zouden 
kunnen zijn voor verder onderzoek. In dit arti¬ 
kel is het echter de bedoeling een reconstructie 
te maken van de projecten als geheel, hoe de 
uitvoering in zijn werk ging, hoe ze gefinan¬ 
cierd werden, wie eraan werkten, hoe ze wer¬ 
den afgerond en wat ze betekenden voor de 
stad en de Zuid-Hollandse ambachten. 

Wat de directe aanleiding tot deze groot¬ 
scheepse ondernemingen was, blijkt niet uit de 
bronnen. Na de gouden veertiende eeuw had de 
stad een tijdlang te kampen met interne politie¬ 
ke problemen en politieke problemen in Hol¬ 
land rond de opvolging door Jacoba van Beie¬ 
ren. Ook economisch waren het moeilijker 
tijden. Na de Elisabethsvloed in 1421 en de twee 
volgende stormvloeden van 1423 en 1424 was 
de stad een eiland geworden. De waterwegen 
waren moeilijk te controleren, zodat ontdui¬ 
king van de stapelplicht gemakkelijk was. Ook 
kwam er steeds meer weerstand tegen het sta¬ 
pelrecht. In het begin van de veertiger jaren was 
hierover zelfs een regelrechte oorlog ontstaan 
met de ‘bovenlandse’ steden (de steden aan de 
bovenloop van de Rijn, zoals Keulen) die uit¬ 
straalde naar de verhouding met de andere 
Hollandse steden, waar Dordrecht zelfs oor¬ 
logsschepen heen stuurde. Waterwegen kon¬ 
den door dit alles langdurig zijn geblokkeerd. 
De gegevens over de wijnhandel in de tweede pe¬ 
riode zijn helaas schaars. Uit gegevens van ver¬ 
schillende tollen schatte Havers dat in de jaren 
dertig in een enkel jaar circa 1,15 miljoen liter 
aan wijn naar de Dordtse stapel werd vervoerd.'1 
Wellicht dat de economische achteruitgang de 
stadsbestuurders heeft doen besluiten tot een 
extra inspanning om de haven aantrekkelijk te 
houden en was er na de troebelen van de veerti¬ 
ger jaren ruimte om dit aan te pakken. Wat be¬ 
treft de uitdieping van i4Ói/’62 heeft een grote 
stadsbrand in 1457 wellicht een rol gespeeld. 
In ieder geval verklaart die wel de algehele re¬ 
paratie van de bruggen. Het kan zijn dat bij dit 
alles de stormvloeden naast de economische 
effecten ook fysieke gevolgen voor de haven 
hebben gehad. Na de Elisabethsvloed was 
stroomopwaarts van Dordrecht, onder Wer¬ 
kendam, de Merwededijk van de Grote Waard 
doorgebroken. Hier ontstond een aftakking 
van de Merwede, die van invloed was op de 
stroomsnelheid in de Merwede en waardoor 
deze op den duur zelfs dreigde te verzanden.12 
Dit laatste bleek overigens pas in de zestiende 
eeuw, maar het is niet ondenkbaar dat de door- 
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Afb.i. Dordrecht omstreeks 1572, gravure van G. Braun en F. Hogenberg. (Het noorden is onder.) De Grotebrug is de brug 
links aan de Meriuedemonding, daarna volgen naar rechts deNiemvbrug, de Wijnbrug en deTolbrug. De Logenbrug (te¬ 
genwoordig Leuvenbrug) ligt uiterst rechts over de andere havenmonding bij de Vuilpoort. De voorlaatste brug rechts is de 
Pelserbrug. De haven op de voorgrond is de Nieuioe Haven gegraven in 1410. 

stroming van de Dordtse Oude Haven in het 
midden van de vijftiende eeuw al was verslech¬ 
terd ten gevolge van de ravage die de storm¬ 
vloeden hadden veroorzaakt. 

De Oude Haven van Dordrecht 

IN DE VIJFTIENDE EEUW 

Er zijn geen kaarten of plattegronden van Dor¬ 
drecht bekend uit de vijftiende eeuw of daar¬ 
voor. Om toch een beeld te geven van de stad en 
de lezer wat houvast te geven bij dit verhaal, is in 
afbeelding 1 een gravure weergegeven van G. 
Braun en F. Hogenberg uit 1572. Hoewel er se¬ 
dert de vijftiende eeuw ongetwijfeld veranderin¬ 

gen in Dordrecht hebben plaatsgevonden, zal 
het algemene beeld, zeker wat betreft de Oude 
Haven, niet erg zijn veranderd. In feite is het 
zelfs nu nog heel herkenbaar. Twee veranderin¬ 
gen in het stadsbeeld van voor 1572 moeten ove¬ 

rigens wel vermeld worden. De Tolbrugstoren, 
het meest markante seculiere gebouw van de 
stad - de toren stond ook op het stadszegel13 -, 
is in 1544 afgebroken en staat dus niet op de 
kaart.14 Ook de Vleeshal met daarboven de sche¬ 
penzaal die naast de toren gestaan moet hebben 

en omstreeks 1282 werd gebouwd, werd toen 
afgebroken. De toren met poort vormde de toe¬ 
gang tot de Tolbrug. In de gravure is wel het 
nieuwe stadhuis te zien dat één brug voor de 
Tolbrug over de haven heen gebouwd is. 
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Afb. 2. De oplossing voor het ‘Dordtse 
probleem’ naar Renting. 

De oudste haven, die dwars door de stad liep 
van het Groothoofd naar de Vuilpoort, en nog 
steeds zo loopt, werd in de Middeleeuwen kort¬ 
weg de ‘haven’ genoemd. Na het graven van de 
Nieuwe Haven in 1410, werd ditOude Haven, of 

soms Grote Haven.15 
In dit artikel wordt de naam Voorstraatsha- 

ven gebruikt voor het stuk vanaf de Vuilpoort 
tot de Wijnbrug en Wijnhaven vanaf de Wijn¬ 
brug tot de Grotebrug. Dit zijn de twee delen 

die respectievelijk in 1452 en 1461 werden uit¬ 
gediept en deze benaming komt ongeveer over¬ 
een met de huidige (de scheiding wordt nu bij 
de Nieuwbrug gelegd). 

De Oude Haven was oorspronkelijk de Thure- 
drith, een veenstroom die een functie had in de 

afwatering van het veengebied van de latere Gro¬ 
te Waard.16 Over de loop van de Thuredrith in 
verband met de ligging van de Oude Haven is 
lange tijd discussie gaande geweest. Het 
‘Dordtse probleem’ kwam voornamelijk voort 
uit het feit dat de huidige stroomrichting in de 

haven, van de Merwede naar de Oude Maas, te¬ 
gengesteld is aan de stroomrichting die de Thu¬ 
redrith als afwateringsstroom, dus naar de Mer¬ 
wede toe, gehad moet hebben. Daarbij kwam 
dat de Voorstraatshaven smal en gelijkmatig van 
breedte is en de Wijnhaven veel breder en grillig 

van vorm. In 1993 zette Renting alle modellen en 
problemen op een rij en kwam tot de volgende, 
inmiddels algemeen aanvaarde, veronderstel¬ 
ling.17 De Thuredrith stroomde oorspronkelijk 
de stad vanuit het zuiden binnen om vervolgens 
noordwaarts te stromen richting Tolbrug, daar 

een scherpe bocht naar rechts te maken en tot 
slot in de Merwede uit te monden. De oorspron¬ 

kelijke bedding van de Maas lag bezuiden het 
Dordrecht in statu nascendi. De natuur en men¬ 
selijk ingrijpen hadden als belangrijkste resul¬ 
taat het samenvloeien van de Maas en Rijn/Lek 
voor Dordrecht, bij Woudrichem. De druk op de 

Thuredrith vanuit de Merwede nam daardoor 
toe, zodat het water de neiging had de Thure¬ 
drith en dus de waard ten zuiden van Dordrecht 
in te stromen in plaats van eruit. Hoewel er geen 
direct bewijs voor is, lijkt het aannemelijk dat de 
Dordtenaren de oplossing voor dit probleem ge¬ 

vonden hebben in het graven van een doorgang 
vanaf de bocht van de Thuredrith bij de Tolbrug 
naar de latere Oude Maas, de huidige Voor¬ 
straatshaven. Tezelfdertijd werd de Thuredrith 

afgedamd iets ten zuiden van de stad. In afbeel¬ 
ding 2 is de situatie weergegeven. 

Het graafwerk wordt wel gedateerd op onge¬ 
veer 1282, omdat in de stadsrekeningen van 1283- 
1287 grote posten voorkomen voor het “ma¬ 

ken” van de Pelserbrug en de ‘Kerckbricghe’, de 
latere Logenbrug. In de rekening van 1283-1284 
staat een kleine post voor “van der Pelser- 
brucghe te makene”18 en in die van 1286-1287 
een grote post voor materialen (hout) en werk 
voor zowel de ‘Kerckbricghe’ als de Pelserbrug.19 
De Pelserbrug moet er dus in 1283 al gelegen 

hebben en grote uitgaven voor een brug hoeft 
ook niet noodzakelijkerwijs op de constructie 
van een geheel nieuwe brug te wijzen. Blijkens 
de rekening van de havenmeesters van i46i/’62 

werd de Nieuwbrug praktisch helemaal ver- 
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Afb. 3. De breedte van de Voor¬ 
straatshaven. 
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Afstand tot Logenbrug (roeden) 

nieuwd, inclusief de pijlers en fundatie. Er lag 
hier echter al een brugin 1322.“ Hoe dit ook zijn 
moge: duidelijk is dat de Voorstraatshaven in ie¬ 
der geval in 1283 al op de huidige plek lag. 

Wat betreft de omvang van de Wijnhaven zijn 
er gegevens beschikbaar uit archeologisch on¬ 
derzoek. Hieruit is afgeleid dat de haven bij de 
monding (dus bij de Merwede) in de dertiende 
eeuw circa 80 meter breed was. In de eerste 
helft van de veertiende eeuw wordt de afstand 
tussen de dan bestaande kademuren of be¬ 
schoeiing aan weerszijden van de haven ge¬ 
schat op 73 meter. Omstreeks 1617 werd de ha¬ 
ven door de aanleg van een nieuwe kade 
versmald tot circa 66 meter. De breedte van de 
havenmond in de vijftiende eeuw zal dus tussen 
de 73 en de 66 meter in gelegen hebben. In de 
tweede helft van de vorige eeuw is de haven ver¬ 
smald tot 49 meter.21 De lengte van de haven 
was naar schatting ongeveer 500 meter.22 

In de loop van de tijd was de haven aan weers¬ 
zijden voorzien van een houten beschoeiing, 
stabboom genoemd. Uit de gang van zaken 
rond de havenuitdieping blijkt dat de aanwo- 
nenden verplicht waren hun eigen stabboom te 
onderhouden en ook de eventuele werven ach¬ 
ter hun huis of erf. Met uitzondering van het 
deel dat langs en aan de kant van de Grote Kerk 
loopt, stonden de huizen aan de Voorstraatsha¬ 
ven veelal met hun achtergevel direct in het wa¬ 
ter. Bij de uitdieping van 1452 werd hier een 
aantal kelders dat ‘gebroken’ was, hersteld. Of 
ze per ongeluk beschadigd waren of openge¬ 
broken werden in het kader van de werkzaam¬ 
heden is niet duidelijk. 

De toenmalige omvang van de Voorstraatsha¬ 
ven kan geschat worden op basis van gegevens 
uit de tijd zelf, namelijk uit de havenmeestersre- 
kening van 1452. Voor het uitdiepen werden 
percelen aanbesteed die door reetrekkers, 
beëdigde landmeters, werden uitgemeten. De 
metingen zijn nauwkeurig in de rekeningen 
vermeld. Vanaf de Logenbrug werden 33 stro¬ 
ken van meestal vijf roeden (18,6 meter) in de 
lengte van de haven uitgemeten.23 Als ervan uit¬ 
gegaan wordt dat de percelen de hele lengte 
vanaf de Logenbrug tot de Wijnbrug besloegen, 
dan was de lengte van dit deel van de haven 173 
roeden oftewel 645 meter.24 De Oude Haven was 
dus in het geheel ongeveer 1150 meter lang. 

Het is aannemelijk dat de uit te diepen perce¬ 
len dwars over de haven uitgemeten werden. In 
de havenmeestersrekening van 1461/1462 is de 
gang van zaken hetzelfde en wordt dit expliciet 
vermeld. Uit de opgegeven perceelsoppervlak- 
ten kan dan de gemiddelde breedte van de 
Voorstraatshaven per perceel worden bere¬ 
kend. In afbeelding 3 is het resultaat weerge¬ 
geven. De haven was aan het begin wat breder 
(circa 21 meter), werd daarna over een grote 
lengte smaller, gemiddeld zo’n zeventien me¬ 
ter en werd bij de Wijnbrug weer aanmerkelijk 
breder (circa 25 meter). Het totale beeld is wel¬ 
iswaar niet verrassend, maar de metingen kun¬ 
nen wat gedetailleerder onderzoek naar de ha¬ 
ven mogelijk ondersteunen. Het viel buiten het 
kader van mijn onderzoek om na te gaan waar 
de uitschieters door kunnen zijn veroorzaakt. 
Een eindje voor de Wijnbrug is een versmalling 
over grotere lengte te zien. Dat is op de huidige 
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Ajb. 4. De kraan Sumrtsenborch. Rechts ligt de Wijnbrug (SAD, GPV G 746). 

kaart van Dordrecht ongeveer de afstand tot de 
Tolbrug. Mogelijk is dit de plaats waar indertijd 
de Tolbrugstoren stond. 

Havenfaciliteiten 
EN ONDERHOUD VAN DE HAVEN 

In de vijftiende eeuw lagen er in de haven onge¬ 
veer 23 steigers voor laden en lossen.25 Op de 
gravure (afbeelding 1) zijn aan de noordzijde 
van de Wijnhaven twee kranen te zien, een tus¬ 
sen de Wijnbrug en de Nieuwbrug en een aan 
de andere kant van de Nieuwbrug. Deze kranen 
zullen er ongetwijfeld ook in de vijftiende eeuw 
en daarvoor hebben gestaan. In ieder geval 
werd een ervan in 1461 gebruikt voor het ver¬ 
plaatsen van stenen voor het repareren van de 
Nieuwbrug. De stad beschikte al in 1286 over 
ten minste een havenkraan. In de stadsreke¬ 
ning van 1286-1287 worden namelijk een “spil- 
le”, “bande” en “repen” (touwen) voor “den 
crane” opgevoerd.26 Dordrecht lag daarmee 
zelfs iets voor op de metropool Brugge, waar de 
eerste kraan in 1288 verschijnt. Ook was er in 

1286 een windas in gebruik27. Dat de kranen 
aan de noordzijde van de Wijnhaven stonden is 
niet vreemd, omdat de grote wijnhandelaren 
aan de Wijnstraat woonden en daar dus ook de 
wijnkelders lagen. De kranen werden bewogen 
met behulp van een tredmolen. Bekend is de 
kraan Swartsenborch (zie afbeelding 4), die 
vlakbij de Wijnbrug stond bij het pakhuis van 
die naam.28 Afbeelding 4 geeft ook een kijkje op 
de werven achter de huizen. 

De haven kon aan beide ingangen afgesloten 
worden met draaibomen, zowel voor als onder 
de bruggen. De boomsluiters en de hoornblazer 
op de Grotebrug waren voor zover is na te gaan 
de enige door de stad bezoldigde havenfimctio- 
narissen.29 Pas in de zestiende eeuw verschijnen 
er havenmeesters (anders dan de tijdelijke ha¬ 
venmeesters die de uitdiepprojecten leidden) 
op het toneel.50 Hoe het drukke havenverkeer in 
de vijftiende eeuw en daarvoor gereguleerd 
werd is niet duidelijk. In het keurboek van 1401 
zijn enkele verbodsbepalingen ten aanzien van 
het afmeren, bijvoorbeeld onder de Grotebrug 
en de Logenbrug, opgenomen.3’ Uit de zestien¬ 
de eeuw zijn meer bronnen, die misschien ook 
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licht zouden kunnen werpen op de gang van za¬ 
ken in de eeuwen daarvoor. Ook dit viel echter 
buiten de reikwijdte van mijn onderzoek. 

De haven stond aan beide kanten in verbinding 
met open water. Een nadeel daarvan was dat zij te 
weinig bescherming bood tegen “storme ende 
yseganc”. In 1410 besloot het stadsbestuur dan 
ook naar aanleiding van klachten van de kooplie¬ 
den een nieuwe haven te laten graven aan de 
noordzijde van de stad: de Nieuwe Haven.32 

Voorkomen is beter dan genezen, dat dacht 
men waarschijnlijk ook in de vijftiende eeuw. 
Er waren dan ook keuren met verbodsbepalin¬ 
gen met betrekking tot het werpen van vuilnis 
in de haven.33 Na het uitdiepen van de havens 
werden deze iets uitgebreider herhaald. Ook 
het laten zinken van schepen was uit den boze 
en ‘brak’ er onverhoopt een, dan moest die 
worden opgeruimd. 

Van spuien van de haven zelf is niets bekend. 
Wel werd er óp de haven gespuid. Blijkens de 
havenmeestersrekening van 1452 was er een, 
tot nu toe onbekend “spoy andie Wijnbrug”.34 
Daar werden diverse werkzaamheden aan ver¬ 
richt, onder andere werd de spuideur gesmeerd 
met“roessel” (reuzel, varkensvet). Waarschijn¬ 
lijk gaat het hier om een spuideur voor een ka¬ 
naaltje (sprant) dat deel uitmaakte van het oude 
veenafwateringssysteem en via een overklui¬ 
zing onder de Voorstraat doorliep. Een soortge¬ 
lijk spui werd in 1567 aangelegd tussen de 
stadsgracht en de Voorstraatshaven.35 Deze ver¬ 
binding ging ook via een overkluizing onder de 
Voorstraat door en kwam iets voor de Lombard- 
brug in de haven uit. De dichtgemetselde boog 
daarvan is nu nog te zien. 

De haven werd, zoals in de inleiding al is ver¬ 
meld, in de vijftiende eeuw regelmatig uitge¬ 
diept. Uit de bronnen blijkt dat er in ieder geval 
in 1420, in 1436 en in of voor 1450 uitdiepingen 
plaats hebben gehad. Daarna komen dan de 
havenuitdiepingen van 1452 en 1461/1462 die 
in de volgende paragrafen aan de orde komen. 
Blijkens het klepboek was ook in 1469 sprake 
van een havenuitdieping. Of deze is doorge¬ 
gaan is onduidelijk. 

Het uitdiepingsproject van 1452 

Over de havenuitdieping van 1452 is in de klep- 
boeken en aktenboeken in dit onderzoek niets 
gevonden, behalve een verordening over het 
storten van vuil in de haven nadat deze was uit¬ 
gediept. De gang van zaken in de stad rond de 
havenuitdieping en bruggenbouw van 1461/ 
1462 is wel goed te volgen in met name het 
klepboek.36 De havenmeestersrekeningen zien 
er in grote lijnen hetzelfde uit, zij het dat die 
van 1461/1462 uitgebreider en iets meer geor¬ 
dend is dan die van 1452. 

Het uitdiepingsproject van de Voorstraatsha¬ 
ven in 1452 was veel minder omvangrijk dan dat 
van de Wijnhaven. In de eerste plaats al vanwe¬ 
ge de geringere breedte. Zo zullen alleen al de 
dammen die werden gebouwd om de haven 
droog te leggen veel minder werk hebben ge¬ 
kost. De kosten hiervoor zijn misschien mede 
daardoor veel minder gedetailleerd opgenomen 
dan in de rekening van 1461/1462 en staan tus¬ 
sen andere posten in. Behalve het al genoemde 
werk aan de spui bij de Wijnbrug komen er ook 
geen grote onderhoudswerkzaamheden aan 
bruggen voor. Het eigenlijke baggerwerk werd, 
zoals al is vermeld, perceelsgewijs uitbesteed. 
In de volgende paragraaf meer hierover. 

De havenuitdieping van 1452 was op 2 sep¬ 
tember 1452 voltooid. Op die dag werd name¬ 
lijk - evenals in 1461 zou gebeuren - aangekon- 
digd welke verbodsbepalingen golden ten 
aanzien van vuilstorting en welke boeten daar¬ 
op stonden nu de haven “gedyept” was.37 De 
teksten zijn bijna gelijk. Wanneer dit uitdie¬ 
pingsproject precies begonnen was, is niet pre¬ 
cies te achterhalen. De eerste arbeidslonen, 
voor niet nader gespecificeerd werk, worden 
uitbetaald over de week van Hemelvaartsdag 
(17 mei). De eerste karren met aarde werden in 
de week van Pinksteren (28 mei) gereden. Naar 
schatting heeft het project dus ongeveer 
drieëneenhalve maand geduurd. 
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Het UITDIEPINGSPROJECT VAN 1461 

Op 4 mei 1461 werd ad campanum aangekon- 
digd dat het stadsbestuur op aandringen van de 
gilden “in allen margenspraek” besloten had de 
haven uit te diepen.38 Er waren daartoe “op ver- 
drach vanden gemeenen neringen”, vijf haven¬ 
meesters gekozen en er werd verteld wie dat wa¬ 
ren. Tevens werd iedereen die schepen of hout 
in de haven had liggen, aangezegd een en ander 
“van avont bij daechs licht noch uut doen off 
men salse margen binnen die haven dammen”. 
Dat was geen loos dreigement, want blijkens de 
havenmeestersrekening werd inderdaad de vol¬ 
gende dag, 5 mei, begonnen met het leggen van 
de dammen. Iedereen die daar zijn brood mee 
wilde verdienen werd gevraagd zich te melden 
bij havenmeester Jan die Brouwer, vanaf het 
moment dat het bericht werd omgeroepen tot 
vier uur na de middag.39 Het leggen van de dam 
in de brede havenmond van de Wijnhaven zal 
geen sinecure zijn geweest. De kosten zijn 
nauwkeurig genoteerd in lange lijsten van met 
name genoemde arbeiders en hun loon, per 
week gegroepeerd. De arbeidslonen liggen in 
de orde van grootte van drie tot vijf stuivers per 
dag. De werktijden zijn opgegeven in “scoeff’ 
(een kwart werkdag). Het werk aan de dammen 
ging door tot de week van 12 juni. Wat de taken 
van deze werklui waren, wordt niet vermeld. 
Het aanbrengen van de zoden op de dam begon 
in de week van 31 mei en ging (maar niet conti¬ 
nu) door tot en met de week van 1 september. 
De dammen bleven kennelijk voortdurend on¬ 
derhoud vergen, ook het hozen om het werk 
droog te houden ging door. Interessant is dat 
daarvoor ook pompen en “pompleder” op de 
rekening staan. Gezien het gebruik van het leer 
is het waarschijnlijk dat hier om zuigerpompen 
gaat. Pas omstreeks 1450 werd de eerste zuiger- 
pomp in het christelijke westen afgebeeld in 
een Italiaans werk. Wel wordt vermoed dat ze al 
voor die tijd bekend waren.40 Dordrecht is daar 
dan een voorbeeld van. 

Op 11 mei werd nogmaals het besluit tot uit¬ 
diepen herhaald. Nu werd ook vermeld dat de 

vijf havenmeesters zelf vijf helpers die hun het 
meest geschikt leken zouden kiezen en werd 
iedereen geboden zich in woord en werk waar¬ 
dig te gedragen tegenover de havenmeesters en 
hun helpers. De arbeiders werd nog eens ver¬ 
teld dat de aarde daar gebracht moest worden 
waar de havenmeesters het in het belang van de 
stad achtten. Dit was een belangrijk punt, dat 
ook in de opdracht aan de havenmeesters expli¬ 
ciet werd genoemd.41 Men wilde uiteraard voor¬ 
komen dat het voor het gemak ergens werd ge¬ 
stort waar het opnieuw problemen zou 
veroorzaken. Vermoedelijk werd het buiten de 
stadsmuur ten zuiden van de stad gestort, waar 
ten gevolge van de Elisabethsvloed wat opho¬ 
ging geen kwaad kon. 

Iedereen moest ervoor zorgen niet onder de 
karren terecht te komen. Dit gold ook voor kin¬ 
deren. Bij verwonding hoefde men namelijk 
niet op een vergoeding te rekenen. Er mochten 
geen putten worden gedolven en er mocht ook 
geen gebruik worden gemaakt van de stilletjes 
boven de haven, ook niet om vuilnis of water 
door te storten. Dit alles op een boete van maar 
liefst drie pond. Dezelfde boete kregen dege¬ 
nen die er niet op tijd voor hadden gezorgd de 
stabboom achter hun huis in orde te hebben. 

Verder was er een oproep aan degenen die 
met karren waarmee het havenslib werd afge¬ 
voerd hun brood wilden winnen om zich bij de 
havenmeesters te melden. Met de karren liep 
het kennelijk niet zo vlot, want op 16 mei volgt 
er weer een oproep om zich de volgende dag op 
vespertijd te laten inschrijven. Er werd iedereen 
een goed loon in het vooruitzicht gesteld, want 
men moest de daaropvolgende dag direct aan 
het werk.42 

Op 9 juni werd nog een aantal verordeningen 
bekendgemaakt.43 Hier volgen de meest in het 
oog springende. Niemand mocht weigeren dat 
er aarde door zijn huis of erf werd gedragen. 
Iedereen moest zorgen de werf achter zijn huis 
op tijd in orde te hebben, want de goede lieden 
van de stad wilden na de uitdieping geen “vin- 
gerlinck” meer in de haven hebben.44 Blijkens 
de rekening hield niet iedereen zich hieraan. 
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Voor 29 ‘nalatigen’, waaronder de dekens van 
de Wijnkopers - hun kapel lag aan de haven - 
had “die stede dat selve doen doen”. Tegen be¬ 
taling uiteraard. Verder werd verordend dat nie¬ 
mand stenen of ander materiaal mocht wegha¬ 
len van het huis ter Merwede. Dit was het huis 
van de familie Van de Merwede dat sinds de Eli- 
sabethsvloed onbewoond in het water stond en 
waar nu nog een restant van staat, inmiddels op 
een industrieterrein. De omgangsvormen lie¬ 
ten, ondanks de eerdere vermaningen nog te 
wensen over, want “dat nyemant den haven- 
meisters offhaire medehulpers enige onwairdi- 
cheyt mit woerden off mit wercken en betuige 
op scepenen correctie ende so wie broekich in 
bevonden is dat salmen also corrigeren dats 
hem veell te zwars wesen sail”. Ook onderling 
ging er kennelijk wel eens iets mis, want nie¬ 
mand mocht een ander met stenen bekogelen 
of met slik besmeuren, op boete van een dag¬ 
geld. De middeleeuwers konden zich blijkbaar 
nogal eens opwinden, want ook in de gilden- 
keuren was meestal een bepaling opgenomen 
over het gedrag tijdens de morgenspraak. Zo 
mocht men een medelid niet voor leugenaar uit¬ 
maken, uitdagen of bedreigen.45 

Op 9 juni werd ook de aanbesteding van bag- 
gerwerk tussen de Wijnbrug en de Nieuwbrug, 
tevens inhoudende het werk aan de bruggen 
zelf, aangekondigd. De aanbesteding van de 
overige percelen moet intussen al hebben 
plaatsgevonden. Zoals al eerder vermeld voor 
de Voorstraatshaven werden er door beëdigde 
reetrekkers percelen uitgemeten. In 1461 ge¬ 
beurde dat vanaf de Diefsteiger, die direct voor 
de Grotebrug lag. Anders dan bij de aanbeste¬ 
ding van de percelen van de Voorstraatshaven 
werden hier alleen de perceelsoppervlakten 
vermeld in de havenmeestersrekening. 

Het werk werd in de meeste gevallen aange¬ 
nomen door twee man. Wat er precies van de 
aannemers werd verwacht, wordt nergens ver¬ 
meld, ook niet hoe diep de haven moest wor¬ 
den. In de rekening van 1461/1462 blijkt dat aan 
Cozuint Willems soen naast het bedrag voor de 
aanbesteding door de “gueden luden” nog een 

extra bedrag is uitbetaald, omdat “hij sijn werck 
well gewrocht hadde ende men hem sijn aerde 
nyet well wech en mochte doen daer hij verafF- 
tert was”. Tevens krijgt Doemis Henricx soen 
een veel groter bedrag dan de anderen met de 
aantekening dat hij op eigen kosten de aarde 
naar de vest heeft gebracht.46 Blijkbaar werd de 
aarde dus door anderen weggehaald en hoefden 
de aannemers alleen te baggeren. Hoe ze dat 
deden wordt helaas niet vermeld. In de totale 
som van het maken van de dammen, het hozen 
en de aanbestedingen, worden “boren ende an¬ 
deren instrumenten” genoemd.47 De boren wer¬ 
den vermoedelijk gebruikt bij het funderen van 
de dammen en het slaan van de putten voor de 
pijlers van de brug. Naar de andere instrumen¬ 
ten blijft het raden. Het feit dat er geen speciale 
graafwerktuigen genoemd worden, zou er op 
kunnen wijzen dat het gewoon met de spade ge¬ 
beurde. Het voor de hand liggende is immers 
meestal niet noemenswaard. 

De haven weer open 

Op 7 september 1461 was het graafwerk in de 
Wijnhaven gedaan. Er werd op die dag omge¬ 
roepen dat de havenmeesters de dammen bij de 
Wijnbrug en bij de Grotebrug op wilden rui¬ 
men. Gegadigden konden zich melden. Tevens 
werd weer bevolen dat iedereen de stabboom 
en de werf achter zijn huis moest opruimen. Op 
2 oktober waren de dammen verdwenen en 
kon de haven weer worden gebruikt. Ze was 
dus al met al ongeveer vijf maanden niet toe¬ 
gankelijk geweest. 

Het klepboek vermeldt bij 2 oktober een aan¬ 
tal geboden om de haven “dyep te houden”.48 In 
de eerste plaats mag “nyemant geenrehande 
vulnes hoe dat die genoemt wordt off van waer 
datze coemt” in de haven storten, noch van 
steigers, bruggen, straten, uit schepen of hui¬ 
zen. Ook mocht geen “verwers droes” (over¬ 
blijfsel van verven) of “weedtmoes” (de weede 
was een plant die blauwe kleurstof leverde) in 
de haven gegoten worden en mochten “pens- 
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sen (ingewanden) van wat beesten dan ook” 
niet in de haven worden schoongemaakt. Dit 
was alleen toegestaan buiten de muren van de 
stad. Men mocht geen schepen of ponten bin¬ 
nen de haven “breken noch slijten”. Ook 
mocht er geen hout uit schepen binnen de ha¬ 
ven gebracht worden op straffe van verbeurd 
verklaren. Verder waren er nog enkele verbods¬ 
bepalingen voor aanmeren aan de bruggen. 

Het werk aan de bruggen was toen nog niet 
af. De laatste datum die daarvoor in de rekening 
staat is de week van Maria Lichtmis (2 februari 
1462). Het hele project heeft dus waarschijnlijk 
ongeveer negen maanden in beslag genomen. 

Havenmeesters, helpers, werklieden 

De projecten werden geleid door vijf haven¬ 
meesters, door de magistraat aangezocht, en 
vijf helpers die de havenmeesters zelf kozen. 
Wie de helpers waren, wordt niet in het klep¬ 
boek vermeld, maar staat wel in de aanhef van 
de rekening van de havenmeesters. De haven¬ 
meesters komen praktisch allemaal voor in de 
lijst van personen die in deze periode magis- 
traatsfimcties vervullen. Ook geldt dat voor in 
ieder geval een aantal van de helpers.45 Blijkens 
de namen zijn drie van de havenmeesters bij 
beide havenuitdiepingen betrokken. Interes¬ 
sant is dat de klepboeken bij een voorgenomen 
havenuitdieping van het westelijk einde van de 
haven in 1469 ook weer twee van de drie oudge¬ 
dienden, Jan die Brouwer Michielszoon en 
Oude Adriaen van Oversteghe deel uitmaken 
van de vijf havenmeesters.50 Kennelijk waren dit 
ervaren projectmanagers avant la lettre. 

De havenmeesters en hun helpers werden 
voor zover is na te gaan, evenals bij stadsbe¬ 
stuurders gebruikelijk was, niet bezoldigd. Een 
onkostenvergoeding kregen zij wel. In de reke¬ 
ning van 1452 ontvangen zij voor hun “meneg- 
hande arbeit ende moyenisse” elk twaalf gul¬ 
den. In 1462 staat er een post van 43 gulden en 
9 stuivers voor hun verteringen “also sij duck 
(dikwijls) ende diversen plaetzen tsamen ge¬ 

weest hebben om te tracteren vander haven 
ende vanden bruggen”. Op projecten die res¬ 
pectievelijk circa 3.795 en 16.984 gulden kost¬ 
ten, kan dat toch bepaald geen zelfverrijking 
worden genoemd. 

Het moet in de stad gewemeld hebben van de 
werkers: losse arbeiders, karrenvoerders, lieden 
met schuiten, aannemers. Alle werklieden die 
loon ontvingen van de havenmeesters zijn met 
naam vermeld in de rekeningen. Het stadsbe¬ 
stuur maakte op 9 juni de werktijden bekend. 
Die waren naar onze maatstaven niet mis. Ieder¬ 
een moest ’s morgens als de klok vier sloeg op 
het werk komen, “mit karren of sonder karren”. 
Het werk duurde tot zeven uur en begon vervol¬ 
gens weer om acht uur. De volgende pauzes wa¬ 
ren van elf tot half een en van vier tot vijf uur. Om 
half acht ’s avonds was men dan uitgewerkt.51 
Een werkdag van twaalf uur dus. Wie zich er niet 
aan hield of zich er niet aan wilde houden, werd 
gekort met een “scoff’ (of scoeff, een kwart 
werkdag). De begin- en eindtijden werden aan¬ 
gegeven door een hoornblazer. 

De werktijden golden ook voor de arbeiders 
uit de Zuid-Hollandse ambachten, een catego¬ 
rie apart. De Zuid-Hollandse ambachten lever¬ 
den een verplichte bijdrage aan de havenuitdie¬ 
ping in de vorm van mankracht of in geld of 
beide. Hoe Dordrecht erin is geslaagd die ver¬ 
plichting op te leggen, is niet bekend. Het “op 
manninge setten” van de ambachten, zoals het 
werd genoemd, was niet nieuw. Naast de ha- 
venmeestersrekeningen is er nog een los docu¬ 
ment met een lijst van de bijdragen van de am¬ 
bachten aan een uitdieping van 1436.51 Volgens 
Van de Wall stonden er ook regelmatig lijsten 
met dergelijke bedragen in de klepboeken.55 In 
de rekeningen heet het dat de ambachten “ge¬ 
consenteerd hebben” de stad te helpen bij haar 
havendieping. Van harte zal dat niet gegaan 
zijn. De ambachten klaagden erover bij de 
landsheer en Dordrecht was het blijkens een 
tussenvonnis van hertogin Isabella54 op 20 de¬ 
cember 1444 “sculdich te beteren”.55 Gebaat 
heeft deze uitspraak blijkbaar niet, in 1452 en 
in 1461 gebeurde het nog steeds. 
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Het aantal arbeiders dat geleverd moest wor¬ 
den varieerde van een tot zes. Van de ambachten 
weigerden er maar weinig hun medewerking. In 
1452 waren dat er vijf van de 43 en in 1461/1462 
drie van de 45 ambachten. Deze laatste drie wa¬ 

ren overigens ook bij de vijf die in 1452 “onwil- 
lich” waren: ’s Gravenmoer, Hardinxveld en 
Slingeland. Een klein aantal was ook “willich”, 
maar bleef vooralsnog in gebreke wat betreft de 
betaling. Helaas wordt van al deze arbeiders niet 

vermeld wie zij waren. Hoe en wanneer de rekru¬ 
tering in de ambachten plaatsvond is evenmin 
bekend. Wel werden er blijkens verspreid staan¬ 
de posten voor bodenionen in de havenmees- 
tersrekeningen tijdens de havenuitdieping 
meerdere malen “brieven ende cedulen roeren¬ 

de de havendiepinghe” naar de ambachten ge¬ 
zonden.56 Op basis waarvan werd vastgesteld 
hoeveel mannen elk ambacht moest leveren is 

niet bekend. Ibelings veronderstelt dat het met 
het aantal haardsteden te maken heeft.57 

Het werk aan de bruggen werd mede door ge¬ 
specialiseerde ambachtslieden, zoals opper¬ 

knechten metselaars, gedaan. 

De financiering en afwikkeling 
VAN DE PROJECTEN 

De bijdragen van de ambachten waren natuur¬ 

lijk onderdeel van de financiering van de uitdie- 
pingsprojecten. Ze staan dan ook keurig geno¬ 
teerd aan de inkomstenkant van de 
rekeningen. Voor het grootste deel echter werd 
de financiering van de projecten gevonden in 
de verkoop van lijfrenten. 

De lijfrentenemissie voor het project van 1461 

werd aangekondigd op 11 mei samen met de an¬ 
dere mededelingen op die dag, het project liep 
toen al een week. De lijfrenten moesten eerst in 
de stad verkocht worden, maar als dat niet ge¬ 
noeg opleverde daarbuiten, echter niet in Vlaan¬ 
deren of Brabant.5® Over de ontvangst van de be¬ 
talingen gingen de havenmeesters niet zelf, ze 
moesten vermoedelijk betaald worden aan de 
tresoriers, eventueel vergezeld van een klerk.59 

Hoewel de havenmeesters de lijfrenten dus niet 
zelf verkochten, staan die toch met de namen 
van de kopers en de bedragen in de eerste ru¬ 

briek van de ontvangsten in havenrekeningen. 
De totale ontvangsten uit de lijfrenten bedroe¬ 

gen in 1452 circa 5.400 gulden. In 1461/62 was 
dat 16.045 gulden, 6 stuivers en 1 oortje. De ha¬ 
venmeesters ontvingen echter iets meer dan 

acht gulden en acht stuivers te weinig.60 Waar¬ 
om wordt niet vermeld, hoewel er toch erg op 
de kleintjes werd gelet. Zo zijn in de rekening 
zelfs de kosten te vinden voor het maken van 

twee troggen uit een ton om de paarden te dren¬ 
ken. De uitbetalingen van de renten werden la¬ 
ter in de tresoriersrekeningen vermeld.61 

Voor een havenuitdieping in 1469 werd ook 
een emissie van lijfrenten in het klepboek aan¬ 

gekondigd op 7 februari 1469.62 Deze havenuit¬ 
dieping is verder niet gedocumenteerd, behal¬ 
ve dat er in het klepboek bij 9 juni 1469 te lezen 
staat dat veel van degenen die werk aangeno¬ 

men hadden niet verschenen waren. Zij werden 
ten strengste gesommeerd alsnog te beginnen. 
VerLoren van Themaat noemt deze lijfrente- 

emissie niet. Blijkbaar waren er problemen en 
misschien is het project niet doorgegaan. 

In 1452 waren er alleen de inkomsten uit de 

lijfrenten en uit de ambachten. In 1461 waren er 
daarnaast nog wat inkomsten uit “alrehande 
particulen”. Het gaat hier in hoofdzaak om in¬ 

komsten uit de verkoop aan particulieren van 
bouwmaterialen (hout, kalk, stenen, ijzer) en 

een enkele kar. Zo betaalde de gardiaan van de 
Minderbroeders voor 800 “groot steens”. 
Waarschijnlijk gaat het hier om restanten. 

De havenuitdieping van 1461/1462 komt één 

keer in de aktenboeken voor, namelijk op 17 
september 1462 als de vijf havenmeesters en 
hun helpers verantwoording afleggen over hun 

rekening tegenover de schout, het gerecht, de 
Oudraad, de Achten en de dekens van de geme¬ 
ne neringen. De rekening werd “volcomelic ge- 
loefft” en men dankte daarna hen vijven en hun 

helpers. Dit alles onder voorbehoud dat, mocht 
er binnen het jaar iemand hen “belasten of be- 
claechen van enigen saken”, dan moest degene 
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die aangeklaagd werd zich deugdelijk verant¬ 

woorden of dat doen waartoe hij rechtens 
schuldig was. Na een jaar en een dag zouden zij 
en ook hun nakomelingen niet meer aanspra¬ 
kelijk zijn.6* 

De datum van 17 september 1462 is tevens de 
datum van de rekening. Het is daarom aanne¬ 

melijk dat de rekening van 1452 is afgehoord 
op 24 oktober 1452, aangezien dat de datum 
van de rekening is. 

Tot slot 

De twee havenuitdiepingsprojecten die het 

stadsbestuur van Dordrecht in 1452 en 
1461/1462 in de Oude Haven liet uitvoeren moe¬ 
ten voor de stad en de stadsbevolking grote eve¬ 

nementen zijn geweest. Het deel van de haven 
dat uitgediept werd, werd afgedamd. In 1452 
was de Voorstraatshaven daardoor ongeveer 

drieënhalve maand en in 1461 de Wijnhaven on¬ 
geveer vijf maanden niet toegankelijk. Voor de 
handel moet dat een probleem zijn geweest, om¬ 

dat ook de havenfaciliteiten, kelders, opslag¬ 
ruimten en dergelijke moeilijk of niet bereikbaar 
waren. De overlast voor de burgers kan men zich 

ook wel voorstellen: karren al dan niet met paar¬ 
den die bagger door de stad afvoerden, als het te¬ 
genzat over je erf; wie aan de haven woonde 

moest een alternatief zien te vinden voor zijn 
stilletje en ander afval(water) dat normaliter in 
de haven verdween; en de aanwezigheid van veel 

werkvolk, dat van ’s morgens vier tot ’s avonds 
half acht aan de slag was en zich niet altijd voor¬ 

beeldig zal hebben gedragen. Aan de andere 
kant verschaften de projecten velen werk. Ook 
aan mensen die daar waarschijnlijk niet zo blij 

mee waren, namelijk de arbeiders uit de Zuid- 
Hollandse ambachten, die verplicht waren de¬ 
zen te leveren of een afkoopsom te betalen. 

De uitdieping in 1452 was een kleinere ope¬ 

ratie dan die in 1461/1462. In de eerste plaats 
omdat het westelijk gedeelte van de haven veel 
smaller was dan het oostelijke, maar ook om¬ 

dat in dit laatste geval de Wijnbrug en de 

Nieuwbrug gerepareerd moesten worden. De 
Nieuwbrug moet daarbij praktisch geheel ver¬ 
nieuwd zijn. 

Over gebruikte technieken en andere prakti¬ 
sche details zijn de havenmeestersrekeningen 

niet erg informatief, daar werden ze uiteraard 
ook niet voor opgesteld. Wel geven ze veel infor¬ 
matie over bijvoorbeeld de aantallen werklieden 
en hun namen, (dag)lonen, huren van schepen 

en karren en prijzen van bouwmaterialen. De 
lijsten van de Zuid-Hollandse ambachten die 

verplicht waren arbeiders te leveren, geven een 
kijkje in de politieke verhoudingen. Beide reke¬ 

ningen bevatten zo een aantal aanknopingspun¬ 
ten voor verder onderzoek. 

Ook in de stadsrekeningen staan posten voor 

havenuitdiepingen en andere werkzaamheden 
aan de haven. Voor zover dat te beoordelen is, 
ging het daarbij om kleinschaliger activiteiten. 

De havenuitdiepingen die hier besproken zijn, 
werden gefinancierd door het stadsbestuur via 
de uitgifte van lijfrenten. Dat er aparte rekenin¬ 

gen werden gemaakt duidt er hoogstwaar¬ 
schijnlijk op dat dit ongewoon grote projecten 

waren. Er zijn maar twee havenmeestersreke¬ 
ningen bekend en kijkend naar de omvang van 
de projecten en de ‘impact’ die deze op de han¬ 

del en wandel in de stad gehad moeten hebben, 
lijkt het niet waarschijnlijk dat de haven vaak 
op deze schaal werd uitgediept. 
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Tussen wal en schip 
De Amsterdamse Lastage in de zestiende eeuw 

Jeroen van der Vliet 

De Lastage, de woonbuurt tussen de Nieuw- 
markt en de ranke Montelbaanstoren aan de 

Oude Schans, is tegenwoordig een oase van 
rust in hartje Amsterdam. De smalle, hoge ge¬ 
vels van de woonhuizen spiegelen zich in het 

stille water van de Krom Boomsloot. Groepjes 
toeristen zitten op bankjes onder de bomen en 

maken foto’s van dit idyllische stukje Amster¬ 
dam, dat zo sterk contrasteert met de iets ver¬ 
derop gelegen rosse buurt. Hoe anders was het 

vijf eeuwen geleden toen dit stukje nog hele¬ 
maal niet in het hart van de Amstelstad lag. 

Het beeld van de middeleeuwse Lastage 

wordt in belangrijke mate bepaald door het 
schilderij datCornelis Anthonisz in 1538 in op¬ 
dracht van het stadsbestuur maakte en dat van¬ 

af 1544 ook als ingekleurde prent werd ver¬ 
kocht (afbeelding 1). 

Op beide afbeeldingen is de stad te zien met 

het IJ aan de onderzijde, op de wijze zoals schip¬ 
pers de Amstelstad zagen als zij de rede nader¬ 
den. De rede, waar de grotere zeegaande sche¬ 
pen voor anker gingen, strekte zich over de volle 

breedte van de stad uit. Het Damrak, het water 
tussen de dam in de Amstel en het IJ, vormde 

een insteekhaven waar kleinere schepen en 
schuiten afmeerden en lichters de goederen los¬ 
ten die afkomstig waren uit de schepen die op 

de rede lagen. In de linkerbenedenhoek, buiten 
de stadsmuur, is een buitendijkse wijk te zien 
die geheel bestond uit scheepswerven, lijnba¬ 

nen en andere bedrijfsgebouwen. Dit is de Las¬ 
tage, het scheepskwartier van de stad. Met oog 

voor detail heeft Anthonisz de bedrijvigheid uit¬ 
gebeeld die zich hier op de oevers van het IJ af¬ 
speelde. Schepen liggen op hun zij om te wor¬ 

den gebreeuwd. Zelfs de grote, rokende ketels 
vol hete pek en teer zijn goed te zien. Langs de 
oever zijn scheepsbouwers bezig met het aftim- 
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meren van diverse schepen. In het water voor de 
scheepshellingen liggen tientallen schepen af¬ 

gemeerd. Dit deel van de haven en zelfs de bui¬ 
tenste grachten werden gebruikt als scheeps- 
winterberging. Een palenrij schermde dit deel 

van de rede af zodat de schepen er redelijk be¬ 
schut lagen tegen golfslag en kruiend ijs. 

De inham van het IJ waaraan de Lastage ligt, 

wordt de Oudezijds Waal of Oude Waal ge¬ 
noemd. De Oude Waal zou volgens sommige 
historici zijn ontstaan tijdens de Allerheiligen¬ 

vloed van 1170, terwijl anderen de oorzaak van 
het onstaan zoeken in een dijkdoorbraak tussen 

1377 en 1383.' Wat betreft de ingebruikname 
van dit oeverland valt maar weinig met enige ze¬ 
kerheid te zeggen. De eerste aanwijzing dat de 

Oude Waal werd gebruikt als een ankerplaats 
stamt uit 1344. In een een grafelijke rekening 
wordt melding gemaakt van een plaats om “van 
der cogghen te lastaedzen”.2 De naam ‘lastage’ 

of‘lastaigie’ is hier later vermoedelijk van afge¬ 
leid. Ook de Hanzesteden Dantzig en Stettin 

kenden een Lastage (of Lastadie). In beide 
gevallen waren dit ook de middeleeuwse 
scheepsbuurten. Het is de vraag wat we ons bij 

“lastaedzen” moeten voorstellen. Het meest 

waarschijnlijk is dat de koggeschepen in of bij 
de Lastage voor anker gingen en dat “lastaed¬ 

zen” betekent dat hun lading werd overgeladen 
in kleinere schepen en schuiten die de goederen 

vervolgens de stad in brachten. Van enige infra¬ 
structuur op de wal, in de vorm van scheepswer¬ 
ven, lijnbanen, pakhuizen of hijskranen, hoeft 
toen nog helemaal geen sprake te zijn geweest. 

J. ter Gouw en C.G. ’t Hooft speculeerden over 
het bestaan van een Lastage in de dertiende 

eeuw.3 Getuige de vaak aangehaalde beslagleg¬ 
ging op een Amstellandse kogge door de schip¬ 

pers van de stad Lübeck in 1247 en het tolprivi- 
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Afb. ï. Detail plattegrond uan Amsterdam door Cornells Anthonisz uit 1544 met de Lastage en de Oude Waal. Aan de oost¬ 
zijde uan de stad en buiten de muren bevond zich het scheepskumrtier De Lastage. Het gebied bestond uit lijnbanen en 
scheepswerven. De Oude Waal werd ajgeschermd door een lange palenrij. Op de hoek van de Lastage en de Nieuwe Gracht 
stond een grote verdedigingstoren, de Montelbaanstoren. De Nieuwe Gracht werd in vredestijd ookgebruikt als winterber- 
ging (‘winterlaghe’) voorschepen. (Collectie Gemeentearchief Amsterdam) 

lege van de aartsbisschop van Rjga uit 1277, zou 
Amsterdam al in de dertiende eeuw een levendi¬ 
ge handel en scheepvaart op de Oostzee hebben 
gekend.4 Daarom, zo was de redenering, zou 
Amsterdam over een scheepsbuurt hebben be¬ 
schikt. En waar zou die anders moeten hebben 

gelegen dan langs de oevers van de Oude Waal? 
H. Brugmans wees in zijn Geschiedenis uan Amster¬ 

dam deze theorieën al van de hand.5 Amsterdam 
stelde in de dertiende en de eerste helft van de 
veertiende eeuw economisch nog niet zo veel 
voor. Volgens H.J. Smit waren de Amsterdam- 
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mers in deze periode voor de nieuwbouw van 
grotere schepen zelfs nog volledig aangewezen 
op de werven van Dordrecht. Kortom, histori¬ 
sche of archeologische aanwijzingen om een 

dertiende-eeuwse of een vroeg veertiende- 
eeuwse scheepsbuurt aan de Oude Waal te ver¬ 
onderstellen, ontbreken. 

Het ligt veel meer voor de hand dat de Lasta¬ 
ge op z’n vroegst onstond aan het einde van de 

veertiende eeuw. Tot 1387 was het bouwen bui¬ 
ten de stadsgrenzen simpelweg niet toege¬ 
staan. In dat jaar werd de stadsvrijheid van Am¬ 
sterdam dermate vergroot dat het gebied van de 

latere Lastage voor het eerst geheel binnen de 
jurisdictie van de stad kwam te liggen.6 Het 
stadsbestuur gaf toen voor het eerst toestem¬ 

ming in het gebied buiten de in 1380 gegraven 
Achterburgwallen te bouwen.7 In 1404 werd dit 

besluit bekrachtigd en kreeg Ysbrant Pietersz 
toestemming zich met zijn gezin in de Lastage 
te vestigen en er een lijnbaan te bouwen.8 Mo¬ 
gelijk was hij de eerste poorter die zich in de 

Lastage vestigde. De scheepsbouwers en touw- 
makers zullen de binnenstad pas definitief tus¬ 
sen 1479 en 1503 voor de Lastage hebben ver¬ 

ruild, toen in twee stadskeuren het pekken en 
teren van touwen en schepen binnen de vesting 

verboden werd,9 waarmee in feite alle brandge¬ 
vaarlijke activiteiten buiten de in de jaren tach¬ 
tig van de vijftiende eeuw gebouwde stenen 
stadsmuur werden gebannen. 

De Lastage als een gevaar voor de stad 

Een goed beeld van de Lastage kan pas voor de 

zestiende eeuw worden geschetst, en wel dank¬ 
zij de gedocumenteerde problemen die zich 
toen op en rond de Lastage voordeden. In 1482, 

met de aanleg van de stenen stadsmuur, was de 
Lastage een buitenmuurse wijk geworden. Dat 
bleek niet geheel zonder gevaar, zoals vooral 

tijdens de Gelderse oorlogen in de eerste helft 
van de zestiende eeuw (1504-1515 en 1518- 
1543) duidelijk werd. De hertogen van Bour- 
gondië, tevens graven van Holland, hadden in 

de voorgaande decennia hun rijk in noord- 

waartse richting aanzienlijk uitgebreid. Ook 
Utrecht en Gelre zagen zij hier graag aan wor¬ 
den toegevoegd. Amsterdam kwam tijdens de 

oorlogen tussen Bourgondië en Gelre midden¬ 
in de frontlinie te liggen, met alle risico’s van¬ 
dien. Zowel over land als vanaf zee konden Gel¬ 

derse troepen de stad aanvallen. Het was het 
stadsbestuur duidelijk dat de Lastage - met zijn 
houten bebouwing, tientallen afgemeerde 

schepen en de grote voorraden brandbare ma¬ 
terialen zoals pek, teer, hout en hennep die de 

scheepsbouwers en touwslagers op het terrein 
hadden opgeslagen - een zeer aantrekkelijk 
doelwit vormde, waarmee de hele stad kon 

worden uitgerookt. Bovendien konden vijande¬ 
lijke troepen de stadsmuren ongehinderd be¬ 
reiken als zij Amsterdam aan de oostzijde via 
de Lastage benaderden. De bebouwing op de 

Lastage hinderde het vrije schootsveld van het 
geschut dat op de vestingmuren was geplaatst. 

Het stadsbestuur nam daarom maatregelen om 
de schade bij een eventuele aanval in elk geval 
zoveel mogelijk te beperken. Schepen moesten 
bij de geringste dreiging elders op de rede wor¬ 

den afgemeerd en van hun brandbare tuig en 
inhoud worden ontdaan. Het stadsbestuur kon 

verder besluiten tot een ontruiming van het ge¬ 
bied buiten de vesting, overigens “sonder ge¬ 
houden te wesen yet dairvoer te geven oft den- 

ghenen die daer getymmert hebben enige 
recompense te doen”.10 Tenslotte kon de dub¬ 
bele palenrij in het water voor de stad, die zich 

van de Lastage in het oosten tot de Haarlem¬ 
merpoort in het westen uitstrekte, met schot¬ 

ten en planken worden versterkt. Door een drij¬ 
vende, lange boom konden de drie openingen 
in de palenrij worden afgesloten zodat vijande¬ 

lijke schepen niet ongemerkt binnen konden 
varen. Deze palenrij was echter de enige verde¬ 
diging die de stad aan de IJ-zijde kende. De stad 
mocht dan sinds 1482 met een stenen muur 

zijn omringd, de haven bleef, op de dubbele pa¬ 
lenrij na, open. Hoewel er plannen bestonden 

om langs de kade eveneens een stadsmuur op 
te richten - van een dergelijk plan werd in de In- 
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jormacievan 1514 nog gesproken-is het van uit¬ 
voering nooit gekomen.11 

Toen in mei 1508 het bericht kwam dat een 
Gelders leger richting Amsterdam optrok, wer¬ 
den in allerijl de gebouwen op de Lastage afge¬ 
broken en de restanten in brand gestoken. 
Groot was de opluchting toen de Gelderse troe¬ 
pen op de Diemerdijk werden verslagen, nog 
voor zij de stad hadden weten te bereiken. Het 
stadsbestuur besloot in het daaropvolgende 
jaar de gracht rondom de stad zes roeden (een 
Amsterdamse roede was gelijk aan 3,68 meter) 
te verbreden.12 Geheel onverwachts vielen Gel¬ 
derse troepen in december 1512 alsnog de Las¬ 
tage binnen en staken daarbij een groot aantal 
schepen die in de Oude Waal voor de winterpe¬ 
riode lagen afgemeerd, in brand. De schade be¬ 
droeg maar liefst 50.000 Rijnse guldens.13 De 
aanval maakte pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar 
de oostkant van de stad was. Op de korte ter¬ 
mijn werden in 1513 nieuwe bouwvoorschrif¬ 
ten vastgesteld “roerende de tymmeraigen 
ende thuynen rontomme der stede”. Het niet te 
bebouwen gebied tussen de vestingmuren en 
de Lastage werd vergroot tot dertien roeden. Ei¬ 
genaren van gebouwen die door deze nieuwe 
regeling in het vrije schootsveld terecht kwa¬ 
men, kregen vijf maanden de tijd om deze te 
verwijderen. De delen van de lijnbanen die aan 
de muurzijde lagen, moesten open gelaten 
worden. In het vrije schootsveld mochten de 
bewoners wel moestuintjes aanleggen, maar 
de schuttingen om de tuintjes heen mochten 
niet dichter dan negen roeden van de stads¬ 
muur liggen en niet hoger dan vijf of zes voet 
zijn, tenzij “men die maecte deurschijnich mit 
sperren oft latten”.14 Tijdens de wapenstilstand 
met Gelre, die van 1515 tot 1518 duurde, be¬ 
sloot het bestuur van de stad tot een uitgebrei- 
der pakket aan maatregelen om de verdediging 
van de stad aan de kant van de Lastage te ver¬ 
sterken. In 1516 werd aan de oostzijde van de 
Lastage de Nieuwe Gracht (tegenwoordig de 
Oude Schans en de Zwanenburgwal) gegraven 
en werd langs de gracht een wal met een borst¬ 
wering van Noorse balken en twee blokhuizen 

aangelegd om de gracht te beschermen. Op de 
noordoostelijke hoek van de Lastage verrees 
een grote stenen verdedigingstoren, de Mon- 
telbaanstoren. Aan het fortificeren van de Las¬ 
tage betaalden de bewoners en gebruikers van 
de Lastage voor een groot deel mee, wellicht 
met de belofte dat de wijk later binnen de mu¬ 
ren van de stad zou worden opgenomen.15 In 
1517 werd het vrije schootsveld verder uitge¬ 
breid tot zestien roeden.'6 Hiermee had de stad 
tijdens de wapenstilstand met Gelre de meest 
provisorische maatregelen getroffen en kreeg 
de Lastage vanaf 1516 het uiterlijk van een voor¬ 
burcht. 

In 1530 brak een felle brand uit op de Lastage 
die de hele wijk in de as legde en ook de stad 
zelf in gevaar bracht. Het stadsbestuur schrok 
van de hevigheid van de brand en zag er hierna 
nog strenger op toe dat de nieuwe bebouwing 
voortaan aan de geldende regels zou voldoen.17 
Naast de inachtname van het vrije schootsveld 
werd verordonneerd dat er voortaan geen grote 
voorraden pek en teer, die er op de scheepswer¬ 
ven op de Lastage vanzelfsprekend te vinden 
waren, onder een afdak mochten worden be¬ 
waard. Om het brandgevaar verder te voorko¬ 
men werd verordonneerd dat de huizen en lijn¬ 
banen op de Lastage voortaan van steen werden 
gebouwd en voorzien van een hard dak. 

In het voorjaar van 1542 dreigde er opnieuw 
een Gelderse aanval op de stad. In juni van dat 
jaar besloot het stadsbestuur uit voorzorg alle 
losliggende materialen en voorraden pek, teer 
en hout de stad binnen te brengen. Op kosten 
van de stad werden de bewoners buiten de Sint- 
Anthoniespoort (de huidige Waag) van lood en 
kruit voorzien.18 Een maand later volgde de op¬ 
roep om ook de huizen op de Lastage gedeelte¬ 
lijk te ontmantelen, zodat er weer vrij zicht van¬ 
af de stadsmuren was. Ook werd de Lastagiërs 
opgedragen dat zij 300 tot 400 soldaten zouden 
inhuren ter bescherming van hun wijk, waarbij 
de kosten zouden worden gedeeld tussen de be¬ 
woners en het stadsbestuur.19 Nu er sinds 1530 
stenen huizen en gebouwen op de Lastage ston¬ 
den, was een volledige ontruiming niet langer 
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mogelijk of nam deze te veel tijd in beslag. Maar, 
waarschuwde het stadsbestuur, als de bewoners 
de 400 huurlingen niet konden regelen of wan¬ 
neer deze eerder zouden afzwaaien (“thooff 
haerwaerts keeren”), zou het stadsbestuur als¬ 
nog de gehele Lastage mogen ontruimen. 

De Lastage komt in opstand 

De geschiedenis van de Lastage wordt na 1538 
gekenmerkt door een langdurig juridisch ge¬ 
touwtrek tussen de Lastagiërs en het stadsbe¬ 
stuur. W.H.M. de Fremery beschreef deze pro¬ 
cessen in 1925 al zeer uitvoerig in De opkomst der 
Amsterdamsche haven, zodat hier wordt volstaan 
met het weergeven van de hoofdlijnen.20 Wel is 
van belang kort stil te staan bij de interpretatie 
van dit conflict. Ter Gouw zag het conflict als 
een strijd tussen de vooruitgangsgezinde Lasta¬ 
giërs en de behoudzuchtige stadsbestuurders.21 
Dat is misschien teveel eer voor de bewoners. 
Brugmans noemde de Lastagiërs daarentegen 
een “wat vrijgevochten volkje” dat deed “alsof 
er geen overheid bestond”.22 Wij zouden tegen¬ 
woordig, met de vanzelfsprekendheid van ge¬ 
meentelijke inspraakavonden en petities, ge¬ 
neigd zijn veel gematigder te oordelen. 

De Lastagiërs kregen schoon genoeg van de 
ontruimingen van de Lastage. Zij wilden bin¬ 
nen de veilige muren van de stad worden opge¬ 
nomen, maar zo lang de Gelderse oorlog 
voortduurde zou daar geen sprake van kunnen 
zijn. Toen na de grote brand van 1530 alle wo¬ 
ningen en gebouwen op de Lastage uit steen 
moesten worden opgetrokken, deed zich ook 
een ander probleem voor. De zwaardere ste¬ 
nen bebouwing zakte weg in de zachte onder¬ 
grond, waarop de bewoners hun erven begon¬ 
nen op te hogen om maar geen natte voeten te 
krijgen. Vanuit het oogpunt van het stadsbe¬ 
stuur was de drassige bodem rondom de stad 
in tijd van oorlog juist een sterk punt in de ver¬ 
dediging gebleken. Alleen via drie dijken kon 
een vijandelijk leger de stad naderen. Dat de 
Lastage als buitenmuurse wijk een zwak punt 

in de verdediging van de stad was, was in 1512 
duidelijk gebleken. De ophoging van de erven 
door de bewoners ontnam de stad ook nog 
eens het voordeel van een natuurlijk verdedi¬ 
gingsmiddel. 

Een tweede probleem was dat de Lastage, 
sinds deze door een gracht en schans werd om¬ 
geven, ook beperkt werd in zijn omvang. De 
Lastage raakte in de jaren dertig vol. Door dit 
ruimtegebrek werd in toenemende mate ge¬ 
bouwd in het vrije schootsveld. Zo bleek in 1542 
het huis van Burchman Woutersz zich toch 
deels binnen de zone van zestien roeden vanaf 
de vesting te bevinden. Hoewel de woning dus 
niet aan het bouwreglement voldeed, verklaar¬ 
de het bestuur zich aanvankelijk bereid zelfs de 
schade voor het afbreken van de woning te ver¬ 
goeden.23 Een jaar later bleek er nog weinig 
schot in de zaak te zitten en werd de toon van 
het stadsbestuur grimmiger: het “zal straffien 
ende scerpelicken corrigeren, ten exemple van 
anderen, dengenen die geresisteert hebben oft 
willen resisteren de voors. afbreckinge”.24 

In 1543 werd in Venlo vrede gesloten met 
Gelre, dat daarmee werd toegevoegd aan de 
Habsburgse Nederlanden. Het Amsterdamse 
stadsbestuur achtte het nu hoog tijd om om¬ 
vangrijke werkzaamheden aan de vestingmu¬ 
ren uit te gaan voeren. Daarbij zou begonnen 
worden met het oostelijk deel.25 Daarnaast zag 
het bestuur geen enkele reden de teugels te vie¬ 
ren wat betreft de bouwbeperkingen op de Las¬ 
tage. De bewoners van de Lastage zagen nu een 
kans hun wijk ommuurd te krijgen. Zij stelden 
een uitvoerig plan op waarbij zij voorstelden de 
kosten, die werden geraamd op zo’n 162.000 
gulden, zelf te vergoeden.26 De burgemeesters 
vonden dat het ommuren van de Lastage ten 
koste zou gaan van de bedrijvigheid in andere 
delen van de stad. Daarnaast zou het ook bete¬ 
kenen dat de brandgevaarlijke scheepswerven 
en lijnbanen weer binnen de stad kwamen te 
liggen. Het voorstel om een sluis aan te bren¬ 
gen in de Sint-Anthoniesdijk zou vooral leiden 
tot het droogvallen van de stadsgrachten.27 Het 
plan ging van tafel. Wat vervolgens gebeurde, 
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zette de toon in het verdere conflict: de Lasta- 
giërs maakten hun zaak aanhangig bij de re¬ 
gentes, Maria van Hongarije. Zij verzochten 
haar het stadsbestuur desnoods te verbieden 
verder te gaan met de werkzaamheden aan de 
stadsmuur - en het stadsbestuur voelde zich 
vreselijk te kijk gezet. 

De regentes wees het verzoek af. Sterker nog, 
zij eiste dat de regels strenger werden nage¬ 
leefd, dat de erven niet mochten worden opge¬ 
hoogd, dat alles wat te dicht bij de stadsgrach¬ 
ten en de muren stond, verwijderd moest 
worden op kosten van de eigenaren én dat de 
huizen en gebouwen op de Lastage enkel nog 
met houten wanden en weke daken mochten 
worden gebouwd. Alleen de nieuwe sluis in de 
Sint-Anthoniesdijk mocht er komen.28 

De klacht bij de regentes had voor de Lasta- 
giërs dus het tegenovergestelde effect. Het had 
de aandacht van de landsregering teveel geves¬ 
tigd op de dichtbebouwde, brandgevaarlijke 
buurt die zo dicht onder de stadsmuren lag. 
Bovenal had het betrekken van de regentes in 
wat toch vooral een lokale aangelegenheid was, 
de relatie met het stadsbestuur behoorlijk on¬ 
der druk gezet. En die relatie was al niet zo 
best. In de nasleep van het bloedige Wederdo- 
persoproer dat Amsterdam in 1535 had opge¬ 
schrikt, was in 1538 een nieuw stadsbestuur 
aangetreden en dat werd gevormd door de 
“sincere, katholieke partij” met aan het hoofd 
burgemeester Hendrik Dirksz. Dirksz komt uit 
de bronnen naar voren als bitter, stuurs en 
rechtlijnig. Hij kon maar moeilijk verkroppen 
dat de bewoners de voor de Lastage geldende 
voorschriften en regels zo openlijk aan hun 
laars lapten. Dat de Lastagiërs hun gelijk ver¬ 
volgens ook nog bij hogere instanties probeer¬ 
den te halen, was olie op het vuur. Zo liet hij 
zich eens tegenover de Lastagiërs ontvallen: 
“ghyluyden hebt in den Hage geweest, ende 
versoect an grooter meesters dan wy zijn, al wa- 
eren u huysen hondertduysent gulden, ende al 
bracht ghyluyden sacken vol redenen ende 
turffmanden voll bescheets, soe sullen u huy¬ 
sen nochtans aff ende moeten aff.”29 

Misschien hadden de burgemeesters in 1545 
gehoopt dat met de uitspraak (sententie) van de 
regentes de kwestie van de Lastage was afge¬ 
daan. Niets bleek echter minder waar. On¬ 
danks de dreiging met zware straffen als ver¬ 
banning gingen de bewoners onverstoorbaar 
door met het ophogen van hun erven. Wanneer 
het stadsbestuur de handhaving van de regels 
ter hand nam en straffen oplegde, kwam het tot 
rechtzaken voor het Hof van Holland, de Grote 
Raad van Mechelen en de Geheime Raad te 
Brussel. Deze procesgang nam zeer veel tijd in 
beslag, tot groot ongenoegen van het stadsbe¬ 
stuur aangezien niet tot de uitvoering van de 
sententie van 1545 kon worden overgegaan zo¬ 
lang niet in alle processen uitspraak was ge¬ 
daan. En die rechtzaken stapelden zich intus¬ 
sen alleen maar op. 

Zo was er de zaak tegen Cornelis Boom, ei¬ 
genaar van een van de grootste lijnbanen op de 
Lastage. In 1537 had Boom een slootje langs 
zijn erf mogen graven om spullen van en naar 
zijn lijnbaan te kunnen vervoeren. Inmiddels 
maakten ook veel andere Lastagiërs dankbaar 
gebruik van deze Cornelis Boomensloot (te¬ 
genwoordig de Rechte Boomsloot). De sloot 
kon op last van het stadsbestuur worden geslo¬ 
ten wanneer de veiligheid van de Lastage in het 
geding was. In die gevallen werd een boom in 
de sloot aangebracht. Dat gebeurde in 1538, 
maar Boom opende eigenhandig de sloot weer 
in 1543. Het stadsbestuur was het daarmee niet 
eens omdat de bewoners de sloot gebruikten 
om modder aan te voeren om hun erven op te 
hogen. De sloot ging weer dicht en bleef dicht. 
Een andere zaak liep tegen Olfert in den Fuyck, 
net als Boom eigenaar van een lijnbaan op de 
Lastage, die illegaal zijn erf had opgehoogd. 
Het stadsbestuur eiste tegen hem en zijn arbei¬ 
ders de straf van verbanning uit de stad. Tegen 
andere bewoners liepen soortgelijke rechtza¬ 
ken bij de Grote Raad en de Geheime Raad, vier 
tot vijf in getal, allemaal over het ophogen van 
de erven of het bouwen binnen zestien roeden 
vanaf de stadsmuur.30 

De juridische kwesties sleepten zich voort tot 
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in 1551 in de allerlaatste rechtzaak een defini¬ 
tieve uitspraak werd gedaan, in het voordeel 
van het stadsbestuur. De president van het Hof 
van Holland, de heer Van Assendelft, was be¬ 
last met de uitvoering van de sententie van 1545 
en bracht derhalve in september 1551 een be¬ 
zoek aan de Lastage. Hierbij sprak hij zowel 
met het stadsbestuur als met de bewoners van 
de Lastage. Tijdens zijn rondleiding bemerkte 
hij dat de illegale ophogingen zonder een 
deugdelijk peil zes jaar na dato zeer moeilijk te 
bewijzen vielen; “probatio difficilis” schreef hij 
dan ook in de kantlijn van zijn verbaal.3' De be¬ 
woners gaven zich ook niet zonder meer ge¬ 
wonnen en wezen Van Assendelft op de grote 
verzakkingen en eisten dat ten minste een ijk¬ 
punt werd aangebracht op basis waarvan de er¬ 
ven maximaal zouden mogen worden ver¬ 
hoogd. Het stadsbestuur volhardde echter in 
zijn standpunt dat er van geen enkele wettige 
ophoging sprake kon zijn. Aangezien inmid¬ 
dels niemand meer wist wat het peil van de Las¬ 
tage in 1545 was, en ook over de breedte van de 
onbebouwd te laten strook buiten vestingmu¬ 
ren grote onduidelijkheid bestond, achtte Van 
Assendelft een nieuw onderzoek nodig. Dat 
onderzoek volgde een jaar later, aan de hand 
waarvan de regentes in oktober 1552 opnieuw 
uitspraak deed.32 

Met deze uitspraak hoopte de regentes alle 
geschillen omtrent de Lastage voorgoed te be¬ 
slechten en waar nodig de verdere gang van za¬ 
ken door te verwijzen naar het lagere Hof van 
Holland. Nogmaals werden de regels omtrent 
het bouwen en ophogen van de erven herhaald. 
Wat betreft de onbebouwd te laten strook bui¬ 
ten de vestingmuren werd een afstand van 25 
roeden vastgesteld. Binnen zes weken moesten 
alle gebouwen die zich binnen 25 roeden van 
de stadsmuur stonden worden afgebroken. Op 
naleving van deze regels diende voortaan 
streng te worden toegezien. Dat de praktijk veel 
weerbarstiger bleek, blijkt uit diverse berichten 
in de daaropvolgende jaren.33 

Deze berichten waren blijkbaar verontrus¬ 
tend genoeg, want in 1554 reisde een commis¬ 

sie van het Hof van Holland naar Amsterdam af 
om te onderzoeken of de afgekondigde maatre¬ 
gelen in de Lastage daadwerkelijk werden nage¬ 
leefd. Dit bleek niet het geval te zijn, waarop in 
1555 een tweede commissie werd ingesteld om 
ter plaatse, een meetpunt aan te brengen tot 
waar de bewoners hun erven mochten opho¬ 
gen.34 Dit was zeer tegen de zin van het stadsbe¬ 
stuur, dat meende dat hiermee de Lastagiërs 
werden beloond voor hun slechte gedrag. 

Gewapend met waterpas en meetroeden 
bracht commissaris Sasbout van het Hof van 
Holland in 1556 diverse meetpunten aan waar¬ 
mee de maximale hoogte van de erven werd 
vastgesteld. Ook wat het bouwen in het vrije 
schootsveld betrof, trad Sasbout voortvarend 
op. Hij liet de fundamenten uitgraven om te 
voorkomen dat er binnen korte tijd toch weer 
nieuwe bouwsels op zouden verrijzen.35 Daar¬ 
mee kwam er na elf jaar lang getouwtrek een 
einde aan het langlopende geschil en keerde de 
rust in de Lastage terug. 

De Doleantie van 1564 

In de jaren zestig bleken de Lastagiërs toch 
opnieuw hun erven op te hogen en zelfs bo¬ 
ven het peil dat in 1555 was vastgesteld. Ook 
verschenen er weer allerlei bouwsels in het 
vrije schootsveld. De Boomensloot werd, net 
als in de jaren veertig, door het stadsbestuur 
voor straf afgesloten. Tegelijkertijd klaagden 
de bewoners en gebruikers over de reparatie- 
werkzaamheden waardoor de Sint-Antho- 
niessluis, aan de noordzijde van de Lastage, 
was afgesloten. Tot overmaat van ramp werd 
in 1564 ook nog een dam in de Singelgracht 
aangelegd, waardoor de toegang tot de Lasta¬ 
ge over het water van alle zijden was afgeslo¬ 
ten. Terwijl burgemeester Dirksz in dat zelf¬ 
de jaar naar Brussel afreisde om toestemming 
te krijgen om opnieuw tegen de illegale prak¬ 
tijken van de Lastagebewoners op te mogen 
treden, stelde een groep vooraanstaande bur¬ 
gers een klaagschrift op, de Doleantie, dat 
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aan regentes Margaretha van Parma werd toe¬ 
gezonden. 

In de Doleantie werd onder andere over het 
bestuur van de stad, de toestanden op de Lasta- 
ge en het niet uitvoeren van werkzaamheden 
geklaagd. Het leidt geen twijfel dat de opstel¬ 
lers en de bewoners van de Lastage overleg 
hebben gehad of zelfs het klaagschrift geza¬ 
menlijk hebben opgesteld. Waarom de Lasta- 
giërs toch weer een klaagschrift aan de regen¬ 
tes opstelden, heeft waarschijnlijk te maken 
met een andere kwestie die in de stad zich vol¬ 
trok. Burgemeester Dirksz was in een persoon¬ 
lijk conflict met schout Willem Bardes verwik¬ 
keld geraakt. Voor Bardes was de Doleantie een 
allerlaatste poging om te voorkomen dat het 
stadsbestuur hem zijn schoutambt zou ontne¬ 
men en daarbij trachtte hij zoveel mogelijk me¬ 
destanders te vinden. Terwijl het conflict, zoals 
A.J.M. Brouwer Ancher en J.C. Breen het ver¬ 
woordden, “oorspronkelijk naar het schijnt 
slechts een veete [was] tusschen deze beide 
machtige persoonlijkheden, was het langza¬ 
merhand een strijd geworden tusschen de re- 
geerende familiën en een deel der rijke burge¬ 
rij. Al wat ontevreden was op de stedelijke 
regeering, hetzij wegens haar coterie-zucht, 
haar handelspolitiek of haar godsdienstige ge¬ 
zindheid, sloot zich aan bij den Schout”. Re¬ 
gentes Margaretha van Parma gaf Willem van 
Oranje opdracht de kwestie in Amsterdam uit 
te zoeken, wat hij in mei 1565 deed. De regen¬ 
tes sprak in augustus een voorlopig vonnis uit 
inzake de heropening van de Boomensloot.36 In 
september volgde een uitspraak naar aanlei¬ 
ding van de Doleantie. Zij pakte dit keer de or¬ 
ganisatie van het stadsbestuur aan en drong 
aan op het uitvoeren van werkzaamheden zoals 
het uitdiepen van de grachten en de Oude Waal, 
maar wees er op dat de situatie op de Lastage 
wederom in overeenstemming met de verorde¬ 
ningen moestworden gebracht.37 De Lastagiërs 
zullen het besluit opnieuw met gemengde ge¬ 
voelens hebben vernomen. 

De Lastage kwam door deze uitspraak niet 
binnen de muren en ook van uitvoering van 

het oordeel van de regentes kwam weinig te¬ 
recht. Een jaar later brak de Beeldenstorm uit 
en in de daarop volgende jaren hadden zowel 
het stadsbestuur als de regentes andere zaken 
aan het hoofd. 

Eind goed, al goed? 

De Alteratie in 1578, zoals de overgang van Am¬ 
sterdam naar de kant van de Opstand wordt ge¬ 
noemd, betekende een nieuwe wind in be¬ 
stuurlijke zaken. Het katholieke stadsbestuur 
van Dirksz en de zijnen maakte plaats voor een 
protestants bestuur. Onder de nieuwe burge¬ 
meesters komen bekende namen voor, zoals 
Boom en Bardes. Het zijn de ‘zonen van’ de il¬ 
lustere Lastagiërs. Dit nieuwe stadsbestuur be¬ 
sloot in 1579 de Lastage te fortificeren en bij de 
stad te trekken.38 Met deze ‘Eerste Uitleg’ van 
de stad kreeg het “vrijgevochten volkje”, om de 
woorden van Brugmans te gebruiken,39 na ja¬ 
ren procederen tegen het stadsbestuur en de 
landsregering, toch nog zijn zin. 

Het zou een te mooi einde zijn van dit verhaal: 
de zonen maken het werk van hun vaders af. In 
Amsterdam was echter veel meer gebeurd dan 
alleen een wisseling van de wacht in bestuurlij¬ 
ke zin. De stad barstte aan het einde van de zes¬ 
tiende eeuw praktisch uit haar voegen. Handel 
en nijverheid bloeiden als nooit tevoren, vooral 
na de val van Antwerpen in 1585, en vele duizen¬ 
den nieuwkomers zochten een betere toekomst 
in de boomtoum aan het IJ. De stad, ingesnoerd 
in het strakke, stenen korset dat de middel¬ 
eeuwse stadsmuur was geworden, had drin¬ 
gend meer ruimte nodig. Ruimte voor huizen, 
maar ook om plaats te bieden aan de vele sche¬ 
pen, werven en pakhuizen. De buiten de muren 
gelegen Lastage, die in zekere zin al zo lang on¬ 
derdeel was van de stad, was een van de meest 
voor de hand liggende lokaties voor nieuw¬ 
bouw. De grond was er al bouwrijp gemaakt 
door de illegale ophogingen door de huidige 
bewoners, er lag al - zij het provisorisch - een 
gracht omheen en de scheepsbuurt was nu toch 
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Ajb. 2. Detail plattegrond uan Amsterdam door Pieter Bast uit 1597 met de Lastage en de Oude Waal. Waar in 1544 nog 
lijnbanen en scheepswerven op de Lastage toaren, staan inmiddels lange rijen met woonhuizen. De scheepswerven zijn ver¬ 
huisd naar het nieuwe eiland Uilenburg, ten oosten van de Nieuwe Gracht. 
(Collectie Gemeentearchief Amsterdam) 

te klein geworden om de toegenomen havenac¬ 
tiviteiten voldoende te kunnen faciliteren. 

Twintig jaar na de Alteratie was de oude 
buurt reeds onherkenbaar veranderd. Vergelij¬ 
ken we de kaart van Cornelis Anthonisz uit 
1544 met die van Pieter Bast uit 1597 (afbeel¬ 
ding 2) dan valt de ingrijpende transformatie 
van de oostkant van de stad direct op. 

Op de plek waar in 1544 nog koeien graas¬ 

den, liggen scheepswerven op een nieuw recht¬ 
hoekig eiland, Uilenburg. De karakteristieke 
lijnbanen, die ooit het beeld van de Lastage be¬ 
paalden, zijn allemaal verdwenen. Ze hebben 
plaats gemaakt voor rijen nieuwe huizen. De 
Lastage was van Amsterdams belangrijkse 
scheepsbuurt Amsterdams eerste nieuwbouw¬ 
wijk geworden. 
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Een zeehaven voor Leiden? 
De uroeejste doorgravingen bij Katwijk herbekeken (1404-1572) 

Tim Bisschops 

De loop van de Hollandse geschiedenis is er 
een die sterk door water is bepaald. De Noord¬ 

zee en een kluwen van rivieren, kleine waterlo¬ 
pen en meren werkten onafgebroken in op het 

landschap en beperkten zodoende het aantal 
keuzemogelijkheden voor de bewoners van het 
gebied. Zo verzandde in het najaar van 1163 

voorgoed de monding van de Rijn.1 Een groot 
gedeelte van westelijk Nederland tussen de Zui¬ 
derzee en de Maasdelta werd hierdoor een 

rechtstreekse toegang tot de zee ontzegd. Niet¬ 
temin lag in dit weerbarstige landschap ook de 
belofte van rijkdom besloten. De middeleeuw¬ 

se bewoners slaagden erin om door middel van 
een reeks kunstgrepen het net van waterlopen 
tot belangrijke vaarwegen om te vormen, uitge¬ 
strekte veengebieden te ontginnen, en nieuwe 

landbouwgronden te winnen. Het cumulatieve 
effect van deze ingrepen was echter dat Hol¬ 

lands natuurlijke waterhuishouding alsmaar 
meer verstoord werd.2 Zeker vanaf 1404 werden 
inspanningen gedaan om nabij Katwijk aan Zee 
de Rijn opnieuw met de Noordzee te verbin¬ 

den. Deze pogingen worden in het historisch 
onderzoek steevast gezien in functie van een 
verbetering van Hollands waterhuishouding.5 
Maar is deze visie wel terecht? 

Nauwelijks een tiental kilometer landin¬ 
waarts werd - en wordt nog steeds - de Oude 
Rijn omklemd door de stad Leiden. Voor die 

stad propageerde Pieter de la Court in 1659 de 
inrichting van een zeehaven bij Katwijk en een 
zeeverbinding via de Rijn.4 Waarom zou deze 

idee anno 1659 nieuw zijn geweest? Het is mo¬ 
gelijk dat Leiden al bij de laatmiddeleeuwse en 

vroegmoderne proeven om de duinen bij Kat¬ 
wijk te doorgraven een eigen toegang tot de zee 

beoogde. Deze stelling is gedurfd omdat ze 
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vooralsnog niet door woordelijk bewijs onder¬ 
steund wordt. Het verleden laat zich niet ge¬ 

makkelijk in woorden vangen en veel van dat 
verleden zal zelfs voor de meest interdiscipli¬ 
nair gerichte historicus voor altijd verborgen 

blijven. De bedoeling van dit artikel is aan te to¬ 
nen dat er aan en over de drempel der ‘moder¬ 
ne tijden’ minstens een geschikt klimaat be¬ 

stond waarin Leidse plannen voor een directe 
toegang tot de zee konden groeien. 

Als onderzoeksperiode werd het tijdvak tus¬ 
sen 1404 en 1572 afgebakend. Dit om de een¬ 
voudige reden dat we de vroegste poging om de 

duinen bij Katwijk te doorgraven in 1404 aan- 
treffen. In 1572 werden deze plannen ook daad¬ 

werkelijk gerealiseerd. In de 170 jaren die deze 
data scheiden, zijn twee clusters met doorgra- 
vingspogingen waar te nemen. Een eerste in de 
vier decennia na 1404, en een tweede vanaf de 

jaren 40 van de zestiende eeuw. Bijna een eeuw 
van schijnbare inactiviteit ligt tussen beide peri¬ 
odes. Hierna worden deze drie fases besproken 

in het licht van de mogelijkheid én de wenselijk¬ 
heid van een directe zeeverbinding voor Leiden. 
Een korte inleiding moet het geheel in zijn bre¬ 
dere context plaatsen. 

Rijnland, Leiden en het water 

Na de definitieve afsluiting van de Rijnmond 
in 1163 dreigde de waterafvoer richting zee te 

zullen stagneren. Kort nadien ontstond echter 
een natuurlijke oplossing doordat het IJ, na de 
stormvloeden van 1170 en 1196, met de Zui¬ 

derzee werd verbonden. Daardoor kwam het 
gemiddelde waterpeil van het nu aan getijden 

onderhevige IJ lager te liggen en verkreeg Hol- 
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land, via hetLeidsche Meer, het Oude Haarlem¬ 
mer Meer en het Spaarne, een betere afwate¬ 
ring in noordelijke richting. Door de verbin¬ 
ding met het open water ontstond evenwel een 
nieuw probleem, namelijk een acuut overstro- 
mingsgevaar voor het gebied rond de Holland¬ 
se meren. Na de stormvloeden van het najaar 
van 1248 die tot ver in het binnenland door¬ 
drongen, werd het Spaarne afgedamd en een 
zeedijk aangelegd. In oktober 1255 bepaalde 
Willem II dat aan de Spaarndam en aan de zee¬ 
dijk langs het IJ geen werkzaamheden mochten 
worden verricht zonder raadpleging en toe¬ 
stemming van een aantal heemraden. De daar¬ 
opvolgende twee eeuwen werden de taken van 
deze heemraden geleidelijk geïnstitutionali¬ 
seerd in het hoogheemraadschap van Rijnland, 
een bestuursorgaan met verregaande wetge¬ 
vende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdhe¬ 
den over diegenen die afwaterden via de sluizen 
bij Spaarndam.5 

In de anderhalve eeuw na de afdamming van 
het Spaarne kwam aan de oever van de Oude 
Rijn ook de nederzetting Leiden tot bloei.6 Om¬ 
streeks 1400 behoorde Leiden tot de voornaam¬ 
ste steden in het graafschap Holland. Aan de 
basis van deze voorspoed lag niet alleen de ste¬ 
delijke functie als grafelijk bestuurscentrum, 
maar ook de regionale marktfimctie van de 
stad, de turfwinning, en vooral de ontplooiing 
van de lakennijverheid.7 Van groot belang was 
ook de ligging van de stad nabij de zogenaam¬ 
de route ‘binnendunen’. Deze drukke, door in¬ 
ternationaal handelsverkeer gebezigde scheep¬ 
vaartroute die de Zuiderzeehavens en de havens 
van de Maasdelta met elkaar verbond, maakte 
het Leiden mogelijk om het regionale handels¬ 
niveau te overstijgen.8 Over het zuidelijke deel 
van de route werd de levensnoodzakelijke En¬ 
gelse wol via Gouda vanuit Calais aangevoerd. 
Gouda was de spil van de Hollandse binnen¬ 
vaart. Wie van buitenaf goederen Midden-Hol- 
land wilde in- of doorvoeren, moest te Gouda 
aan de graaf van Holland tol betalen over het 
onvrije deel van zijn vracht.9 Eenmaal Gouda 
gepasseerd, werd de tocht voortgezet over de 

Gouwe tot aan de Gouwesluis. Ook hier diende 
tol te worden betaald. Over de Rijn werden ten 
slotte de laatste kilometers naar de Sleutelstad 
afgelegd. Wie met zijn vracht niet in Leiden 
hoefde te zijn, voer de Heimanswetering op en 
vervolgde over het Brasemmeer, het Haarlem¬ 
mer Meer en het Spaarne zijn weg naar Spaarn¬ 
dam, en van daaruit over het IJ naar Amster¬ 
dam. Was de lading ongebroken gebleven, dan 
hoefde te Spaarndam niet meer te worden ver- 
told. Spaarndam gold namelijk als wacht van 
de hoofdtol in Gouda.10 Het noordelijke deel 
van de route was voor Leiden vooral van belang 
voor haar lakenexport naar het Oostzeegebied 
via Amsterdam. 

Geplaatst tegen deze achtergrond lijken er 
voor het laatmiddeleeuwse Leiden weinig sti¬ 
mulansen te hebben bestaan voor de creatie van 
een rechtstreekse en zonder twijfel dure verbin¬ 
ding met de zee. Rijnland werd echter voortdu¬ 
rend geplaagd door wateroverlast en de dijken, 
dammen, sluizen en andere kunstwerken, aan¬ 
gelegd om die last in te perken, vormden een 
ernstige belemmering voor de scheepvaart. 
Slechts te Spaarndam, Gouda, Bodegraven en 
Gouwesluis lagen schutsluizen. Overal elders 
moesten vrachten worden overgeladen of wer¬ 
den vaartuigen met veel moeite én risico’s over 
de waterkeringen getrokken. Ook de beschik¬ 
bare sluizen vormden een hindernis omdat ze 
uit veiligheidsoverwegingen zo klein mogelijk 
werden gehouden. Een tijdrovende en kostelij¬ 
ke overslag naar kleinere vaartuigen was veelal 
de enige oplossing. Daarnaast vormden de tal¬ 
loze tollen een bron van ongenoegen. Initiatie¬ 
ven van Leiden en andere belanghebbende ste¬ 
den om de toegankelijkheid van bestaande 
vaarwegen te verbeteren of om alternatieve tra¬ 
jecten te openen, stuitten steevast op verzet van 
Gouda dat veelal gesteund werd door Dordrecht 
en soms ook door Haarlem.11 
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De mogelijkheid van een toegang tot 

DE ZEE BESCHOUWD 

Haar relatie met het water in overweging geno¬ 
men, is het niet onlogisch te veronderstellen 
dat Leiden met een eigen zeeverbinding en zee¬ 
haven gebaat zou zijn geweest. Temeer omdat 
een dergelijk project ook ruimte bood voor de 
ambivalente belangen van het hoogheemraad¬ 
schap van Rijnland, van de wedijverende Hol¬ 
landse steden en van de vele tolhouders. Met 
een eigen toegang tot de Noordzee had Leiden 
zich kunnen inpassen in de intensieve kust- en 
overzeese vaart en had de stad een deel van de 
binnenvaart naar zich toe kunnen trekken. Bij 
een voor de scheepvaart heropende Rijnmond 
zou niet alleen Leiden, maar de gehele Hol¬ 
landse binnenvaart hebben gewonnen. Rijn¬ 
lands afwatering kon namelijk geoptimali¬ 
seerd worden, en bijgevolg behoorde het tot de 
mogelijkheden om met minder risico’s de hin¬ 
derlijke dammen van ruimere scheepsdoor- 
gangen te voorzien. Rechtevenredig met het 
scheepvaartverkeer zouden de tolopbrengsten 
stijgen. Een betere afwatering impliceerde ook 
drogere akkers en weilanden, en tevens een in¬ 
tensievere turfwinning, en dus ook meer in¬ 
komsten. Gesterkt met dergelijke argumenten 
had Leiden, naast tegenstand, zeker ook steun 
voor haar zaak kunnen vinden. 

Het schijnt me toe dat het heropenen van de 
Oude Rijn voor de scheepvaart alleszins tech¬ 
nisch mogelijk was. Bij het vissersdorp Katwijk 
waren de kustduinen op hun smalst en bevond 
er zich onder het duinzand de vaste alluviale 
kleilaag van het oude Rijnestuarium. De af¬ 
stand tussen de oude Rijnarm en de zee be¬ 
droeg hier ongeveer twee kilometer. Die karak¬ 
teristieken zijn ook de tijdgenoot opgevallen. 
Uit de periode 1537-1570 zijn de resultaten be¬ 
waard van liefst acht waterpassingen tussen de 
Rijn en de Noordzee. De meetresultaten vari¬ 
eerden sterk, maar waarschijnlijk bedroeg bij 
laagtij het verschil tussen beide waters gemid¬ 
deld iets minder dan 150 centimeter.12 Een een¬ 
voudige doorgraving van de duinen was echter 

uit den boze omdat bij vloed het zeewater ho¬ 
ger stond dan het waterniveau van de Rijn. 
Voor een loutere uitwatering moest, naast het 
uitdiepen van de Oude Rijn en het graven van 
het obligate verbindingskanaal, minstens een 
afsluitbare duiker worden gebouwd om de in¬ 
stroming van zeewater te verhinderen. Het 
voor de scheepvaart heropenen van de Rijn¬ 
mond was meer complex. Zeer eenvoudig voor¬ 
gesteld, diende met het verbindingskanaal, aan 
of in de duinrand, minimaal één schutkolk met 
vloed- en ebdeuren te worden voorzien. Aange¬ 
zien draaideuren pas later gemeengoed wer¬ 
den, zouden overkluisde valdeuren zijn ge¬ 
plaatst. Op die manier kon bij vloed met 
gestreken mast de sluiskolk worden in- en uit¬ 
gevaren, en kon bij eb boezemwater worden 
gespuid. Dit laatste gegeven is belangrijk om¬ 
dat alleen de bouw van een sluis niet kon vol¬ 
staan. Ook de aanleg van ten minste een kleine 
haven was noodzakelijk. In de eerste plaats be¬ 
schermde een haven de sluisdeuren en ze be¬ 
schutte schepen in afwachting van een passage 
door het sas. Kaden maakten bovendien het 
aanmeren van schepen met een grotere diep¬ 
gang en het eventueel lossen of overladen van 
goederen mogelijk. Verder konden in een ha¬ 
ven de Katwijkse vissersboten ondergebracht 
worden. Voor scheepsberging in de winter¬ 
maanden was een dok in het verbindingska¬ 
naal of in Leiden denkbaar. 

Een zacht glooiend kustprofiel, overheersen¬ 
de westenwind en een aaneengesloten kusdijn 
waren nochtans weinig bevorderlijk voor de in¬ 
richting van een haven. Aan Hollands zeezijde 
was er dan ook geen voorbeeld beschikbaar. 
Wel bevond er zich in de zuidelijker gelegen 
Maasmond een in bijna alle opzichten geschikt 
voorbeeld. Delft kreeg in 1389 van de graaf van 
Holland toelating tot het graven van een kanaal 
tussen de Schie en de Merwe en voor de inrich¬ 
ting van een haven tussen Schiedam en Rotter¬ 
dam. De Delftse bierbrouwerij die zich tot een 
heuse exportindustrie had ontwikkeld, mag als 
voornaamste stimulans voor het project worden 
beschouwd.1* Delfshaven was geboren, maar 
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het plaatsje werd met weinig moederliefde 
groot. Voortdurend trachtte Delft te verhinde¬ 
ren dat de stedelijke nijverheid en handel zich 
naar haar beter bereikbare voorhaven verplaats¬ 
ten. Die haven bestond uit een schutsluis met 
overkluisde sluisdeuren die als binnenhaven en 
spuikom dienst deed, en uit een getijdenhaven 
met twee rechte havenhoofden.14 Gelijkaardige, 
maar langere hoofden hadden ook bij Katwijk 
gelegd moeten worden, en anders dan in Delfs¬ 
haven moest minstens één ervan naar binnen 
afbuigen om de sluis en schepen te beschermen 
tegen een rechtstreekse inwerking van de zee. 
Naast een materiële en lokaaltopografische 
overeenkomst, zou er bij de aanleg van een zee¬ 
haven en sluis ook een politieke gelijkenis met 
Delft ontstaan. Leiden had moeten verhinderen 
dat het visserdorp Katwijk aan Zee en zijn 
naamgenoot aan de Rijn tot concurrenten uit¬ 
groeiden. Ook Pieter de la Court wees in 1659 
op deze noodzaak. Hij schreef onverbloemd dat 
het mogelijk was dat “beneden aen den Rhijn 
ofte soodanige te maeckene zeehaven geen an¬ 
dere Stad soude konnen werden geformeerd, 
indien de Regeerders in tijds (...) sich Meesters 
van beide de Catwijcken maeckteden.”15 Rivali¬ 
teit tussen een moederstad en haar beter toe¬ 
gankelijke voorhaven was geen zeldzaam feno¬ 
meen. Ondermeer tussen Middelburg en 
Arnemuiden en tussen Brugge en Sluis speelde 
zich een soortgelijke strijd af. Leiden zou alles¬ 
zins op de mogelijkheid van een vrijgevochten 
Katwijk hebben moeten anticiperen. 

Het mag duidelijk wezen dat de stichting van 
een zeehaven en zeeverbinding veel gecompli¬ 
ceerder was dan louter het beschikken over de 
nodige technologische kennis en het opbren¬ 
gen van de wil en middelen om deze aan te 
wenden. Natuurlijke havenaspecten, havenuit¬ 
rusting en -omvang, de nabijheid van water- en 
landwegen, een consumerend en producerend 
achterland, politieke invloed, politieke stabili¬ 
teit, fiscale toegankelijkheid, concurrentie, de 
algemene economische conjunctuur en een 
flinke portie geluk; het zijn enkele van vele fac¬ 
toren die naar voren worden geschoven ter ver- 
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klaring van de ontwikkeling, bloei, stagnatie 
en het verval van zeehavens. De discussie over 
welke elementen meer of minder belangrijk 
zouden geweest zijn, is er een die hier niet kan 
en niet hoeft te worden gevoerd. In tegenstel¬ 
ling tot de laboratoriumwetenschapper kan de 
historicus fenomenen uit het verleden helaas 
niet reproduceren om ze op variabelen te tes¬ 
ten. Het is dan ook niet uit te maken of de ge¬ 
schikte omstandigheden voor de inrichting van 
een haven zich ooit zouden hebben voorge¬ 
daan, mocht de tijdgenoot met de idee hebben 
gespeeld. Of we van een dergelijke opzet dan 
niet minstens sporen kunnen terugvinden, 
wordt hierna besproken. 

1404-1445: DE EERSTE POGINGEN? 

In het onderzoek naar de pogingen om de Rijn 
opnieuw met de Noordzee te verbinden wordt 
het jaar 1404 steevast als vertrekpunt geno¬ 
men.16 Dat jaar werd in de stadsrekening geno¬ 
teerd dat de Leidse patriciër “Floris van Alcke- 
made, (...) ende anders veel goeder luyden” 
onderzochten “joff die Rijn in der zee mochte 
wateren, daer sy tot veel tyden om reysden ende 
hadden veel anvals van dengheenen, die him 
holpen van cost, waghenhuyr ende in loden pi- 
pen gemaect waterpassen mits ander instru¬ 
menten die sy behoeffden, tesamen 25 lb.” Dit 
extract is afkomstig uit de door A. Meerkamp 
van Embden uitgegeven stadsrekeningen van 
Leiden (i39o-i434).'7 De inhoud van het boek¬ 
jaar 1403-1404 ontleende de auteur aan een 
handschrift met uittreksels uit de burgemees- 
tersrekeningen.18 Door de fragmentarische 
overlevering van de oudste stadsrekeningen is 
het bestaan van een eerder onderzoek naar een 
Rijn-Noordzeeverbinding niet uitgesloten. Bij 
dit onderzoek zijn evenwel geen aanwijzingen 
gevonden voor het bestaan van oudere plan¬ 
nen. Wel gaapt in de bestaande literatuur onte¬ 
recht een kloof tussen het jaar 1404 en de jaren 
30 van de zestiende eeuw, toen een nieuwe 
reeks waterpassingen werd uitgevoerd. Al in 
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1862 publiceerde Rammelman Elsevier het uit¬ 
treksel uit de stadsrekening van 1404.19 Weinig 
noemenswaardig, ware het niet dat Elsevier 
twee jaar later een aanvulling liet verschijnen 
met drie belangwekkende posten die hij in de 
Leidse stadsrekeningen had aangetroffen. 
Twee uit 1438 en één uit 1445.“ Vreemd genoeg 
werden deze posten sindsdien door niemand 
meer besproken. Nochtans komen we dankzij 
Elsevier te weten dat 24 jaar na de eerste gedo¬ 
cumenteerde waterpassing, op 22 februari 
1438, opnieuw enkele leden van het Leidse Ge¬ 
recht11 naar Katwijk trokken om daar “die plaets 
te oversien daermen ’t gat in de zee deurdelven 
soude (...)”.21 ’s Avonds werd de inwendige 
mens versterkt te Boschuijsen. Naar datzelfde 
Boschuijsen toog op 25 februari het hele Ge¬ 
recht om tijdens een maaltijd met de heemra¬ 
den “te spreecken van ’t gat te vercrigen in der 
zee (...)V3 De recentelijk tot hoogheemraad 
benoemde Leidenaars Floris Paedze van Son- 
nevelt en Boudewijn van Zwieten maakten van 
het gezelschap deel uit.14 Interessant is dat bei¬ 
de mannen op dat ogenblik ook in landsheerlij¬ 
ke dienst waren,15 dat ze daarenboven aanzien¬ 
lijke bedragen van de stad tegoed hadden en 
dat ze optraden als geldschieters voor de pach¬ 
ters van stedelijke ambten.16 Naar de rol van 
deze twee prominenten bij de besprekingen 
kunnen we slechts gissen. Gesprek en maaltijd 
resulteerden niet in onmiddellijke actie. Pas in 
1445 schijnt de knoop te zijn doorgehakt. In 
oktober dat jaar reisde - waarschijnlijk ter gele¬ 
genheid van de Bamisschouw17 - een tienkop¬ 
pig Leids gezelschap naar Haarlem om daar 
aan het hoogheemraadschap “t’antwoirde te 
brengen (...) roerende van die doerdelvinge 
doir die dunen te Catwyc, mit den anderen 
lantsgenoten ...”l8 Hoe dit antwoord luidde is 
niet geweten. Evenmin is uit de rekeningpos¬ 
ten of uit andere bronnen op te maken wat met 
het project werd beoogd, en ofLeiden als initia¬ 
tiefnemer optrad. Bijgevolg kan bewezen noch 
uitgesloten worden dat Leiden in de eerste helft 
van de vijftiende eeuw een scheepvaartverbin¬ 
ding met de Noordzee wilde realiseren. De be¬ 

trokkenheid van de hoogheemraden hoeft in 
elk geval niet te wijzen op een louter uitwate- 
ringsproject. Leiden en het bestuur van Rijn¬ 
land konden best gezamenlijke belangen heb¬ 
ben gehad. 

In het voordeel van een banaal uitwaterings- 
project pleit uiteraard de eeuwige strijd tegen 
het water. Naast constante factoren als de drai¬ 
nage voor landbouw, veeteelt en turfwinning, 
deden grillen van de natuur Rijnland onder wa¬ 
teroverlast gebukt gaan. Zo zette de fameuze 
St. Elisabethsvloed van 1421 Rijnland van de 
Spaarndamse dijk tot aan de Hoge Rijndijk on¬ 
der water.19 Anderzijds heeft Leiden in diezelf¬ 
de periode wel degelijk stappen ondernomen 
om haar toegankelijkheid over water te verbete¬ 
ren. Bijvoorbeeld in 1413 verleende Willem VI 
aan Rijnland toestemming om tussen het 
Haarlemmer Meer en Amsterdam een water¬ 
weg aan te leggen.30 Leiden stuurde daarop een 
commissie naar Den Haag om “die waterganc 
van Aemsterdam” te bespreken.31 De Leidse be¬ 
langstelling was begrijpelijk omdat de vaart 
ook kon fungeren als een snellere verbinding 
met Amsterdam. Al gauw na de aanleg werd de 
Kostverlorenvaart een belangrijke sluiproute. 
Uiteindelijk werd in 1435 de passage voor goe¬ 
derenvervoer versperd na klachten van het 
Haarlemse stadsbestuur dat heel wat inkom¬ 
sten aan zich voorbij zag gaan.31 Tezelfdertijd 
werd ijverig naar mogelijkheden gezocht om 
de tolmonopolist Gouda te omzeilen. De Vliet 
tussen Leiden en Delft bood die gelegenheid, 
en bovendien was deze route korter dan die 
over de Gouwe. Op de landscheiding van Rijn¬ 
en Delfland lag echter de hinderlijke Leid- 
schendam en verder was de bedding van de 
Vliet over de gehele lengte bezaaid met ondiepe 
oversteekplaatsen.33 Niettemin ging Leiden in 
1435 de confrontatie aan met Willem van 
Naaldwijk die de Leidschendam in leen hield 
en er tol inde. Van Naaldwijk boog, en stelde 
om “sonderlinghe gunste, ende vrientschap 
wille” een tarieflijst voor de Leidenaars op.34 
Pogingen van Leiden, maar vooral van Delft om 
deze waterloop niet alleen fiscaal maar ook fy- 
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siek beter toegankelijk te maken, vormden ge¬ 
durende de hele vijftiende en zestiende eeuw 
aanleiding tot hevige twisten met Gouda.35 

Deze en andere conflicten speelden zich af te¬ 
gen een achtergrond van economische regres¬ 
sie. De oorlog met Engeland, waarin Vlaande¬ 
ren en Holland na het verdrag van Atrecht van 
1435 tot 1440 betrokken geraakten, de handels¬ 
oorlog tussen Holland en de Wendische steden 
van 1438 tot 1441, en mogelijk de pest toe, 
maakten dat de Leidse economie begin jaren 
veertig van de vijftiende eeuw in een crisis ge¬ 
dompeld werd. Vooral het opdrogen van de toe¬ 
voer van wol uit Calais kwam hard aan.36 Op¬ 
merkelijk is dat het Leidse stadsbestuur in deze 
crisisperiode duidelijk interesse betoonde in 
dure plannen om de Rijnmond te heropenen. 
Moet in deze plannen nog steeds een poging 
worden gezien om Rijnlands waterhuishouding 
te verbeteren, of illustreren ze een particularis¬ 
tisch stedelijk streven om zich minder afhanke¬ 
lijk van de internationale politiek op te kunnen 
stellen? Allicht had een betere waterafvoer het 
Rijnlandse platteland ontlast en een hogere 
voedselproductie mogelijk gemaakt, maar de 
directe voordelen van een toegang tot de zee 
zullen voor Leiden nog vele malen groter zijn 
geweest. 

De turbulente tweede helft van de 

VIJFTIENDE EEUW 

Gedurende de tweede helft van de vijftiende 
eeuw lijken de plannen voor een Rijn-Noord- 
zeeverbinding van de agenda verdwenen. Al¬ 
thans, die indruk ontstaat bij de beschouwing 
van de huidige stand van onderzoek naar het 
onderwerp, en het tegendeel is vooralsnog niet 
aan te tonen. Omwille van de arbeidsintensivi¬ 
teit konden namelijk de stadsrekeningen van 
na 1434 niet integraal worden geanalyseerd.37 
Toch is het mogelijk om op basis van meer toe¬ 
gankelijke bronnenreeksen, waaronder de 
'blafferts’ en bestuursregisters van de dijkgraaf 
en de hoogheemraden, beschikbaar vanaf 
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1444, een genuanceerder beeld te schetsen van 
de Leidse connectie met het water aan de voor¬ 
avond van de ‘moderne tijden’. 

Volledig in de lijn van hun eerdere pogingen 
om de vracht- en handelsvaart naar de stad te 
verbeteren, gaven de Leidse burgemeesters op 
de Bamisschouw van oktober 1448 te kennen dat 
de Oude Rijn “van node gediept wair” en zij ver¬ 
zochten het hoogheemraadschap om tussen¬ 
komst. De heemraden stemden in, maar beslis¬ 
ten de helftvan de uitdiepingkosten op de stad te 
verhalen. De rest kwam ten laste van de vele in¬ 
gelanden die op de Rijn uitwaterden.38 Leiden, 
en niet Rijnland, scheen te worden gezien als de 
grootste belanghebbende bij de uitdieping. Ter 
vergelijking, voor het onderhoud van de Spaarn- 
dam werd elkeen die op Rijnlands boezem afwa¬ 
terde morgensgelijk aangeslagen.39 Een jaar la¬ 
ter werd met de werken gestart.40 Eerst werden 
de stadsvesten en de Rijn in de onmiddellijke 
omgeving van de stad onder handen werden ge¬ 
nomen,41 al snel gevolgd door de rest van de 
stroom beoosten Leiden, tot voorbij de Zwam- 
merdam.41 Juist het oostelijk deel van de Rijn 
sloot aan op de vaarroute binnendoor en werd 
door het verkeer van en naar Leiden intensief ge¬ 
bruikt.43 Met de uitdieping van de Rijn bewesten 
de stad werd pas in 1465 begonnen nadat de 
dijkgraaf en hoogheemraden uitspraak hadden 
gedaan in het conflict tussen de lokale am¬ 
bachtsbesturen over hun respectieve bijdragen 
aan de werken.44 Dat de Leidse burgemeesters 
zich in 1448 tot het hoogheemraadschap richt¬ 
ten is geen verrassing. Buiten het stedelijke 
rechtsgebied had immers enkel het hoogheem¬ 
raadschap de bevoegdheid om in functie van de 
waterhuishouding tot algemene werkzaamhe¬ 
den aan de Rijn over te gaan. Had Leiden echter 
meer op het oog dan een betere waterafvoer, dan 
was het inroepen van de hulp van het hoog¬ 
heemraadschap opnieuw een logische keuze. 
Een coördinatie door het hoogheemraadschap 
verleende de werken namelijk de nodige legiti¬ 
miteit, en bovendien kon de stad de helftvan de 
kosten op de ingelanden afwentelen. Overigens 
laat zich een sterke Leidse invloed op het hoog- 
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heemraadschap raden. Haar stedelijke elites wa¬ 
ren in het bestuur van Rijnland goed vertegen¬ 
woordigd.45 Noemenswaardig is ook dat het 
hoogheemraadschap in Leiden vergaderde46 en 
daar vanaf ca. 1444 haar archief bewaarde.47 

Dat Leiden met de verdieping van de Rijn de 
particularistische kaart trok, wordt nog duide¬ 
lijker wanneer we onze blik van de Rijn afwen¬ 
den. Haarlem, Leiden en Amsterdam verkre¬ 
gen in december 1458 van Filips van 
Bourgondië een octrooi voor de aanleg van een 
nieuwe vaart buiten Gouda om. Beginnende bij 
de Rijn beoosten Leiden, en lopende over de 
Zijdwinde, moest dit kanaal eindigen in Rotter¬ 
dam of Schiedam.48 Gouda, gesteund door 
Dordrecht, verzette zich hevig. Het plan werd 
niet uitgevoerd.49 Doch, Leiden had meer in 
haar mars. De stad werkte in 1460 met Haarlem 
en Amsterdam, maar zonder Gouda, aan de 
uitdieping van de Gouwesluis50 en twee jaar la¬ 
ter was de Leidse pensionaris betrokken bij on- 
derhandelingen over tol te Gouda in Den 
Haag.5' In 1480 slaagden Leiden, Haarlem en 
Amsterdam er opnieuw in om van Maria van 
Bourgondië het recht te verwerven voor het gra¬ 
ven van een vaart. Voor deze drie steden zouden 
ook de Goudse toltarieven niet aangepast wor¬ 
den.52 Ook nu kwam het kanaal er niet. Toch 
werd in 1487 alweer druk gepraat over een vaar¬ 
weg tussen Leiden en Rotterdam, via de Hil- 
dam op de landscheiding met Schieland.53 Dit¬ 
maal bleef het niet bij woorden. Door de 
hoogheemraden van Rijn- én Schieland werd in 
1491 het licht op groen gezet voor de aanleg van 
twee sluizen in de Hildam, waardoor tweemaal 
daags schepen konden passeren.54 Onmiddel¬ 
lijk moet met de bouw begonnen zijn, want op 
19 januari 1492 trok, gesteund door Dordrecht, 
een klein Gouds leger op naar de dam waar ze 
“hebben in stucken geslegen den Hil ende dat 
verlaet”.55 Ook het kort voordien gegraven ver¬ 
laat in de Leidschendam, nog een doorn in 
Gouda’s oog, onderging hetzelfde lot.56 

In de tweede helft van de vijftiende eeuw raak¬ 
te Leiden verwikkeld in wat J.G. Smit “de strijd 
om de binnenvaartroute” noemt.57 Hoewel de 

stad zich in die strijd veelal kon verzekeren van 
de steun van Amsterdam, Rotterdam en het 
hoogheemraadschap, verhinderde het papieren 
of zelfs gewapende verzet van Gouda steevast 
de concrete uitvoering van haar plannen. Het 
kan niet anders dan dat de frustraties die daar¬ 
uit voortvloeiden een vruchtbare bodem creëer¬ 
den waarin de plannen voor een directe zeever¬ 
binding - opnieuw - konden groeien. Immers, 
zolang de stad er niet in slaagde om de binnen¬ 
vaart minstens gedeeltelijk naar haar hand te 
zetten, was zij genoodzaakt om tegen hogere 
kosten haar sinds 1440 exponentieel groeiende 
bevolking te onderhouden. Tezelfdertijd nam 
in het Oostzeegebied de vraag naar Leids laken 
wederom sterk toe.58 De Hanzeboycot tegen 
Vlaanderen tussen 1451 en 1456 en de protectie 
door de machtige Bourgondische hertog vorm¬ 
den bijkomende stimulansen.59 Daarnaast von¬ 
den de Leidse textielproducten ook grotere af¬ 
zet in de Zuidelijke Nederlanden. Wat Leiden er 
in de tweede helft van de vijftiende eeuw van 
weerhouden heeft zich te verzekeren van een 
rechtstreekse en door haar gecontroleerde toe¬ 
gang tot de Noordzee is niet te achterhalen. 
Misschien waren het uiteindelijk de diepe eco¬ 
nomische crisis in Holland en het failliet van 
Leiden, in de jaren negentig van de vijftiende 
eeuw, die de vrucht hebben doen wegteren 
voordat ze voldoende gerijpt was. 

1571: De zoete smaak van de zee 

Eens de drempel tussen middeleeuwen en mo¬ 
derne tijden gepasseerd, komt in de bronnen 
de heropening van de Oude Rijn opnieuw ter 
sprake. Duidelijk gaat nu het initiatief uit van 
het hoogheemraadschap van Rijnland. Net als 
voorheen werd Rijnland in de decennia vooraf¬ 
gaand aan de Opstand veelvuldig door over¬ 
stromingen getroffen. Echte watersnoodjaren 
waren 1509-1518, 1532 en 1570. Nagenoeg al¬ 
tijd bleek de Spaarndam de zwakke schakel in 
de defensie.60 De sluizen die in de dam lagen 
ten behoeve van de uitwatering en de scheep- 
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vaart, ondermijnden de weerbaarheid van Rijn¬ 
land tegen opstuwend buitenwater. Bovendien 
was spuien van overtollig boezemwater maar 
mogelijk bij een samenspel van eb en aftandse 
wind. Afwateren in de richting van de dicht¬ 
slibbende IJssel en langs het eeuwig dwarslig¬ 
gende Gouda was weinig zinvol. Het herope¬ 
nen van de oude Rijnmond vormde het 
logische alternatief. 

De herhaalde confrontaties met Karei van 
Gelre en de aanhoudende wateroverlast in de 
eerste dertig jaren van de zestiende eeuw put¬ 
ten Rijnland echter financieel uit. Het was uit¬ 
eindelijk het Hof van Holland dat in januari 
1533, na een zoveelste overstroming, bij het 
hoogheemraadschap aandrong op een onder¬ 
zoek naar de mogelijkheid van een uitwatering 
bij Katwijk.6’ De sommatie gebeurde met 
machtiging van Karel V.62 Desondanks stuurde 
het college van hoogheemraden pas in het 
voorjaar van 1537 landmeters naar Katwijk63 
Bijna een jaar later, in februari 1538, werden op 
een vergadering van dijkgraaf en hoogheemra¬ 
den de metingsresultaten besproken.64 De 
plannen werden opgeborgen omdat ze te duur 
werden bevonden. Een nieuwe opmeting ge¬ 
beurde in 1546 door Pieter Sluyter, de landme¬ 
ter van Rijnland.65 Ook nu bleef het bij cijfers op 
papier. Na twintig jaar bronnenstilte komt in 
augustus 1565 het onderwerp opnieuw ter 
sprake tijdens een bijzondere vergadering over 
de waterhuishouding.66 Uiteindelijk in 1570, 
met de Habsburgse Nederlanden in volle crisis, 
zette het hoogheemraadschap de grote stap. 
Na het verzoek van een aantal ingelanden, om 
“eenighe bequaeme persoene (...) die hem opt 
openen vanden duyn ende tleggen vande sluys 
informeeren zouden”, toog hoogheemraad Ja¬ 
cob van der Does naar Katwijk en omstreken.67 
In april volgden twee nieuwe waterpassingen.68 
Toch wilde het hoogheemraadschap niet over 
één nacht ijs gaan. In de voorgaande jaren na¬ 
melijk, hadden Haarlem en een deel van de 
duinstreek zich samen met Gouda als hevige 
tegenstanders van een doorgraving geprofi¬ 
leerd.69 Een officieel onderzoek door een com- 
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missaris van het Hof van Holland zou het plan 
de nodige legitimiteit bezorgen.70 Het Hof 
stemde in en belastte raadsheer Jacob Duques- 
noymet een enquête. Duqeusnoy’s onderzoek, 
dat hem zelfs naar de Vlaamse kust voerde, re¬ 
sulteerde in een 279 bladzijden tellend rap¬ 
port.71 Helaas ontbreekt hier de ruimte om dit 
bijzondere staaltje van enquêteurskunnen de 
eer aan te doen die het verdient. Onder de in¬ 
druk moet ook het Hof zijn geweest, want op 17 
oktober volgde de toestemming voor de aanleg 
van een uitwatering bij Katwijk.72 Vanaf dan 
ging alles snel. Het hoogheemraadschap beslis¬ 
te in december om gelden vrij te maken voor een 
proefdoorgraving met duiker “bye enige mees¬ 
ter thimmerluyden int cleyn (...) gemaect”.73 
Het Hof gaf in maart 1571 toelating voor het 
uitschrijven van een lening ter bekostiging van 
de proefneming.74 Ondertussen was met de 
werkzaamheden gestart. In augustus kon de 
binnenduiker worden geplaatst en in novem¬ 
ber was het proefkanaal gegraven. Na een korte 
winterstop werd op 3 april 1572 de laatste hand 
gelegd aan de werken op het strand, ’s Ande¬ 
rendaags verzamelden de hoogheemraden en 
tal van Leidse hoogwaardigheidsbekleders zich 
bij het kunstwerk om van de historische eerste 
proefneming getuige te zijn.75 De proefwas een 
succes. De watervloed was zo krachtig “datter 
een schuyt (...) mettet binnenwater gedreven es 
vuyte nyeuwe gegraven vairdt door de duyckers 
(...) tot in de zee, ten bijwezen van eene groote 
menichte van burgeren van Leyden ende ande¬ 
re persoonen.”76 Helaas voor het project had 
zich drie dagen tevoren in den Briel een ander 
succes te water afgespeeld. Nog voor het eerste 
beleg van Leiden waren de duikers onttakeld en 
gedempt en de plannen wederom begraven. 

Dat in de zestiende-eeuwse bronnen het 
woord ‘uitwatering’ voortdurend gehanteerd 
werd wanneer de verbinding van de Oude Rijn 
met de Noordzee ter sprake kwam, heeft de la¬ 
tere gebruikers van die bronnen weinig rede¬ 
nen gegeven om te twijfelen aan de bedoeling 
van het project van 1571-1572. Toch is dit deter¬ 
minisme niet helemaal gepast. Allereerst is het 
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opmerkelijk dat Haarlem en Gouda zich tegen 
de proefneming verzetten. Dat de bewoners 
van de duinstreek met een opening in de be¬ 
schermende duinengordel weinig ingenomen 
waren, is begrijpelijk, maar de tegenstand van 
Gouda en Haarlem past minder in het water- 
huishoudingsplaatje. Het is mogelijk dat beide 
steden voor een verminderde waterafvoer langs 
respectievelijk de Gouwe en het Spaarne vrees¬ 
den. Maar het is aannemelijker dat Haarlem en 
Gouda voor een ander gevaar beducht waren, 
namelijk dat Leiden de heropende Rijnmond 
voor de scheepvaart zou gaan benutten. De ver¬ 
zanding van de IJssel en de talloze praktische 
en fiscale obstakels in en langsheen de binnen¬ 
wateren deden in elk geval vreemde kooplieden 
alsmaar vaker de route over zee verkiezen.77 
Daarenboven had Leiden haar aloude streven 
naar een rechtstreekse vaarverbinding met Am¬ 
sterdam niet opgegeven. Nog in 1544 werd 
door Rijnland met de steun van Haarlem en 
Gouda een verlaat met sluisdeuren in de Bilder- 
dam gedicht. Dit verlaat was vijf jaar eerder 
door Leiden, Amsterdam en Delft aangelegd. 
In een rekest aan Karel V klaagden de drie ste¬ 
den het machtsmisbruik van Haarlem en Gou¬ 
da aan en zij verzochten de keizer opnieuw te 
“mogen vaeren binnen duer van leyden naer 
Amsterdam mit hoer goede ende coepmansce- 
pe”.78 Verder weigerden Leiden, Amsterdam, 
Rotterdam en Schiedam in 1562 nog bij te dra¬ 
gen aan de bouwkosten van de nieuwe Gouwe- 
sluis.79 Drie jaar later legde Haarlem de schuld 
voor de waterproblemen bij de Amstellandse 
clandestiene lozingen op Rijnlands boezem.80 
Haarlem doelde op een nieuwe opening in de 
Bilderdam. 

Niet alleen deze eeuwige conflicten zouden 
de onderzoeker tot enige voorzichtigheid moe¬ 
ten aanmanen bij de interpretatie van de wer¬ 
ken bij Katwijk. Een analyse van de gravure van 
Johan van Deutecom uit 1588 waarmee de ge¬ 
schiedenis van de doorgraving doorgaans geïl¬ 
lustreerd wordt, geeft bijkomende stof tot na¬ 
denken (afbeelding 2). 

Op de gravure is het strand van Katwijk afge- 

beeld, met naast de fundamenten van het Ro¬ 
meinse ‘Brittenburg’ de restanten van de proef- 
doorgraving van 1572. Van het proefproject 
lijkt de kolk ruim genoeg bemeten voor het 
schutten van schepen. Omdat de verhoudingen 
incorrect zijn, bewijst dit echter niets. Frappant 
is wel dat het gerealiseerde concept complexer 
en duurder was dan een functioneel ontwerp 
van Pieter Sluyter uit dezelfde periode. Sluyters 
ontwerp bestond slechts uit een kanaal met 
sluis en spuisluis dat perfect als uitwatering 
had kunnen dienen.81 Verder dient men zich te 
realiseren dat van Deutecom slechts een ontta¬ 
keld schaalmodel heeft weergegeven. Het ka¬ 
naal, de sluizen en de kolk hadden hun geplan¬ 
de afmetingen pas mogen krijgen na een 
geslaagde proefdoorgraving. Uit het rapport 
van Duquesnoy kunnen we opmaken dat op de 
plaats van de houten duikers uiteindelijk twee 
naast elkaar gelegen sluizen zouden aangelegd 
zijn, met verticale schotdeuren van negen Rijn¬ 
landse voet hoog, en veertien voet en acht duim 
breed.81 Omgerekend zowat 2,8 meter bij 4,5 
meter. Op het eerste zicht niet optimaal voor 
scheepvaartverkeer, maar daar kan tegenin 
worden gebracht dat de scheepssluizen te Gou¬ 
da en Spaarndam, twee van de belangrijkste in 
Holland, al eeuwenlang met duikersluizen wa¬ 
ren uitgerust en dat de sluis te Gouda amper 
veertien voet breed was.83 Overigens sluiten de 
proefdoorgraving en het bestek een andere de¬ 
finitieve uitvoering niet uit. Zelfs indien de 
sluis bij Katwijk voor doorgaand scheepsver¬ 
keer ongeschikt zou zijn geweest, dan nog kon 
het complex met minimale kosten aan het los¬ 
sen en overslaan van goederen worden aange¬ 
past. Een kade aan het verbindingskanaal, een 
verharde weg langsheen de spuikom en enkele 
takels konden volstaan. Tot slot moet worden 
opgemerkt dat de sluizen en het kanaal zelfs in 
hun embryonale toestand voor de scheepvaart 
geschikt zijn gebleken. Er was de bewuste 
schuit bij de eerste proefneming, en twintig 
jaar later met de sluis verzand, bleek het Malle- 
gat - die naam had het smalle verbindingska¬ 
naal inmiddels gekregen - nog breed genoeg 
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voor zoutzieders om er zeewater over te trans¬ 
porteren naar hun zoutketen langs de Rijn.84 

Besluit 

Centraal in dit artikel stond de vraag of we de 
vroegste bekende pogingen om de oude Rijn¬ 
mond bij Katwijk te heropenen werkelijk kun¬ 
nen beschouwen in functie van Rijnlands wa¬ 
terhuishouding zoals dat tot op heden het geval 
is geweest. Ik ben van mening dat het weinig 
zinvol is om het bestaan van een uitwaterings- 
project te verkondigen zonder daarbij de rui¬ 
mere context in ogenschouw te hebben geno¬ 
men. Als we in die bredere context de positie 
van Leiden bekijken, dan vertoont de idee van 
een exclusief uitwateringsproject heel wat lek¬ 
ken. Meer nog, het is dan zelfs niet ongepast 
om bij de doorgravingspogingen te gewagen 
van een mogelijk Leids streven naar een eigen 
toegang tot de zee, zoals ook Pieter de la Court 
die in 1659 voorstond. Weliswaar vinden we die 
these vooralsnog niet letterlijk in de bronnen 
verwoord, maar alleen al het gegeven dat tot nu 
toe aan drie niet onbelangrijke rekeningposten 
is voorbijgegaan, zou tot nadenken moeten 
stemmen. 

Niettemin meen ik te mogen stellen dat in de 
170 jaar voorafgaand aan de Opstand minstens 
een geschikt klimaat bestond waarin een Leid- 
se wens van een toegang tot de zee kon rijpen. 
Allereerst is er de ligging van de stad aan de 
Rijn. Zelfs in zijn verstopte toestand was de 
Rijn voor Leiden van levensbelang omdat hij de 
stad aansloot op de belangrijkste binnenlandse 
handelsroute tussen de Zuiderzee en de Maas¬ 
delta. De toegang tot deze route, en de omzei¬ 
ling ervan, zijn echter permanente zorgenkin¬ 
deren gebleken. Tussen 1404 en 1572, maar 
evengoed ervoor en erna, heeft het groeiende 
Leiden voortdurend getracht om haar bereik¬ 
baarheid over water zowel fysisch als fiscaal te 
verzekeren en te verbeteren. Met uitzondering 
van de uitdieping van de Rijn onder coördinatie 
van het hoogheemraadschap werd nagenoeg 

elk van die pogingen gedwarsboomd door 
Gouda en haar wisselende coalitiepartners. Al 
die tijd was Leiden slechts door een duinengor¬ 
del en wat weiland van de rest van de wereld ge¬ 
scheiden. Het lijkt haast absurd te veronder¬ 
stellen dat het Leidse stadsbestuur nooit de 
heropening van de oude Rijnmond voor de 
scheepvaart in overweging zou hebben geno¬ 
men. Daarbij komt de Leidse wapenbroeder in 
de strijd om de binnenvaart, Delft, dat toonde 
dat de creatie van een eigen zeehaven daadwer¬ 
kelijk mogelijk was. Is het toeval dat we pogin¬ 
gen om de Rijnmond te heropenen aantreffen 
net in de periode waarin Delfshaven met succes 
haar eerste stappen zette? In elk geval lijkt de 
verbinding van de Oude Rijn met de Noordzee 
praktisch niet onmogelijk te zijn geweest. Toch 
kan niet worden ontkend dat in de zestiende 
eeuw - anders dan in de eeuw voordien - een 
heuse uitwatering bij Katwijk voor het hoog¬ 
heemraadschap een aandachtspunt was. De 
plannen van het overigens opvallend lang wei¬ 
felende hoogheemraadschap hoeven echter 
niet onverzoenbaar te zijn geweest met eventu¬ 
ele Leidse bedoelingen. De uitdieping van de 
Rijn in de tweede helft van de vijftiende eeuw 
toonde al aan dat waterhuishouding en scheep¬ 
vaart dezelfde meester dienden. Voor het be¬ 
staan van een dergelijke dubbele agenda kun¬ 
nen de weerstand van Haarlem en Gouda en de 
opvallend complexe en ruime uitvoering van 
het proefproject van 1572 indicatief zijn. Bo¬ 
vendien kan het gegeven dat een schuit het suc¬ 
ces van de eerste proefneming illustreert en dat 
zelfs het proefkanaal na de onttakeling van de 
sluizen voor de scheepvaart geschikt bleek, al¬ 
leen maar als een argument pro worden be¬ 
schouwd. Tot slot is het bijzonder intrigerend 
dat zowel de gedocumenteerde doorgravings¬ 
pogingen van de jaren dertig van de vijftiende 
eeuw, als die van de jaren zeventig van de zes¬ 
tiende eeuw te situeren zijn in een crisisperio¬ 
de. De idee van een duur project alleen ten 
dienste van de waterhuishouding is daarmee 
moeilijk te rijmen. De economische en zelfs 
militaire voordelen die een dergelijke toegang 
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tot de zee had kunnen opleveren zijn dat echter 
niet. Helaas geraakte het project, dat werkelijk 
had kunnen uitgroeien tot het bewijs van de 
Leidse aspiraties, te snel onder het zand bedol¬ 
ven door de storm die over de Nederlanden 
raasde. 
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Summaries 

Louis Sicking, ‘“Keys to the Sea”: Port cities 
and their Infrastructure in the Low Countries in 

the late Middle Ages. An Exploration’ 

In several European countries, the rising inter¬ 
est in medieval ports has stimulated the com¬ 
parative study of port development and infra¬ 
structure. This can be considered as a stimulus 

for the study of ports in the Low Countries in 
the late Middle Ages. Research into the mar¬ 
itime history of Flanders and Zealand has yield¬ 

ed several studies on individual ports. The late 
medieval port infrastructure in Holland, how¬ 
ever, has not been studied as thoroughly. For 
this reason the author organised a research 

seminar on port cities and their infrastructure 
in late medieval Holland. Because of the great 
diversity and varying availability of primary 

sources concerning ports, it has proved diffi¬ 
cult to find meaningful grounds of compari¬ 
son. Nevertheless, studying ports from differ¬ 

ent angles will enhance our understanding of 
port development. The article summarizes the 
results of three case-studies: on the deepening 

of the harbour of Dordrecht, the conflict be¬ 
tween the town government of Amsterdam and 
the inhabitants of the harbour area known as 

Lastage over its infrastructure, and the city of 
Leiden’s ambition to create a direct connection 
with the sea. Finally, a number of issues related 

to three different geographical levels - port, 
harbour area, and the link between a town and 
the open sea - are explored. 

Henny Denessen, ‘Two Harbour Deepening 
Projects in Fifteenth Century Dordrecht’ 

Dordrecht is now famous for being Holland’s 
oldest city. During the Middle Ages, it was also 

its richest and foremost city. Located near an 
important junction of waterways, the city was 
well situated for trade, which was then the pri¬ 

mary occupation of its citizens. By ordinance of 
the counts of Holland, Dordrecht was a staple 
town for a great number of commodities, most 

importantly wine and salt. All staple goods had 
to be sold, or at least transhipped, on the Dor¬ 
drecht market. This contributed significantly 

to the town’s prosperity. Meanwhile, the 
counts of Holland also profited, as they con¬ 
trolled the system of tolls in this part of the 
province. With so many large and small ships 

coming in and going out, the harbour’s main¬ 
tenance was of great importance. The ‘Oude 
Haven’ (Old Harbour), the oldest and most im¬ 

portant medieval harbour, cut through the city 
from the Merwede to the Oude Maas. Like all 
harbours it had to be deepened and cleaned 
from time to time. In the middle of the fifteenth 
century, the entire Oude Haven was deepened 

in two shifts. The first round of work was done 

in 1452, but further efforts were then delayed 
until 1461/62. Five harbour masters took 
charge of the project. They accounted in great 
detail for their receipts and expenditure. These 

accounts have survived in their entirety. Com¬ 
bined with other communal sources of the pe¬ 
riod, they give an insight into how such major 

operations were carried out and what impact 
they had on town life. In this article a recon¬ 
struction of these projects is endeavoured. 
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Jeroen van der Vliet, ‘Out of Bounds. The 
Lastage near Amsterdam in the Sixteenth Cen¬ 
tury’ 

During most of the fifteenth and sixteenth cen¬ 
turies, the city of Amsterdam - the northern 
“gate to Holland” - was of strategic impor¬ 
tance as a frontier town in the wars against 
Guelders and Utrecht. It could therefore simply 
not afford the luxury of extending its defences 
to accommodate the steady influx of new peo¬ 
ple and trade. As a result, merchants, artisans 
and shipbuilders were constantly demanding 
more space than could be found within the 
safety of the medieval city. They had no other 
option than to move outside the city at their 
own peril. Their departure led to the develop¬ 
ment of a maritime quarter outside the city, the 
so-called Lastage. The burgomasters of Am¬ 
sterdam considered this an uneasy compro¬ 
mise. Of course, it was essential for the further 
growth of the city that the increasing number 
of merchants, artisans and shipbuilders could 
establish themselves in Amsterdam, even if 
that meant building right outside the city walls. 
Still, placing vital commercial activities ‘out of 
bounds’ meant the city council and guilds 
could no longer exert control. Also, in times of 
war and conflict, the new situation would play 
right in the hands of the enemy. 

This paper discusses the establishment of 
the Lastage as the centre of Amsterdam’s mar¬ 
itime activities and the ensuing troubled rela¬ 
tionship between the city council and the in¬ 
habitants of the Lastage during much of the 
fifteenth and sixteenth centuries. 

Tim Bisschops, ‘Leiden by the Sea? A Review of 
Leiden’s Earliest Efforts to Establish a Harbour 
near Katwijk (1404-1572)’ 

Water has played a key role in Holland’s histo¬ 
ry. Throughout time, the North Sea and a delta 
of rivers and waterways have shaped the 
province’s landscape. Sometimes changes 
proved fundamental, for example in December 
1163, when the mouth of the river Rhine silted 
up due to heavy flooding. Since at least 1404, 
plans have been made to reconnect the Old 
Rhine with the North Sea. This was finally re¬ 
alised in 1572. Historians have always associat¬ 
ed the attempts to reopen the Rhine with the 
continuous efforts to manage Holland’s water 
supply. It is however possible that the city of 
Leiden, located only a few miles inland along 
the river Rhine, had quite different ambitions. 
In 1659, these were expressed by the Leiden 
economist Pieter de la Court, who propagated a 
port for Leiden nearby Katwijk and a direct con¬ 
nection to the sea via the Rhine. I would like to 
argue that we have to consider the occurrence 
of similar plans towards the end of the Middle 
Ages and at the beginning of the early modern 
period. 
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Boekbesprekingen 

Deutsches Schiffahrtsarchiu. Wissenschajtliches Jahrbuch des 
Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 26 (2003). U. Schnall, 

U. Feldkamp & E. Hoops (red.) (Bremerhaven/Ham- 
burg, Deutsches Schiffahrtsmuseum / Convent Ver¬ 

lag, 2004, 310 p., ill., isbn 3-934613-77-2) 

Jaargang 2003 van het jaarboek van het Deutsches 

Schiffahrtsmuseum (verschenen in 2004) is met zijn 

300 bladzijden aanzienlijk minder omvangrijk dan 
de afleveringen van de laatste jaren met hun ruim 

500 pagina’s. Er is geen redactioneel commentaar 

dat daarvoor een verklaring biedt, maar de inhoud is 
er niet minder afwisselend door geworden. Ik noem 

een paar bijdragen. 

De bundel opent met een eerbetoon aan de in 

2003 overleden dr. Martin Eckoldt (1910), een water¬ 

bouwkundig ingenieur die een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd aan de historische Fluszkunde, het on¬ 

derzoek naar de mate van bevaarbaarheid van Duit¬ 
se rivieren in oudheid en middeleeuwen en de in¬ 

vloed daarvan op het goederentransport per schip in 

Europa. In zijn ‘Zur Schiffbarkeit der oberen Donau 

in römischer Zeit’ (p.23-40) borduurt Olaf Höck- 

mann op dat onderzoeksthema verder en benadrukt 

het militaire en economische belang gedurende de 

eerste drie eeuwen van onze jaartelling van de aan¬ 
sluiting van de Romeinse heerweg over de Alpen op 

het Europese vaarwegennet. In zijn bijdrage ‘Quer 

vor dem Wind’ (p.55-66) besteedt Hermann Wink¬ 

ler aandacht aan een in de Adriatische Zee beoefen¬ 

de vorm van sleepnetvisserij met zeilschepen - in 
1899 beschreven door een Oostenrijkse onderzoe¬ 

ker en daarna vergeten -, die sterk verwant is aan de 
dwarskuilvisserij van de Zuiderzee en een soortgelij¬ 

ke visvangstmethode van de zuidelijke Oostzee; de 

vraag of er van wederzijdse beïnvloeding sprake is, 

blijft vooralsnog onbeantwoord. In haar ‘In gehei- 

mer Mission zur Antarktis’ (p.75-100) vertelt Corne¬ 
lia Lüdecke het verhaal van een mislukte Duitse ex¬ 

peditie naar het Zuidpoolgebied in ig38-’39; de 

onderneming had als doel de Duitse territoriale 

claim op een deel van Antarctica te onderstrepen en 

de aanvoer van walvistraan veilig te stellen, een 

grondstof waarvan Duitsland voor de productie van 

margarine en zeep jaarlijks zo’n 200.000 ton nodig 

had. In zijn ‘Neue spatmittelalterliche und frühneu- 
zeidiche Schiffsdarstellungen’ (p.157-184) onder¬ 

zoekt Maik-Jens Springmann de invloed van het ge¬ 

durende de laatste jaren (bijvoorbeeld in 

Oostbloklanden) beschikbaar gekomen beeld- en 

modellenmateriaal op het bijna onveranderlijke 
beeld van de kogge, dat was ontstaan na de vondst 

van de Bremer kogge en de wrakken van kogge-ach- 

tigen in de IJsselmeerpoIders; voor een type schip 

dat zes eeuwen heeft gefunctioneerd, is een dergelij¬ 

ke onveranderlijkheid niet echt aannemelijk, meent 
de auteur. Sabine Cibura tenslotte poogt in haar 

ruim geïllustreerde bijdrage ‘Das Schiff als politi- 
sche Metapher bei Caspar David Friedrich’ (p.217- 

260) te duiden, welke steeds wisselende politieke 
betekenissen de Duitse Romantische schilder 

(1774-1840) wilde geven aan de vele schepen op zijn 

doeken en aan al die in ouderwetse Duitse kledij ge¬ 

stoken figuren die zijn schilderijen stofferen en wel¬ 

ke redenen hij daarvoor had. Wederom een bundel 

die de moeite van het kennisnemen van de inhoud 
zeker waard is. 

Leo M. Akveld 

Ronald Prud’homme van Reine, Zeehelden (Amster¬ 

dam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2005, 160 p., 
ill., isbn 90-295-3834-1; €11,50) 

Nederland heeft behoefte aan helden; mensen om 

tegenop te kijken of om als lichtend voorbeeld te 

dienen. Dat geldt voor de huidige tijd, kijk naar 

trendsetters als popidolen, vernieuwende onderne¬ 

mers of filmsterren, maar is in feite van alle tijden. 

Spaarden we vroeger plaatjes van voetballers, tegen¬ 
woordig zijn het soapsterren die volop in de belang¬ 

stelling staan. Bij gebrek aan moderne media waren 

vechtende zeelieden de helden die in vroeger eeu¬ 
wen werden toegejuicht. 

De auteur, die met recht de pleitbezorger van de 

Nederlandse zeehelden genoemd mag worden met 
kloeke biografieën van Jan Hendrik van Kinsbergen 

(1990), Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1996), 

Maerten en Cornelis Tromp (2001), en Piet Hein 

(2003), waagde zich deze keer aan een onderwerp 
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dat op veel zeehelden betrekking heeft, namelijk 

hun verering in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Zijn nieuwste boek is tweeledig ingedeeld. Na een 
compact overzicht van de ontwikkelingen van de ad¬ 

miraliteiten en het vlootpersoneel tot en met 1700 

volgt het hoofdgerecht: de zeeheldencultus, waarbij 
voorbeelden worden aangehaald uit de Eerste, 

Tweede en Derde Engelse Oorlog. Behandeld wordt 

de vraag hoe de ene zeeofficier wel een zeeheld werd 
en de andere juist niet. De doelstelling van het boek¬ 

je hinkt ook op twee gedachten. Kennis bieden voor 

een groot publiek, maar wel met enige diepgang. De 
vorm die daarvoor is gekozen, is echter ongelukkig. 

Allereerst worden beweringen in citaten consequent 

niet gestaafd door bronvermelding. En ook wordt er 

nog wel eens iets onnodig herhaald. De organisatie 

van de admiraliteiten op p.10 wordt op p.14 nog 

eens dunnetjes over gedaan. Een ander voorbeeld is 
de zegetocht van Piet Hein na de verovering van de 

Zilvervloot. Op p.8-9 lezen we daar al over, maar op 

p. 52-5 5 wordt dit nog eens herhaald. Had dat niet 

bij elkaar gezet kunnen worden? De eventuele reden 

hiervan blijft onduidelijk. 
Soms worden ook nogal boude uitspraken ge¬ 

daan, zoals over de ongeschiktheid van Wassenaer 

van Obdam als opperbevelhebber op p.30, maar in 

de top veertig van zeehelden, die achterin is opgeno¬ 

men, staat hij wel op de zesde plaats met achttien 
portretten. En volgens de auteur was Philips van 

Dorp, die Piet Hein opvolgde, te laf (p.54), maar er 
zijn wel drie portretten van hem bekend. Ook wordt 

geschreven dat hij onder meer vanwege zijn adellij¬ 

ke afkomst geen beroemd zeeheld zou worden 

(p.58). Waar deze uitspraak op slaat, blijft helaas 

onduidelijk. 
Succes werd dus kennelijk niet afgemeten aan het 

aantal afbeeldingen. De op p.24,75 en 77 afgeschil¬ 

derde ruwe en bij het scheepsvolk gehate Witte de 
With staat zelfs vijfde in deze lijst met 21 portretten. 

Daarentegen ontving schout-bij-nacht Willem van 

der Zaen tijdens zijn leven vijf (of vier) gouden ke¬ 
tens van de admiraliteit van Amsterdam en een fraai 

grafmonument (p.110-111). Hij werd echter slechts 

met één portret vereerd. Die top veertig van zeehel¬ 

den aan de hand van hun portretten in prentvorm is 

aardig, maar had uitgebreid kunnen worden met 
penningen, pamfletten, schilderijen, borstbeelden 
en gedichten. We mogen toch aannemen dat de 

auteur deze kent. 
Ook tegenstrijdigheden komen voor. Op p.30 le¬ 

zen we dat De Ruyter een man was die zich stipt aan 

zijn orders hield, maar op p.37 zien we dat hij in 

1674 nu juist daarmee in strijd handelde. Dat kwam 
hem na afloop op een forse reprimande te staan. Er 

zijn ook uitspraken die om enige uitleg vragen, ter¬ 

wijl die dan juist niet wordt gegeven. De rol van Cor¬ 

nells Tromp was uitgespeeld, twee jaar nadat hij nog 
in 1676 met een Deens-Nederlandse vloot een over¬ 

winning op de Zweden behaalde. Als reden wordt 

zijn eigenmachtige optreden gegeven, maar wat dit 

nu precies inhield komen we niet te weten. Dit alles 

neemt niet weg dat de inleidende hoofdstukken le¬ 

zen als een spannend Asterix-verhaal. Eén dorpje 

(lees: de Republiek) bleef moedig weerstand bieden 
tegen de omringende overmacht. Een klein gemis is 

een overzichtskaartje waarop staat aangegeven wel¬ 

ke zeeslag waar plaatsvond. 
Verreweg het meest interessante deel behandelt 

de ontwikkeling van het zeeheldenpraalgraf. Deze 

toont aan hoe groot de concurrentie was tussen de 
verschillende admiraliteiten, vooral de Amsterdam¬ 

se en Rotterdamse. Die ontwikkeling begon bij Ja¬ 

cob van Heemskerck. Daarna volgden Piet Hein, 

Maerten Tromp, Jan van Galen, Witte de With, Pie¬ 
ter Florisz., Van Wassenaer-van Obdam (waar is zij n 

grafmonument te vinden?) en Kortenaer. Als laatste 

grote zeeheld werd Michiel de Ruyter met een graf¬ 
monument vereerd. De rode draad in het verhaal is 

veelal de nalatigheid van admiraliteiten om het graf¬ 

monument te betalen. Vaak moest de familie van de 

overleden zeeheld het bedrag voorschieten en werd 

dit pas veel later of nooit terugbetaald. Het is opmer¬ 

kelijk dat zowel bij Piet Hein als Maerten Tromp een 
grafmonument zo lang op zich liet wachten (p.56 en 

71). Ook met de uitkeringen aan de weduwen wacht¬ 

ten de admiraliteit lang. 
Een manco in dit boekje dat het moet hebben van 

afbeeldingen is juist het gebrek hieraan. Klassieke 
zeeheldenportretten van Tromp en De Ruyter wor¬ 

den uitvoerig besproken, maar niet afgebeeld. Het 

zou gepast geweest zijn om in ieder geval van de be¬ 

langrijkste zeehelden één portret te tonen. Nu staat 

er wel een weinig informatief schilderij van de 

Tweede slag bij Schoneveld op 14 juli 1673 in, toege¬ 

schreven aan Willem van de Velde de Oude (p.35), 
maar die slag komt in het boek nauwelijks aan bod. 

En wat dan te zeggen van de zeehelden zelf. Portret¬ 

ten zijn slechts afgebeeld van Maerten Tromp, Aert 

van Nes en echtgenote, en Willem Bastiaensz. Sche¬ 

pers. Van onze grootste zeeheld Michiel de Ruyter is 
geen portret te vinden, maar wel twee bijzondere, 

maar ook tamelijk afschrikwekkende fotolithogra- 
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fieën, gemaakt tijdens de opening van de grafkist in 

1881. In Prud’homme’s biografie van De Ruyter had¬ 

den die niet misstaan, maar in een boekje over zee¬ 
helden passen deze niet. 

Een klein kritiekpunt moet mij nog van het hart. 

Vader en zoon Willem van de Velde vertrokken in 

het rampjaar 1672 naar Engeland. De auteur legt de 

nadruk op het feit dat ze voor de vijand gingen wer¬ 
ken (p.114). Dat is beslist onterecht. Ze kwamen nog 

regelmatig terug naar de Republiek en werden dus 
niet met de nek aangekeken. Hun vertrek werd be¬ 

slist niet als verraad gezien. Eén van de fraaiste 

schilderijen van Van de Velde de Jonge, ‘De Gouden 

Leeuw op het IJ voor Amsterdam’ uit 1686, is 

hoogstwaarschijnlijk in Amsterdam vervaardigd. 
Tot slot is het ontbreken van een register een ge¬ 

brek. Wel aanwezig is gelukkig een redelijk uitge¬ 
breide bibliografie, waarin de meest relevante titels 

worden genoemd. De literatuurlijst biedt een aantal 

standaardwerken en de meest recente literatuur op 
dit terrein. 

Het lijkt misschien net alsof er niets goeds te mel¬ 
den is over Zeehelden. Dat is beslist onwaar. Al met al 

is het een aardig boekje, dat zowel voor de ingewij¬ 

de als ook de maritiem-geïnteresseerde nieuwe ge¬ 
zichtspunten biedt. Het is de verdienste van de 

auteur dat hij een aantal (bijna) vergeten zeehelden 

met dit boekje voor het voetlicht brengt. Hopelijk 
zien we in de toekomst over een aantal van hen nog 

uitgebreide biografieën. Dat is Prud’homme van 
Reine zeker toevertrouwd. 

Ron Brand 

B. Werz, ‘Een bedroefd, en beclaaijlijck ongeval’. De wrak¬ 
ken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxueen (1697) 
in de Tafelbaai (Zutphen: Walburg Pers, 2004, 206 p., 
ill., isbn 90-5730-285-3; € 29,50) 

Op 24 mei 1697 vergingen de VOC-retourschepen 

Oosterland en Waddinxueen in de Tafelbaai bij Kaap de 

Goede Hoop. Door een opkomende storm sloegen 
de schepen van hun ankers en dreven naar het 

strand voor de Kaapkolonie. In de felle branding 

sloegen ze kapot, waarbij ongeveer 140 opvarenden 

verdronken en een groot deel van de lading weg¬ 

spoelde. Het betekende een aanmerkelijk verlies 
voor de VOC, waarbij de Heren Zeventien zich meer 

beklaagden over de lading dan over de mensen. De 

Oosterland en Waddinxueen behoorden tot de retour¬ 

vloten uit Ceylon respectievelijk Batavia, die zich op 

de rede klaarmaakten voor de gezamenlijke thuis¬ 
reis. De Oosterland voer voor de kamer Zeeland, de 
Waddinxueen voor Rotterdam. 

In de loop der eeuwen verdwenen wrakstukken en 

lading onder het zand en werden vergeten, tot de 

stromingen in de Tafelbaai bij Kaapstad verander¬ 

den, mede door havenuitbreidingen, en de resten in 
de jaren ig8o bloot spoelden. Sportduikers ontdek¬ 

ten ze. In tegenstelling tot veel collega’s in Zuid- 

Afrika, die de zee nog als de laatste vrijplaats voor 

ongeremde schatzoekerij beschouwden, beseften 

deze duikers het cultureel belang van hun vondsten 

en namen contact op met Bruno Werz, de schrijver 

van dit boek. Die was in 1988 benoemd op de nieu¬ 

we leerstoel maritieme archeologie aan de Universi- 
teit van Zuid-Afrika. Hij achtte opgraving gewenst 

omdat verdere erosie dreigde, omdat er slechts wei¬ 

nig wrakken bekend zijn van VOC-schepen op te¬ 

rugreis, omdat ze een lacune zouden vullen in de pe¬ 

riode 1652-1730 en omdat ze gelegenheid boden tot 

parallelle analyse van twee gelijksoortige schepen 
van dezelfde organisatie uit dezelfde tijd. 

Opgraving zou een mogelijkheid bieden om de 

jonge maritieme archeologie in Zuid-Afrika te insti¬ 

tutionaliseren, en bovendien de ontwikkeling te be¬ 

vorderen van een wetenschappelijke infrastructuur, 

methodologie, erfgoedbeleid en regelgeving. Na 

een jarenlang moratorium op opgravingen, gaven 
de autoriteiten in 1990 toestemming om de Ooster¬ 

land op te graven. In 1994 volgde die voor de Wad¬ 

dinxueen. Duikwerk werd uitgevoerd in de jaren 

ïggo-’gö, waarin hetproject echter nog niet voltooid 
kon worden. 

Dit boek is een tussenrapportage van de opgravin¬ 

gen en het bijbehorende onderzoek. Na de inleiding 
volgt een beschrijving van de organisatie en werk¬ 

wijze van de VOC, de specifieke geschiedenis van de 

Oosterland en Waddinxueen, en de doelstellingen en 

opzet van het Maritiem Archeologisch Project 

(MAP) Tafelbaai. Het grootste en laatste hoofdstuk 

vóór de conclusies betreft de individuele vondsten 
en de analyses daarvan. Wat boven water kwam wa¬ 

ren stukken van de scheepsuitrusting (ankers, me¬ 

dicinale artikelen, kaartpassers, IJsselsteentjes van 

de kombuisbekleding, koperen bekledingsplaten, 
een lampje), bewapening (geschut, laadpriemen), 

lading (peperkorrels, sappanhout, koperstaafjes, 

tinschuitjes) en persoonlijke bezittingen (keramiek, 
schoeisel, knopen, kammen, pijpen, eetgerei). 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is 

de kennelijke omvang van de privé- of sluikhandel 
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waarvan de talrijke keramiekoverblijfselen getui¬ 

gen. Die stonden niet op de ladinglijst en waren wel¬ 

licht afkomstig uit de scheepskisten van de opvaren¬ 

den. Waarschijnlijk was de keramiek bestemd voor 
de verkoop. De vondsten droegen bovendien bij tot 

een herziening van de datering van collecties Yixing- 

steengoed in Londense musea. Verder bevestigde 

een analyse van het uit Japan afkomstige koper dat 

China eind zeventiende eeuw zijn muntkoper uit Ja¬ 
pan importeerde. Het project leidde ten slotte tot 

ontwerp en bouw van een Geografisch Informatie 

Systeem, waarmee de in de archeologie zo belangrij¬ 

ke ruimtelijke relaties vastgelegd en bestudeerd 
kunnen worden. Met dit systeem kon men afleiden 

dat het wrak van de Oosterland niet NO-ZW georiën¬ 

teerd was, zoals tijdens het veldwerk geconcludeerd 

was, maar NW-ZO. Ten slotte onthulde het dat tot 
1995 de referentiemeetpunten waren verlopen, zo¬ 

dat regelmatige controle werd ingesteld. 
Het boek geeft een beeld van de opzet en uitvoe¬ 

ring van een opgraving onder water, de benadering 

van een maritiem archeologisch onderzoeker en de 

wijze waarop de vele analyses worden uitgevoerd. 
Door de compacte stijl en grote informatiedichtheid 

is dat beeld behoorlijk compleet en gedetailleerd. 

Dat echter vraagt soms doorzettingsvermogen van 

de lezer die alleen de hoofdlijnen zoekt. Op enkele 

punten gaat het beeld helaas ook wat mank. Zo is 
bijvoorbeeld de beschrijving van de scheepsbouw 

geënt op de methode die Van Yk beschreef, maar die 
alleen in het Maasmondgebied werd toegepast, en is 

deze beschrijving niet geheel correct (p.24). Verder 
kwam uw recensent nog enige misvattingen tegen. 

De vele afbeeldingen zijn van uitstekende kwaliteit 

en versterken de tekst. De hedendaagse foto’s van 

gebouwen en plaatsen die een rol spelen in het ver¬ 

haal, plaatsen dat in perspectief en dragen bij aan 

het historisch besef. 
Men moet echter bedenken dat dit project speciaal 

was in de zin dat enerzijds veel van de wrakassem- 

blage ontbrak, maar dat anderzijds veel aangevuld 
kon worden door archiefonderzoek. Dat laatste was 

doorslaggevend in de identificatie van de schepen 

en om de context van vele voorwerpen te bepalen. 

Een multidisciplinaire aanpak blijft een sleutel voor 
goed archeologisch onderzoek, zoals Werz in dit 

boek duidelijk demonstreert. 
In Nederland liggen scheepswrakken onderwater 

die een nog veel grotere schat aan nieuwe kennis be¬ 
vatten dan de Oosterland en Waddinxueen. Verscheide¬ 
ne hiervan degenereren langzaam maar zeker. He¬ 

laas verbiedt een doorgeschoten regelgeving sinds 

1995 de inzet van amateur-duikers en studenten die 
in Zuid-Afrika een onontbeerlijke bijdrage leverden. 

Omdat de budgetten bovendien door recente bezui¬ 

nigingen onder zware druk staan, luidt de noodklok 

voor de onderwaterarcheologie in Nederland. De 

weinige capaciteit die nu nog beschikbaar is, is nau¬ 

welijks voldoende om de meest bedreigde wrakken 
te beschermen en een enkele verkenning uit te voe¬ 

ren. Ruimte voor een volwaardig onderzoek is er niet 

meer, en die schat aan kennis onder het Nederland¬ 

se water dreigt daarmee verloren te gaan. Hopelijk 

draagt dit boek er toe bij de waarde van maritieme ar¬ 

cheologie duidelijk te maken. Aan de prachtige uit¬ 
voering en verantwoorde inhoud zal het niet liggen. 

Gerbrand Moeyes 

Orcutt Frost, Bering. The Russian Discovery of America 
(New Haven/London: Yale University Press, 2004, 

xxii + 330 p., ill., krtn., isbn 0-300-10059-0; £ 19.95) 

De Deense zeeman Vitus Bering trad in dienst van de 

tsaar en leidde als Russisch marine-officier in het 

tweede kwart van de achttiende eeuw de twee grote 
expedities die de geschiedenis zijn ingegaan als de 

Eerste en de Tweede Kamtsjatka-expeditie. De Eer¬ 

ste Kamtsjatka-expeditie (1725-1730) vond plaats op 

bevel van Peter de Grote en had als doel duidelijk¬ 

heid te scheppen over de geografie van het gebied 

waar Azië en Amerika elkaar ontmoeten. Deze expe¬ 

ditie culmineerde in 1728 in Berings reis met het 

schip de St. Gabriel langs de kust van Kamtsjatka ver 
naar het noorden. Die reis bracht niet de gewenste 

duidelijkheid. Amerika bleef in koele mist gesluierd 

en het antwoord op de vraag of Azië en Amerika 

door een zeestraat zijn gescheiden, bleef in nevelen 
gehuld. De Tweede Kamtsjatka-expeditie, ook be¬ 

kend als de Grote Noordelijke Expeditie (1733- 
1744), vond plaats op bevel van keizerin Anna en 

was veel omvangrijker en breder van opzet dan de 

eerste. De veelvoudige opdracht omvatte onder 
meer de verkenning en kartering van de noordkust 

van Siberië, de zeeweg van Kamtsjatka naar Japan en 
het zeegebied tussen Azië en Amerika. Een van de 

onderdelen van de Grote Noordelijke Expeditie was 

de zeereis van Bering en de Russische kapitein 

Aleksej Tsjirikov naar Amerika. Bering voerde het 
bevel over het vlaggenschip de St. Pieter, Tsjirikov 

over de St. Paulus. De schepen vertrokken op 4 juni 

1741 samen uit Petropavlovsk aan de oostkust van 
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Kamtsjatka, maar verloren elkaar al na drie weken 

uit het oog. Afzonderlijk zeilden zij over het uiterste 

noorden van de Grote Oceaan naar het oosten en af¬ 

zonderlijk bereikten zij half juli de kust van Alaska. 

Bering ging niet aan wal en wendde vrijwel onmid¬ 
dellijk de steven om terug te keren naar Petropav¬ 

lovsk. Hij slaagde daar niet in. Begin november zag 

hij zich door tegenwind en ziekte van de bemanning 

gedwongen te overwinteren op een eiland voor de 

kust van Kamtsjatka. Op 8 december 1741 stierf hij 
op dat eiland, dat nog altijd zijn naam draagt. 

Frost vertelt dit bekende verhaal opnieuw, maar 
voegt er een intrigerende dimensie aan toe. Als cen¬ 

trale bron gebruikt hij het dagboek van de jonge 

Duitse geleerde Georg Steller, die Berings noodlot¬ 

tige reis meemaakte om wetenschappelijke waarne¬ 

mingen te doen. Steller was geen zeeman en geen 

militair, maar een academicus en een godvruchtig 

piëtist, een buitenstaander in de formele hiërarchie 
van het leven aan boord. Frost geeft het verhaal van 

de reis vorm door op vrijwel literaire wijze gebruik te 

maken van de tegenstellingen tussen de karakters, 

de deskundigheden en de hiërarchische posities van 

Bering en Steller, die hun hut deelden. Dit is een 

meesterlijke greep. Bering is de professionele bevel¬ 
hebber, die steeds meer op de achtergrond raakt als 

hij uiteindelijk zwaar ziek de kajuit moet houden en 

op belangrijke momenten door zijn officieren wordt 

overstemd. Volgens de reglementen van de Russi¬ 

sche marine immers werden cruciale besluiten bij 

meerderheid van stemmen door de scheepsraad ge¬ 
nomen. Steller is een vreemde eend in de bijt en 

heeft nog betweterige praatjes bovendien. Hij is het 

willige slachtoffer van de plagerijen van de hele be¬ 

manning. Maar geleidelijk dwingt hij respect af, ze¬ 
ker als hij dankzij zijn botanische kennis metgezel¬ 

len van scheurbuik geneest. En uiteindelijk ontpopt 
hij zich als de natuurlijke leider die door kennis van 

de natuur, een praktische instelling en psycholo¬ 

gisch inzicht overeind blijft en de expeditie redt. Hij 

is degene die de mannen op Beringeiland door de 

winter helpt als de officieren, uitgeput door het ster¬ 
ven en het lijden aan boord, aan land beschutting 
hebben gezocht. 

Frost schrijft met evenveel wetenschappelijke af¬ 
stand als gevoel voor dramatiek. Hij analyseert de 

expeditie van binnenuit, als een lange reeks ratione¬ 

le en emotionele afwegingen en beslissingen waar¬ 

van leven en dood afhingen. Hij schildert de be¬ 

klemming van de voortdurende vrees voor 

schipbreuk die de mannen in zijn greep hield, zei¬ 

lend in onbekende wateren waar duisternis, mist, 

zware bewolking, storm en steeds wisselende wind¬ 

richtingen het navigeren vrijwel onmogelijk maak¬ 

ten. ‘This voyaging was grim business”, vat Frost 

bondig samen (p.200). Tegelijkertijd weten wij na¬ 

tuurlijk dat, schril, op de achtergrond, Tsjirikov 
recht naar huis zeilde en al op 10 oktober in 

Petropavlovsk arriveerde en dat hij daarin slaagde 
doordat hij - toevallig of door superieur zeeman¬ 

schap - steeds de juiste beslissingen nam. Zo mee¬ 

slepend presenteert Frost ons het onafwendbare 
noodlot dat wij zo nu en dan verre echo’s denken te 

horen van het werk van Jack London en Herman 

Melville. Tegelijkertijd kiest hij met Georg Steller in 

de hoofdrol voor een jongensboekenscenario in de 
beste betekenis van het woord. Lezer, waar wacht u 
nog op! 

Jan Willem Veluwenkamp 

Anne Doedens en Liek Mulder (red.), De memoires van 

Hendrik Breton ojtoel de duistere zijde van de VOC (Amster¬ 

dam/Antwerpen: De Prom, 2003, 176 p., ill., isbn 
90-6801-845-0; €16,95) 

De memoires van Hendrik Breton (1722-1792) zijn 
een mooie bron met betrekking tot de geschiedenis 

van de VOC in de achttiende eeuw. Breton bracht 

een halve eeuw door in de Oost, in welke tijd hij zich 

wist op te werken van lichtmatroos tot directeur-ge- 

neraal van een retourvloot. Ze tonen daarmee in de 

eerste plaats dat sociale mobiliteit een belangrijke 

factor is geweest binnen de overzeese wereld van de 
Compagnie, een wereld die we nog te weinig in zijn 

couleur locale kennen. De ondertitel van het boek 

echter zinspeelt op een geheel andere insteek. De 

VOC werd als organisatie in de loop van de tijd ge¬ 

troffen door een gezwel van binnenuit, corruptie ge¬ 
heten. Haar initialen zouden, volgens sommigen, 

zelfs als ‘Vergaan Onder Corruptie’ kunnen worden 

gelezen. Ook Breton werd in 1783 onder deze ver¬ 

denking uit het paradijs verstoten: aan het eind van 

zijn bewind liet hij namelijk een groot kastekort na. 

Na een inleiding over de hoofdpersoon en enige 

achtergrondinformatie behandelt het boek twee 
episodes uit zijn leven. Zijn diplomatieke gaven in 

de context van de inlandse politieke situatie te Java 

en het vorstendom Mataram in 1754, toen hij als 

koopman en tweede resident van dichtbij de strijd 

tegen sultan Mangkubumi meemaakte, en Bretons 
eigen val in 1783 als lid van de Raad van Indië tegen 
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de achtergrond van gekonkel in hoge regeringskrin¬ 

gen te Batavia. 
De tekst is, op de inleiding na, niet van de auteurs 

zelf, maar een hertaling van Bretons memoires. Dat 

is overigens een groot woord voor diens Dagregister 

en Memoriën, waaruit de bewuste episoden zijn ge¬ 
licht. Omdat de inleiding ernstig tekortschiet over 

zowel de aard van de archiefbron als de hoofdper¬ 

soon, kan dit boek nauwelijks op zijn waarde wor¬ 

den beoordeeld. De memoires van Breton bevatten 

voor de goede verstaander veel interessant materiaal 
en zouden bijvoorbeeld zeer geschikt zijn voor een 

wetenschappelijke uitgave in de reeks van de Lin- 
schoten-Vereeniging. Helaas zijn bovenstaande 

auteurs in hun bewerking ervan flink tekort gescho¬ 

ten. Het auteursduo, beiden leraar aan een hoge¬ 

school, is als publicist overigens niet onbekend als 
het over geschiedenis gaat. In het kader van het her¬ 

denkingsjaar van de VOC in 2002 hebben zij ge¬ 

meend een graantje mee te moeten pikken, daarbij 

het corruptiemotiefvoor de publicatie zwaar aanzet¬ 
tend. Nader onderzoek op dit punt zou hen alleen al 

hebben geleerd dat het standaardgebruik was voor 

de directeurs-generaal om zich over hun gevoerde 

beleid te verantwoorden tegenover de Heren Zeven¬ 

tien. En dat aantijgingen tegen corruptie in de acht¬ 
tiende eeuw gemeengoed waren tegen hoge rege¬ 

ringsfunctionarissen van de VOC. Breton, die zich 

hiertegen ook in pamfletten heeft verdedigd, had 

een beter lot verdiend dan deze zeer onvolledige pu¬ 

blicatie. 
C.O. van derMeij 

David Starkey en Morten Hahn-Pedersen (eds.), 

Bridging Troubled Waters. Conflict and Co-operation in the 
North Sea Region since 1550 (Esbjerg: Fiskeri- og Sdf- 

artsmuseet, Fiskeri- og Sofartsmuseets Studieserie 

nr.17, 2005, 352 p., ISBN 87-90982-30-4; DKK 

150,-) 

Toen in 2004 een recensie in dit tijdschrift werd ge¬ 

schreven over de bundel die naar aanleiding van de 
zesde North Sea History Conference verscheen, 

concludeerde de recensent “(...) maar een samen¬ 
hangend beeld van de betekenis van de maritieme 
sector voor de Noordzee regio wordt, ondanks de 

talrijke aanzetten, hier nog niet geboden.” (Tijd¬ 
schrift voor Zeegeschiedenis 23/1, p.63-65). Ook in de 
bundel naar aanleiding van de zevende conferentie 

- die in 2002 in Duinkerken werd georganiseerd -, 

ontbreekt het samenhangende beeld. Weliswaar 

zijn de achttien bijdragen gegroepeerd rondom the¬ 

ma’s en wordt aan het einde van twee van de vijf de¬ 

len zelfs een commentaar op de voorgaande artike¬ 
len geschreven, maar er is geen slotbeschouwing, 

geen signalering van terreinen waarop nader onder¬ 

zoek zou moeten worden gedaan en geen samenvat¬ 

ting van de stand van zaken van het huidige onder¬ 

zoek. Dat is een gemis, maar neemt niet weg dat de 

afzonderlijke bijdragen vaak het lezen waard zijn en 

samen met de artikelen uit voorgaande bundels een 
schat aan materiaal bieden om een integrale ge¬ 

schiedenis van het Noordzeegebied te schrijven, a la 

Braudel en zijn Middellandse Zeegebied. 
Het overkoepelende thema van de bundel is ‘con¬ 

flict and co-operation’. Dit thema wordt vanuit een 
viertal invalshoeken bekeken: militair, sociaal-cul- 

tureel, humanitair en infrastructureel. De eerste vier 

delen van het boek dragen dan ook de titels: 

‘Fighting over the North Sea’, ‘Living by the North 

Sea’, ‘Adapting to the North Sea’ en ‘Extending the 

North Sea’. Per deel zijn drie a vier artikelen opgeno¬ 

men. Het vijfde deel biedt ruimte aan een weerslag 

van recent onderzoek. 
Aangezien de conferentie in Duinkerken plaats¬ 

vond, zijn alle bijdragen in het eerste deel gericht op 

kaapvaart. Patrick Villiers geeft een overzicht van de 

periode 1500-1715, Louis Sicking heeft de Habs- 
burgse Nederlanden als thema, Adri van Vliet be¬ 

schrijft de situatie in Vlaanderen, Zeeland en Hol¬ 

land tussen 1568 en 1697 en föhn Appleby bespreekt 

de Engelse kaapvaart in de late zesüende en vroege 

zevenüende eeuw. Voor wie de literatuur op kaap- 

vaartgebied enigszins kent, hebben de artikelen 

weinig nieuws te bieden. Villiers geeft een samen¬ 
vatting van de manier waarop ongeorganiseerde pi¬ 

ratenactiviteiten in de diverse Noordzeelanden wer¬ 

den omgezet in kaapvaart als staatsaangelegenheid. 
Hij moet constateren dat kleine scheepseigenaren in 

het Noordzeegebied in kaapvaart een manier von¬ 

den om oorlogstijden te overleven, maar dat kaap¬ 

vaart hooguit de lokale economie stimuleerde en dat 

het militair gezien nooit de potentie heeft gehad om 

een oorlog te winnen. De casestudies van Sicking en 

Van Vliet bevestigen deze conclusie en geven veel 
détailgegevens, die de auteurs eerder al in hun boe¬ 

ken over dit onderwerp verwerkten. Appleby heeft 

moeite om zich specifiek op de Noordzee te richten, 

ook al omdat de door hem beschreven Engelse 

kaapvaart vooral westwaarts was gericht. Engelands 
reputatie als ‘a nation of pirates’ had volgens hem 
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ook grote consequenties voor het Noordzeegebied, 
al was het alleen maar vanwege de hoogoplopende 

diplomatieke conflicten met de Hanzesteden. Van 

‘Troubled Waters’ is in deel één dus overduidelijk 

sprake, maar ‘Bridging’ komt in de bijdragen nau¬ 
welijks aan de orde. 

Dat is anders in deel twee. In navolging van Brau¬ 

del probeert Lex Heerma van Voss de vraag te beant¬ 

woorden op welke niveaus men culturele interactie 

kan onderscheiden, met name in de periode van de 

Nederlandse heerschappij in het Noordzeegebied 
(circa 1500-1800). In haar reactie op de drie artike¬ 

len uit dit deel zegt Silvia Marzagalli voorzichtig dat 

ze het eindjaar eerder in 1750 dan in 1800 zou willen 

plaatsen en als beginjaar zou 1580 ook acceptabel 

zijn: “this is a big issue, as we al know, and in con¬ 

fronting it non-Dutch historians sometimes feel like 

non-theologians discussing the sex of the angels”. 
Heerma van Voss beschrijft op boeiende wijze de 

Noordzeecultuur aan de hand van vindplaatsen van 

pijpenkoppen, de aanwezigheid van theatergroe¬ 

pen, de verspreiding van de Reformatie enzovoorts. 
Marzagalli zegt terecht dat als er al sprake is van een 

specifieke Noordzeecultuur, die dan ook vergeleken 
zou moeten worden met Atlantische, Baltische en 

Mediterrane kustgebieden. De andere bijdragen in 

dit deel zijn van de hand van Jan Oberg over culture¬ 
le contacten in de haven van Bremen en van John 

Walton over de strijd om het dorpsgezicht van het 

vissersdorpje Whitby (North Yorkshire). In het ne- 

gentiende-eeuwse Bremen bleek sprake van een dui¬ 
delijke en welbewust in stand gehouden scheiding 

tussen haven en stad en dientengevolge van mini¬ 

male culturele uitwisseling. Het verhaal over Whitby 
gaat over de interactie tussen groepen met verschil¬ 

lende belangen: vissers, toeristen, degenen die het 

karakteristieke dorpsgezicht wilden behouden en 

de naar goede hygiënische en sociale omstandighe¬ 

den strevende overheid. Een boeiend verhaal dat di¬ 

rect de vraag oproept naar een vergelijking met dor¬ 
pen in andere Noordzeeregio’s. 

Veiligheid op zee is het thema van deel drie. David 
Williams schrijft over de Britten in de negentiende 

eeuw en Christian Borde over Frankrijk in dezelfde 

periode, terwijl Ingo Heidbrink het heeft over veilig¬ 
heidseisen voor de vele historische schepen die nog 

steeds rondvaren. Het ontbreekt in dit deel aan een 

definitie van veiligheid en aan een samenvattende 

reactie op de artikelen (waarom alleen in deel twee 

en vier?). Williams beschrijft overheidsmaatregelen 

en particuliere initiatieven om de scheepvaart veili¬ 

ger te maken. Groot-Brittannië was daarbij een 

gidsland voor andere Noordzeelanden en met name 

na 1870 nam volgens Williams de veiligheid op zee 

significant toe, hoe subjectief en moeilijk meetbaar 

dit begrip ook is. Het artikel over Frankrijk gaat 
vooral in op de moeite die het de overheid koste om 

regionale zaken tot nationale zaken te maken. Zo 

was het een probleem om het eten aan boord van 

koopvaardijschepen te standaardiseren: “the inha¬ 

bitants of the Mediterranean coast do not eat like 

those living on the Atlantic Ocean like Bretons and 

Basques”. Pas in het begin van de twintigste eeuw 
werden er duidelijke resultaten geboekt op het ge¬ 

bied van veiligheid en betere leefomstandigheden. 

Heidbrink vertelt de lezer vooral dat ‘technological 

safety’ niet kan worden toegepast op historische 

schepen, waarbij het immers vooral gaat om ‘opera¬ 
tional safety’. 

Deel vier gaat over havens en de invloed die ruim¬ 

te (voorland, achterland, het havengebied) heeft op 

de ontwikkeling daarvan in de moderne tijd. David 

Hilling schrijft een overzichtsartikel, Morten Hahn- 
Pedersen en Soren Byskov behandelen de haven van 

Esbjerg als voorbeeld en Sarah Palmer schrijft een 

reactie op beide artikelen. Hilling beweert dat het 

traditionele achterland langzamerhand gaat ver¬ 

dwijnen en er een ‘North Sea maritime realm’ ont¬ 

staat. Dit wordt gekenmerkt door een grote intensi¬ 
teit van activiteiten en een hoge mate van 

functionele integratie. Het gedetailleerde verhaal 

over Esbjerg vormt een illustratie van het artikel van 
Hilling en is zeer de moeite waard om te lezen. Het 

geeft aan welke ingewikkelde conflictsituaties er 

aan moderne havenontwikkeling ten grondslag lig¬ 

gen. Sarah Palmer concludeert: “Bearing this local, 

regional and global frameworks in mind, the confi¬ 
guration of the North Sea maritime realm is unlike¬ 

ly to be settled for some time to come”. Dit deel van 

het boek vormt een mooi afgerond geheel. 

De artikelen in het laatste deel vertonen nauwelijks 

samenhang, maar de lezer vindt er aardige voorbeel¬ 
den van recent onderzoek. Bo Poulsen schrijft over 

de invloed die een storm uit 1825 had op de haring¬ 

visserij van Limfjord (Jutland). Dat lijkt een wel een 

erg beperkt onderzoek, maar krijgt meer dan regio¬ 

nale betekenis door de langetermijneffecten die hij 

voor het gehele Noordzeegebied signaleert. Dat fa¬ 
miliebedrijven in de negentiende eeuw wel eens eer¬ 

der belemmerend dan stimulerend voor de scheep¬ 
vaart van een bepaald gebied hebben gewerkt, 

bewijst Michaela Barnard aan de hand van de Wilson 
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Line uit Hull. De moeizame relatie tussen visserijma- 

nagement en onderzoek van marinebiologen tussen 

1974 en 1977 vormt een onderzoeksobject voor René 

Taudal Poulsen. Ten slotte brengt Morten Karn0e 
Sqndergaard de lezer op de hoogte van de verande¬ 

ringen in de Deense visserij vanaf 1945. 
Deze dikke bundel geeft weer eens te meer aan 

hoe belangrijk het is dat verschillende disciplines 

samenwerken om een totaalbeeld van een gebied te 
krijgen. Het wachten is op de historicus die het aan¬ 

durft om een integrale Noordzeegeschiedenis te 

schrijven. De gebundelde resultaten van de North 

Sea Conferences zullen daarbij ongetwijfeld van veel 

nut zijn. 
J.E. Korteweg 

Jaap Jacobs, Neiv Netherland. A Dutch Colony in Sevent¬ 
eenth-Century America (Leiden, Brill Academic Publis¬ 

hers, Leiden, Boston, 2005, 559 p, ill, isbn 90-04- 

12906-5; €150,-) 
Vertaling van Een zeyenrijk gewest. Nieuiu-Nederland 

in de zeventiende eeuiv (Prometheus/Bert Bakker, 

1999). 

Slaperige, in de zon zittende Hollanders die nietveel 

meer deden dan een pijpje roken - de karikatuur die 

Washington Irving in het begin van de negentiende 
eeuw schetste van de Nederlandse kolonisten in 

New York heeft lang invloed gehad op het Ameri¬ 

kaanse beeld van de zeventiende-eeuwse bevolking 

van Nieuw Nederland. Toch hechten Amerikanen 

wel degelijk waarde aan de geschiedenis van deze 
eens Nederlandse kolonie. Dit blijkt wel uit de hoe¬ 

veelheid geld en energie die de staat New York tus¬ 

sen 1818 en 1939 besteedde aan het publiceren van 
bronnenvertalingen en geschiedschrijvingen van 

het gebied. Sinds 1974 staat ook de federale regering 
achter de voltooiing van het vertalen van de Neder¬ 

landstalige documenten in het staatsarchief van 

New York: door financiële steun helpt de National 

Endowment for the Humanities de New York State 
Library in het onderhouden van het New Netherland 

Project. Dit project levert vertalingen en transcrip¬ 
ties, is een verzamelplaats van informatie betreffen¬ 

de Nieuw Nederland en organiseert jaarlijkse semi¬ 
nars met betrekking tot Nieuw Nederland. Met niet 

minder dan veertien boeken, verscheidene proef¬ 
schriften, theses en talloze artikelen kan men wel 
zeggen dat de studie van deze kolonie na 1974 een 
ware vlucht heeft genomen. 

Desalniettemin blijft het voor Amerikanen moei¬ 

lijk om greep op dit buitenbeentje in hun koloniale 
geschiedenis te krijgen. Behalve documenten zijn er 

nauwelijks zichtbare reminders van de Nederlandse 

aanwezigheid en met wat geluk is er een halve tot 

een hele bladzijde te vinden in een geschiedenis¬ 

boek voor de middelbare school - gewoonlijk staat 
de geschiedenis van de Engelse koloniën centraal. 

De taal en cultuur zoals die werd overgebracht van 

de Republiek naar Nieuw Nederland is een Ameri¬ 

kaan dan ook niet eigen. Voor onderzoekers die zich 

specialiseren in de Nederlandse koloniale periode is 

dit een lastige situatie, waarbij ze zich geregeld be¬ 

roepen op verouderde vertalingen. 
Gelukkig heeft uitgeverij Brill de dissertatie van 

Jaap Jacobs nu in het Engels uitgegeven in de serie 

The Atlantic World. De Amerikanen zullen in hun 

verwachtingen niet teleurgesteld worden, want Ja¬ 
cobs pakt de zaak gedegen aan. Enkele kaarten van 

kolonie en moederland, een glossarium, tien ap¬ 

pendices, een uitgebreide lijst van Nederlandse en 

Amerikaanse archieven, een 26 pagina’s tellende 
bibliografie en een even groot register op onder¬ 

werp en persoons- en plaatsnamen leveren alles 

om de lezer wegwijs te maken en eventueel bij te 

staan in zijn eigen onderzoek. In de overige 482 

pagina’s beschrijft Jacobs de ontwikkeling van 

Nieuw Nederland van handelspost tot vestigings¬ 

kolonie (1609-1674) met als centrale vraag hoe en 
in welke mate cultuur werd getransplanteerd van 

de Republiek naar Nieuw Nederland en welke fac¬ 

toren invloed uitoefenden op de koloniale cultuur. 

Daarbij hanteert hij Peter Burke’s definitie van cul¬ 

tuur: “a system of shared meanings, attitudes and 
values, and the symbolic forms (performances, ar¬ 

tifacts) in which they are expressed or embodied.” 

Jacobs concludeert dan dat de cultuur van Nieuw 

Nederland “meer Nederlands dan nieuw” was. 
Na een korte introductie en een beschrijving van 

flora, fauna en inheemse bewoners behandelt Ja¬ 
cobs achtereenvolgens de immigratie, bestuur en 

rechtspraak, economie, religie, sociale stratificatie 

en status, en materiële cultuur en levensloop. Ver¬ 

schillende subhoofdstukjes en een prettige schrijf¬ 

stijl maken het boek overzichtelijk en goed leesbaar. 
In de vertaling van zijn vanuit de originele bron¬ 

nen geschreven boek betrekt Jacobs ook nieuw on¬ 

derzoek, zowel van zichzelf als van anderen. Zo sie¬ 

ren meer dan vijftig nieuwe publicaties de 
bibliografie en kunnen we lezen dat de Onrust niet 

het enige schip was dat in de jaren vlak na 1609 in 
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Nieuw Nederland werd gebouwd, maar dat er in de 

Delaware River een soortgelijk scheepje, het IJseren 
Vercken, was vervaardigd. 

Consequent vermeldt de auteur waar vertaling (als 

die er is) en origineel materiaal te vinden zijn. Zijn 

eigen vertalingen wijken niet zelden af van die van 

de verschillende vertalers. Dat het hierbij nauw kan 

steken moge blijken uit de wijze waarop hij het 

werkwoord herideren uitlegt (p.374-376). Het is een 

duidelijke manier om er nog eens op te wijzen dat 
ook een vertaling een interpretatie is en dat, om de 

inhoud van de bronnen werkelijk te begrijpen, het 

vereist is de oorspronkelijke taal goed te beheersen. 

Juist het zo consequent terugkeren naar de centra¬ 
le vraag heeft als gevolg dat het proces van bijna con¬ 

stante verandering en aanpassing wat minder naar 

voren springt. In deze nieuwe, continu in beweging 

zijnde maatschappij waren de inwoners grotendeels 

afkomstig uit andere gewesten en landen dan Hol¬ 

land. Het is mijns inziens één van de meest wezen¬ 

lijke elementen van deze nieuwe samenleving, dat 
de kolonisten zich voortdurend moesten aanpas¬ 

sen: niet alleen aan de nieuwe omgeving, maar even¬ 

zeer aan elkaar en aan het vanuit Holland georgani¬ 

seerde bestuur en de kerkelijke organisatie; ze 

moesten zich aanpassen aan vertrekkende en ko¬ 

mende kolonisten, aan het opbouwen van nieuwe 
“bijeenwoningen”, aan steeds nieuwe regels vanwe¬ 

ge voortdurend veranderende omstandigheden, aan 

de dreiging van Engelsen en aan nieuwigheden als 

het bezit van slaven (wat betekende dat eigenlijk in 

een maatschappij zonder grote plantages?). Dat 

voortdurende aanpassingsvermogen, ook in Am¬ 
sterdam een deel van de cultuur, ontwikkelde zich in 

de Nieuwe Wereld verder op een eigen manier en 

droeg bij aan het ontstaan van een nieuwe, Ameri¬ 
kaanse cultuur. 

Daarbij moet ook het voortdurende komen en 
gaan van Indianen van verschillende stammen en 

verschillende talen het gezicht hebben bepaald van 
de verschillende nederzettingen. Volgens Jacobs 

waren Indianen geen onderdeel van de koloniale 

maatschappij, maar is dat zo verwonderlijk? Anders 

dan negers en joden (ook immigranten) waren zij 

oorspronkelijke bewoners met hun eigen woon¬ 
plaatsen en een eigen cultuur; ze waren handels¬ 

partners - zij het dan met een “barbaarse” cultuur - 

en in vergaderingen, transacties en andere sociale 

interacties hielden de kolonisten rekening met hun 

tradities. In Nieuw Amsterdam bijvoorbeeld, zullen 
veel mannen, vrouwen en kinderen in grote angst 

hebben geleefd ten tijde van Kiefts oorlogen of tij¬ 

dens de Peach War. En ook rondom Fort Oranje 

voelden kolonisten dat de Indianen hun lot bepaal¬ 
den; kwamen ze wél gedurende het handelsseizoen, 

dan bloeide de economie; kwamen ze niet, dan 

dreigde er armoede met alle gevolgen van dien. In 

1653 vertrouwde men hier nog op de steun van Ma- 

hicanen en Mohawks in geval van een Engelse aan¬ 
val; zeven jaar later (en vier keer zoveel immigranten 

verder) bouwde men uit angst voor de Indianen een 
omheining. 

Door Amerikaanse onderzoekers duidelijk te ma¬ 
ken hoe zaken in Nieuw Nederland werkten en hoe 

het kon dat verschillende Nederlandse cultuurele¬ 

menten soms wel bijna 200 jaar bleven voortbe¬ 
staan, biedt Jacobs hen vele perspectieven voor hun 

eigen onderzoek. Zijn boek zal zeker een belangrij¬ 

ke bijdrage zijn voor de Amerikaanse geschied¬ 

schrijving van Nieuw Nederland. 

Janny Venema 

J. Goodman, The Rattlesnake: A Voyage of Discovery in 

the Coral Sea (London: Faber and Faber, 2005, 357 p., 
ill., isbn 0-571-21073-2; £ 18.99). 

“Vanaf dit moment zal ik wonen in het binnenste 

van de Rattlesnake en ik geloof niet dat Jonas veel 

minder ruimte had dan mij is toebedeeld.” Dit 
schreef de 21-jarige Thomas Huxley aan zijn zuster 

Lizzie in October 1846. T.H. Huxley - nu vooral be¬ 

kend als verdediger van Darwins evolutieleer - was 

net aangenomen als assistent arts op de Rattlesnake 
en dankzij hem is dit schip bijna net zo beroemd ge¬ 

worden als de Beagle waar Charles Darwin op mocht 
meevaren. 

De Rattlesnake en de Beayle behoorden tot de vele 

schepen die de Britse Admiraliteit na de Franse tijd 

uitstuurde om de door de Engelsen beheerste we¬ 

reldzeeën in kaart te brengen. Francis Beaufort, 
sinds 1829 ‘Hydrographer of the Navy’, was verant¬ 

woordelijk voor deze hydrografische opnamen en 

karteringen. Zijn wetenschappelijke belangstelling 

was groot, hij was gekozen als lid van de Geological 
Society, de Royal Society en de Royal Astronomical 

Society. Beaufort deed er dan ook veel moeite voor 

op de door hem uitgezonden schepen ook een ‘na¬ 

turalist’ (bioloog) mee te sturen, naast de arts en 

hulparts die meestal ook als zodanig fungeerden. 

De Rattlesnake had als opdracht het in kaart bren¬ 

gen van de gevaarlijke en slecht bekende wateren 
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van de noordwestkust van Australië, de Torres 

Straat en de zuidkust van Nieuw Guinea. Het zoeken 

van veilige vaarroutes was temeer noodzakelijk na¬ 

dat de Charles Eaton hier in 1834 was vergaan op een 

koraalrif. Het vinden van twee overlevenden en de 
schedels van de vermoorde zeventien andere opva¬ 

renden in 1836 baarde veel opzien in Australië en het 

moederland. Als kapitein had Beaufort de 35 jaar 

oude Owen Stanley gekozen. Die had reeds een lan¬ 
ge en veelzijdige loopbaan bij de marine achter de 

rug en, net als Beaufort, een grote wetenschappelij¬ 

ke belangstelling. Stanley zelf had de stille hoop de 

al oude Beaufort op te kunnen volgen na terugkomst 

uit Australië. 
Voor deze tocht was het reeds 24 jaar oude 38 me¬ 

ter lange fregat heringericht. Het aantal kanonnen 

was gereduceerd, waardoor meer ruimte vrij kwam 

voor de kaarten- en instrumentenkamers. Dit rela¬ 

tief kleine schip verliet Portsmouth in 1846 met 180 
man voor een reis die vier jaar zou duren. Ondanks 

de aanpassingen en verbeteringen van het schip 

bleek het enorm te lekken toen het vrijwel direct na 

het verlaten van Portsmouth in zwaar weer terecht¬ 
kwam. Herstelwerkzaamheden op Madeira konden 

niet voorkomen dat lekkage de hele reis een pro¬ 

bleem bleef 
John MacGillivray schreef in 1852 een beschrij¬ 

ving van de tocht (herdrukt in 1967). In Life and Let¬ 

ters ofT.H. Huxley, gepubliceerd door zoon Leonard 

in 1900 komt Huxley’s verblijf op de Rattlesnake na¬ 
tuurlijk ook aan de orde (daaruit mijn briefcitatenj. 

Het dagboek van Thomas Huxley van deze tocht is in 
1935 gepubliceerd door kleinzoon Julian Huxley. 

Adrian Desmond schrijft uitvoerig over Huxley en de 

Rattlesnake in het eerste deel van zijn biografie Hux¬ 

ley, the Devil’s Disciple (1994). 
Goodman geeft een uitstekende aanvulling op 

deze eerdere publicaties, in zijn boek speelt Huxley 

niet de hoofdrol. Hij beschrijft vooral het dagelijks 
leven aan boord in een zeer lezenswaardig relaas, 

waarbij de grote eentonigheid van het leven aan 
boord en het eindeloos dieptemeten en karteren on¬ 

derbroken wordt door korte meer inspirerende ver¬ 

blijven aan wal in onder meer Sydney. Voor de biolo¬ 

gen aan boord was de tocht minder eentonig. 

MacGillivray verzamelde zoveel mogelijk zeevogels 
en - zodra ze aan land konden - planten en dieren. 
Met hun zelfgemaakte en achter het schip gesleepte 

net verzamelden zij het rijke en zeer diverse zoö¬ 
plankton. Huxley zag kans aan boord belangwek¬ 
kend microscopisch en anatomisch onderzoek te 

doen naar bijvoorbeeld kwallen zoals de kolonievor- 
mende Physalia (Portugees oorlogsschip). Het dage¬ 

lijks verzamelen van vers materiaal was daarvoor on¬ 

ontbeerlijk. Publicaties hierover met zelfgemaakte 

illustraties stuurde hij naar Engeland, daarmee de 

basis leggend voor zijn latere roem. 
Hoe deze grote bemanning het op zo’n klein 

schip uit kon houden blijft een raadsel. Goodman 
schrijft wel iets over de onvermijdelijke onderlinge 

wrijvingen. De biologen vooral vonden het zeer 

frustrerend niet aan wal te kunnen in het toen nog 

geheel onbekende Nieuw Guinea. Kapitein Stanley 
Owen verbood hen aan land gaan, hij vreesde dat 

hen eenzelfde lot zouden treffen als de opvarenden 

van de Charles Eaton. De spanning en verantwoorde¬ 

lijkheid over werk en bemanning bleken na ruim 

drie jaar voor kapitein Owen Stanley te groot te zijn 

geweest. Hij stortte lichamelijk in aan het eind van 
de karteringswerkzaamheden en overleed in Sydney 

voor het schip de lange thuisreis aanvaardde. Lekka¬ 

ge dwong de Rattlesnake tot een stop in Nieuw Zee¬ 

land op die lange thuisreis. Via de Falklands en een 
welkome onderbreking op de Azoren bereikte het 

schip eindelijk na vier jaar Engeland. Tegenwoordig 
vinden we een oceaanexpeditie van twee maanden al 

aan de lange kant en dan hebben wij heel wat meer 

ruimte dan Huxley. In dezelfde brief in 1846 aan zijn 

zuster Lizzie schreef Huxley: “je weet dat ik vrij lang 
ben (5 voet 11 inches), de stahoogte benedendeks is 

slechts 4 voet 10 inches, god mag weten waar ik die 

andere voet moet laten.” 
Ieder met interesse in de geschiedenis van de zee¬ 

vaart en de oceanografie zal dit goed geschreven 

boek met plezier lezen. De welgekozen kleurenillus¬ 

traties zijn grotendeels van de hand van de kapitein 

Owen Stanley. 
Gerhard C. Cadée 

L.U. Scholl en M.L. Hinkkanen (eds.), Sail and Steam: 

Selected Maritime Writings oJYrjö Kaukiainen (St. John’s, 

Newfoundland: International Maritime Economic 
History Association, Research in Maritime History 

No. 27, 2004, xviii + 266 p., ISBN 0-9730073-7-0; 

$15.-) 

Finland heeft een belangwekkend maritiem verle¬ 

den en heden. Finland is tegenwoordig een leveran¬ 
cier van grote schepen en scheepsmotoren. Het tijd¬ 

vak van de grootste Finse maritieme activiteiten ligt 
in de negentiende eeuw, waarin de zeilvaart lang in 
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het vrachtvervoer is doorgegaan. In de afgelopen de¬ 

cennia is dit aspect in de voorste rijen van de inter¬ 

nationaal maritiem-historisch belangstelling ge¬ 

plaatst door de Finse maritiem-historicus Yrjö 

Kaukiainen, hoogleraar aan de universiteit van Hel¬ 
sinki. 

Kaukiainen (1940) heeft in twee prachtige boeken 

(Sailing into Twilight: Finnish shipping in an age oftrans- 

port reuolution, 1860-1914, Helsinki 1991 en A history of 

Finnish shipping, Londen 1993) dit verleden vastge¬ 

legd. De betekenis van de Finse scheepvaart voor de 

nationale economie tot 1914 is het onderwerp van 
het eerste boek, een overzicht van het totale Finse 

varende verleden als niet-zelfstandig en onafhanke¬ 

lijk land vormt het thema van het tweede boek (re¬ 

censie in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 14 (1), 1995, 

59-60). Diverse facetten uit deze boeken heeft Kau¬ 
kiainen in artikelen naderhand uitgewerkt, sommi¬ 
ge al eerder. 

Het emeritaat van Kaukiainen, een innemende en 

bescheiden man met een droge humor, gezagheb¬ 

bend in Finland en in de internationale maritieme- 

historische wereld, was voor de International Mari¬ 
time Economie History Association aanleiding om 

zeventien Engelstalige artikelen heruit te geven in de 

serie Research in Maritime History. Het is een prachtige 

lezenswaardige bundel geworden, voorafgegaan 

door korte schetsen van de auteur door L.U. Scholl, 
L. Fischer en een bijzonder warm stuk van een van 

Kaukiainens leerlingen, Merja-Liisa Hinkkanen. 

De artikelen betreffen thema’s als de positie van 
Finse zeevarenden, zowel aan boord als aan de wal, 

hun loonkosten (ook na de Tweede Wereldoorlog), 

houttransporten, de overgang van zeil op stoom, 

concurrentie van kustvaart met railvervoer, versnel¬ 
ling van informatievoorziening in de scheepvaart- 

wereld, de omgang met scheepswrakken. Het 

moeilijke vraagstuk van scheepsmeting en de bere¬ 

kening van laadvermogen komt ook helder aan 

bod. Het accent ligt op de negentiende eeuw. Ik 

voelde me gevleid dat ook een artikel uit mijn af¬ 

scheidsboek In het Kielzog is opgenomen. Kaukiai¬ 
nen plaatst Finse maritieme zaken altijd in het ka¬ 

der van de algemene Finse economie en verliest het 

internationale Europese perspectief niet uit het 
oog. Deze bundel is een welverdiend huldeblijk aan 
een maritiem historicus van internationaal allure. 

De herkomst van veel van de artikelen toont het be¬ 

lang van een tijdschrift als de International Journal of 
Maritime History, het Northern Seas Yearbook en van 

congresbundels als Those emblems o/heil? en Frutta di 

Mare aan, want daarin zijn Kaukiainens artikelen 
vaak voor het eerst gepubliceerd. 

Jaap R. Bruijn 

Marshall J. Bastable, Arms and the State. Sir William 
Armstrong and the Remaking of British Naual Power, 

1854-1914 (Aldershot: Ashgate, 2004, 312 p., ill., 
ISBN 0-7546-3404-3; £ 49.99) 

Op het gebied van de militaire geschiedenis is er 

nauwelijks een periode geweest die zoveel technolo¬ 
gische omwentelingen heeft gekend als de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Britse troepen kwa¬ 

men daar tijdens de Krimoorlog (1854) op pijnlijke 

wijze achter. De verouderde bewapening kostte de 
Britten duizenden doden en gewonden. 

In Engeland groeide deze situatie in de pers uit tot 

een schandaal. Verschillende chauvinistische uit¬ 
vinders gingen aan het werk om de bewapening van 

de Britse krijgsmacht te moderniseren. Onder hen 

William G. Armstrong (1810-1900), fabrikant van 

hydraulische kranen en persen. Armstrong ontwik¬ 

kelde een kanon dat uit verschillende buizen was 

opgebouwd. De buitenste buis werd heet gestookt, 
waardoor hij uitzette en over de binnenste buis ge¬ 

schoven kon worden. Na afkoeling van het zoge¬ 

naamde ‘built-up-gun’ werden er trekken en velden 

in de binnenste buis geslepen en werd de achterzij¬ 

de voorzien van een gasdicht sluitstuk. Het geheel 

resulteerde in een sterk en relatief licht kanon dat 
een hoge vuursnelheid bezat. Deze wapens vuurden 

hun ellipsvormige granaten met een grote trefzeker¬ 

heid over een veel grotere afstand dan dat de voor- 
laadkanonnen hun ronde kogels verschoten. 

De Britse regering was onder de indruk. Met het 
oog op een dreigende Franse invasie werden hon¬ 

derden kanonnen besteld, vooral voor de bewape¬ 

ning van de Royal Navy. Bij hoge uitzondering 

mocht de Elswick Ordnance Company, de door 

Armstrong opgerichte wapenfabriek, het geschut 
leveren. Armstrong zelf kreeg een hoge functie bin¬ 

nen de Woolwich Factory, de geschutfabrieken van 

de Britse overheid. Maar met het wegvallen van de 

Franse dreiging na 1862 verdween de interesse van 

de Britse Admiraliteit voor het Elswick-geschut. De 
contracten met Elswick werden eenzijdig verbro¬ 

ken. De Britse exportbeperkende wetgeving bracht 

de fabriek op het randje van het faillissement. 

Bastable begint zijn boek met het weergeven van 

verschillende historisch-economische modellen die 
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in de bestaande literatuur een verklaring geven voor 
de achteruitgang van Armstrong’s wapenimperium 

na 1900. Deze gortdroge macro- en micro-economi- 

sche kost doen de kans bestaan dat een argeloze le¬ 
zer, die dacht een boek over de ontwikkeling van het 

Armstrong imperium te lezen, het boek na de eerste 

paar bladzijdes voorgoed dichtslaat. Eeuwig zonde 

natuurlijk. De economische aspecten worden door 
de auteur in de volgende hoofdstukken naar de ach¬ 

tergrond verwezen en komen pas weer aan het einde 

van het boek aan de orde. In plaats daarvan brengt 

Bastable de intrigerende geschiedenis van één van ’s 
werelds grootste wapenfabrikanten ooit haarscherp 

in beeld. 
Om te redden wat er te redden viel kwam in 1863 

William Armstrong terug in de directie van het 

noodlijdende Elswick. Hij wist de exportbeperkende 
wetgeving ongedaan te krijgen, waarna hij en za¬ 

kenpartner Stuart Rendel (1834-1913) hun pijlen op 

het buitenland richtten. Elswick kreeg daarop voet 

aan de grond in landen als Amerika, China, Italië 

waar conflicten waren uitgebroken of op de loer la¬ 
gen. Italië en China waren grote afnemers, maar ook 

Nederland bestelde geschut en bouwde kanonneer¬ 

boten van Armstrong’s Staunch-type. Grote afne¬ 

mers kregen eigen ‘agenten’ die de belangen van 

Elswick behartigden. 
Ondertussen was de wedloop tussen geschut en 

pantser in volle hevigheid uitgebarsten. Arm¬ 
strong’s achterlaadkanonnen kregen een slechte 

naam. De grootste uitvoering ervan, de 110-ponder, 
zou niet in staat zijn om pantserplaten te doorboren. 

Daarnaast bleek het sluitstuk van diverse 110-pon- 

ders de druk van het afvuren niet te kunnen weer¬ 

staan. Dit mankement kwam pijnlijk aan het licht 

tijdens Britse bombardementen op de Japanse ste¬ 

den Kagosima en Shimonoseki in 1864. 
In feite was de 110-ponder niet bedoeld om pant¬ 

ser te doorboren. De aanvangssnelheid van het zwa¬ 

re projectiel was daarvoor te laag. Het kanon was 

ontwikkeld om op grote afstand met grote trefze¬ 
kerheid zware schade aan dekhuizen en bemannin¬ 

gen van vijandelijke schepen toe te brengen. Arm¬ 

strong was ervan overtuigd dat de stand van de 

techniek op dat moment niet toeliet om zwaardere 
achterlaadkanonnen te bouwen. De problemen met 
de sluitstukken zouden ook veroorzaakt kunnen 

zijn doordat de stukbemanningen werden blootge¬ 
steld aan vijandelijk vuur en daardoor hun training 
wellicht niet correct ten uitvoer brachten. Het bleek 

echter het einde van de 110-ponders en in hun kiel¬ 

zog trokken zij de lichtere achterladers (40- en 70- 

ponders) mee. De Royal Navy verving het moderne 
achterlaatgeschut door getrokken voorladers (voor- 

laadkanonnen voorzien van trekken en velden, 

waaruit puntvormige granaten konden worden ver¬ 

schoten). 
Armstrong had op dat moment al door dat op dat 

de achterladers niet de juiste wapens waren om de 

strijd met het pantser aan te gaan. Elswick deed dan 
ook volop mee in de ontwikkelingen rondom het ge¬ 

trokken voorlaadgeschut (in 1864 doorboort een 

Armstrong 6oo-ponder een 11 inch pantserplaat), 

maar leverde niet aan de Royal Navy. Op een eigen 
scheepswerf bouwde Armstrong kleine kanonneer¬ 

boten (hetzgn. Staunch-type), uiteraard voorzien van 

Armstrong geschut. 
De export van schepen en geschut bleek een suc¬ 

cesvolle overlevingsstrategie tot in de jaren tachtig 

de Engelse defensiemarkt weer om de hoek kwam 
kijken. Na de Franse invasie van Egypte bleek dat 

door de Britse vestingwet de verdediging van de ko¬ 

loniën was verwaarloosd. Engeland beschikte op 

dat moment niet over een marine die het machtige 
Empire zou kunnen beschermen. Daarnaast voer¬ 

den Frankrijk en Rusland de marine-uitgaven op en 

sloten zij aan het einde van de jaren tachtig een sa- 

menwerkingspact. De herbewapening van de Royal 

Navy volgde op de voet. Opmerkelijk daarbij was dat 

de Engelse regering inzag dat zij voor nieuwe tech¬ 
nologieën was aangewezen op private wapenleve- 

ranciers. 
Elswick had, na nieuwe uitvindingen op het ge¬ 

bied van de metallurgie en het buskruit, een grote 

stap vooruit gezet op het gebied van het getrokken 
achterlaadgeschut. Het staatsmonopolie met de 

achterlijke Woolwich fabrieken werd geschrapt en 

voor Elswick brak een periode van ongebreidelde 

expansie aan. In 1889 werd de Naval Defence Act 
aangenomen, waarbij de Engelse overheid van het 

inzicht was doordrongen dat het bouwen van mo¬ 
derne oorlogsschepen niet in tijden van nood aange¬ 

vangen kon worden. Omdat de regering niet voor de 

kosten van het opzetten van moderne fabrieken wil¬ 

de opdraaien, en bovendien niet de kennis in huis 
had om het moderne geschut te ontwikkelen, raakte 

steeds verder afhankelijk van Elswick. Voor de her¬ 
bewapening van de Royal Navy leverden Arm¬ 

strong’s fabrieken 39% van het geschut en 95% van 

de affuiten. 
William Armstrong zelf nam zitting in diverse 

aanbevelingscomités en werd uiteindelijk zelfs be- 
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noemd tot “director of naval construction”. Onder 

invloed van de Franse strategie van de oorlog tegen 

de handel (guerre de course), was hij ervan over¬ 
tuigd dat niet het slagschip, maar de snelle kruiser 

het belangrijkste oorlogsschip van de toekomst zou 

zijn. Armstrong hing de theorie aan dat de handel 

beschermd moestworden met kruisers: snel genoeg 

om slagschepen te ontwijken en bewapend met 
snelvuurgeschut tegen torpedoboten. Eén kruiser 

kon een slagschip niet aan, maar ze waren veel 

goedkoper en in een gevecht van meerdere kruisers 

tegen één slagschip zou de laatste het onderspit del¬ 
ven. Daarnaast wist Armstrong zeker dat het kanon 

het uiteindelijk altijd van pantser zou winnen. 

De Britse Admiraliteit was echter een andere me¬ 

ning toegedaan. Zij omarmde het slagschip als het 

middel voor het bereiken van ‘command-of-the-sea’. 

Armstrong legde zich bij deze strategie neer. De ma¬ 

ritieme wapenwedloop tot aan de Eerste Wereldoor¬ 
log zou om slagschepen gaan, niet om kruisers. 

In 1900 overlijdt Sir William Armstrong. Zijn op¬ 

volger Andrew Noble (1831-1915) benoemde direct 

een groot aantal getrouwen op belangrijke posten. 
Dit schoot in het verkeerde keelgat van Rendel, die 

daarop een hetze begon waarin hij verkondigde hoe 

slecht het met het bedrijf ging. Rendel’s polemiek is 

door vele auteurs aangegrepen om te bewijzen dat 

ook Elswick voldeed aan de theorie van de neergaan¬ 

de spiraal waar Victoriaanse bedrijven in terecht¬ 

kwamen als gevolg van ongezond ondernemers¬ 
schap. Bastable bewijst echter dat Elswick een 

gezond bedrijfwas, dat tot aan het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog ieder jaar hoge rendementen 
uitkeerde. 

Hier eindigt in feite het boek. De periode vanaf 

1914 betekent een cesuur, waarbij de afhankelijk¬ 

heid van de Britse overheid, de extreme expansie tij¬ 

dens de oorlog en de daaropvolgende instorting van 

de wapenmarkt het imperium van Armstrong uit¬ 

eindelijk fataal worden. In de jaren twintig is de ge¬ 

middelde Brit ervan overtuigd dat de internationale 

wapenwedloop voor een groot deel verantwoorde¬ 
lijk was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoor¬ 

log en deze mening komt de op zwart zaad zittende 

Engelse overheid goed uit. Andere landen zijn de¬ 
zelfde mening toegedaan, waardoor exportorders 

uitblijven. Elswick-onderdelen worden daarop ge¬ 

transformeerd en leveren producten voor de civiele 
markt. 

De internationale concurrentie en de economi¬ 
sche malaise vanaf 1925 doen het bedrijf uiteindelijk 

opgaan in de Vickers-Armstrong combinatie. Maar 
ook deze noodsprong kon het noodlot niet afwen¬ 

den: in 1937 werden de laatste restanten van het 

vroegere Armstrong bedrijf failliet verklaard. Nota 

bene twee jaar voordat de Britse defensie-industrie 
de grootste uitdaging aller tijden zou ondergaan. 

Bastable is er in geslaagd een boeiende geschie¬ 
denis over één van ’s werelds grootste negentiende 

eeuwse wapenproducenten op schrift te zetten. De 

selfmade-man William Armstrong is op een uiterst 

respectabele (soms net iets te chauvinistische) ma¬ 

nier afgeschilderd, en her en der worden een paar 
missers in de bestaande biografieën rechtgezet. De 

steeds grotere wederzijdse afhankelijkheid van Els¬ 
wick en de Britse overheid en de impact van de in¬ 

ternationale handel op het wel en wee van de wa¬ 

penfabrikant worden tot in detail beschreven. De 
grootste verdienste van de auteur is dat hij een gort¬ 

droge vraagstelling weet te vatten in een boeiend re¬ 

laas. De lezer raakt betrokken bij de belevenissen 

van Elswick als ware de fabriek een personage in 

een historiserende roman. Technische innovaties 

worden doorspekt met beeldende verslagen en his¬ 

torische gebeurtenissen. De lezer wordt meegezo¬ 
gen in de wisselwerking tussen de speurtocht naar 

het ultieme kanon en de afweer ertegen. Het ont¬ 

staan van de persoonlijke netwerken - uiteindelijk 
de basis van het succes van het bedrijf - en de uit¬ 

schakeling van de concurrentie zouden de basis 

kunnen vormen voor een script van een moderne 

soap-serie! Op een gegeven moment wordt de 

vraagstelling bijna ondergeschikt aan de poging 

om er een antwoord op te geven. Ik kan niet anders 
zeggen dan dat dit het boek alleen maar ten goede 
is gekomen. 

Leon Homburg 

G. Teitler, A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. a Campo, 
Zeeroof en zeeroojbestrijdimj in de Indische archipel (ig“ 

eeuw) (Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschie- 
denis, onder redactie van het Instituut voor Maritie¬ 

me Historie, deel 15; Amsterdam: De Bataafsche 
Leeuw, 2005, 352 p., ill., isbn 90-6707-596-5) 

Weinig maritiem-historische boeken kunnen bij de 
presentatie ervan op zoveel betrokkenheid van he¬ 

dendaagse zeevarenden rekenen als dit boek over 

negentiende-eeuwse zeeroof(bestrijding) in de Indi¬ 
sche archipel. Tijdens het symposium dat ter gele¬ 

genheid van de verschijning werd georganiseerd, 
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was niet alleen de marine ruim vertegenwoordigd, 
maar riep ook koopvaardijpersoneel op tot erken¬ 

ning van het hedendaagse zeeroofprobleem in de 

wateren rond Indonesië. Een geëmotioneerde kapi¬ 

tein eiste bewapening van koopvaardijschepen met 

mitrailleurs, omdat noch de Nederlandse reders 
noch de marine zich iets lijken aan te trekken van de 

roofovervallen waaraan hedendaagse zeevarenden 

in Straat Malakka en omgeving zijn blootgesteld. De 

voorzitter van de redersvereniging en de vice-admi- 

raal van de Nederlandse marine haastten zich om te 

verklaren dat het onderwerp hun volle aandacht 

heeft en riepen op tot samenwerking. 
Het laatste hoofdstuk van dit boek kan daarbij een 

handvat bieden. Daarin worden overeenkomsten en 

verschillen tussen historische en moderne zeeroof 

beschreven, en wordt een oproep gedaan aan onder¬ 
zoekers en beleidsmedewerkers om nieuwe vragen 

(en antwoorden) te formuleren op bijvoorbeeld het 

terrein van staatsvorming versus desintegratie en de 

rol van de georganiseerde misdaad daarin. Met in¬ 
begrip van alle ‘uitwaaieringen’, zoals drugssmok¬ 

kel, afpersingen, ontvoeringen, mensensmokkel en 

ook zeeroof. Het laatstgenoemde verschijnsel zal 

zomaar niet verdwijnen, zegt G. Teitler op p.24: 

“Hooguit kan zij [de maritieme wereld] trachten op 

eigen kracht de schade te beperken. Zij kan dit on¬ 

der meer doen door in konvooi te varen, door zeero¬ 
vers een afkoopsom te betalen, door bewapende be¬ 

scherming aan boord te nemen, door alternatieve 
zeewegen te benutten, door ontwikkelingslanden te 

helpen hun havens efficiënter te beheren en hun be¬ 

stuur te professionaliseren, enzovoorts. Voor een 

duurzame aanpak van het kwaad zijn echter langs de 

belangrijkste handelsroutes sterke, niet-corrupte en 
niet-discriminerende staten nodig. Waarschijnlijk 

zal de maritieme wereld hierop nog wel enige tijd 

moeten wachten.” 
Na deze weinig hoopgevende toekomstvoorspel¬ 

ling richt het boek zich op de negentiende eeuw. De 

opzet is die van een bundel opstellen van een drietal 
auteurs. Jammer is dat de opstellen niet gelijksoor¬ 

tig zijn (al is het alleen maar qua lengte en opzet) en 

dat geen moeite is gedaan om in een concluderend 
hoofdstuk de bevindingen van de verschillende 

auteurs op een rijtje te zetten. In het voorwoord staat 

dat de verschillende studies onderlinge raakvlakken 
hebben en dat daardoor het onderwerp meerzijdig 
wordt belicht. Het is echter aan de lezer om daar 
voor zichzelf lijn in te krijgen. 

Het eerste hoofdstuk geeft een aantal waardevolle 

beschouwingen over het verschijnsel zeeroof. Daar¬ 

na volgt een lang hoofdstuk (bijna een derde van het 

boek!) van J.N.F.M. a Campo over beeldvorming en 

beleid achter de Nederlandse zeeroof(bestrijding) in 

Indië. In de periode 1815-1830 was er sprake van 
zeeroof in de Lingga-Rjouw-archipel, langs de west¬ 

kust van Borneo en in de Grote Oost. De aanpak va¬ 
rieerde van de inzet van marineschepen, tot sedente- 

ring van rondzwervende zeerovers en facilitering 

van de plaatselijke handel. In de jaren 1830-1870 

was er veel zeeroof in de Buitengewesten. Mede als 

gevolg van de Britse ergernis hierover werden nieu¬ 
we vlooteenheden gebouwd en vroeg de regering 

deskundigen naar hun kennis en inzichten van de 

inlandse bevolking. Na 1848 nam de zeeroof af, 

mede als gevolg van inzet van stoomschepen en de 

uitvoering van grote expedities. De overheid erken¬ 

de dat zeeroof te maken had met politieke en econo¬ 
mische factoren, maar toch bleef de nadruk liggen 

op een culturele oorzaak. Zeeroof werd namelijk 

vooral beschouwd als een levenswijze van een ruw 

en onbeschaafd volk. Na 1870 werden grote vlootex- 
pedities uitgerust naar de Oostkust van Borneo en 

naar de Molukken. Zeeroof was daar nauw verweven 

met slavenhandel en mensenroof. Toen dit eind ne¬ 

gentiende werd afgeschaft, verminderde ook de zee¬ 

roof in deze streken. 
Na de beschrijving van de geschiedenis van de ne- 

gentiende-eeuwse zeeroofbestrijding geeft A Cam¬ 

po een typologie van zeeroof, waarbij hij ingaat op 

politieke en economische factoren. Zo beschouwt 

hij de zeeroof van de Lanongs bijvoorbeeld als pre- 

datoir, uitgevoerd door machthebbers, vraagge- 

stuurd en cyclisch, terwijl de Boeginese zeeroof als 
aanbodgestuurde, parasitaire, acyclische zeeroof 

van machtszoekers wordt omschreven. Dergelijke 

conclusies behoeven mijns inziens meer informatie 

dan dit boek biedt. Alleen al omdat het bronmateri¬ 

aal uitsluitend afkomstig is uit Nederlandse archie¬ 

ven komen de rovers zelf er wat bekaaid af. 
In twee volgende hoofdstukken wordt het straf¬ 

rechtelijke kader beschreven, alsmede het prijs- en 
buitrecht. Het zijn politiek-juridische betogen, met 

veel informatie over kleine en grotere wetswijzigin¬ 
gen. In 1875 kwam er na veel gesteggel een nieuw 

Wetboek van Strafrecht (dat pas elf jaar later werd 

ingevoerd) met een duidelijke plaats voor de berech¬ 

ting van zeerovers. Het prijs- en buitrecht bleef ge¬ 

durende de gehele negentiende eeuw bestaan, zelfs 
nadat het met de afschaffing van de kaapvaart in 

1856 het prijs- en buitrecht in principe overbodig 
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was geworden. Speciaal voor de zeeroofbestrijding 
hield men deze wetten echter in stand. 

Hoe de vloot tussen 1814 en circa 1880 werd inge¬ 
zet voor de bestrijding van zeerovers wordt beschre¬ 

ven in een apart hoofdstuk. In de beginjaren had de 

koloniale marine te kampen met beperkte inzet¬ 

baarheid van schepen, weinig ervaren personeel, 

een uitgestrekt en onbekend operatieterrein en ge¬ 

ringe kennis van de vijand. Zonder hulp van inheem¬ 

se machthebbers was het onmogelijk om de roof¬ 
schepen te vinden, laat staan om ze te bestrijden. De 

grote offensieve expedities tussen 1842 en 1866 kon¬ 

den de zeeroof niet uitbannen, maar door het vlag¬ 

vertoon en het offensieve optreden verminderde het 

aantal rovers. Na 1880 vormde zeeroof geen bedrei¬ 

ging meer voor de bestuurlijke stabiliteit. Oorzaken 
daarvoor waren volgens auteur Van Dissel de toena¬ 

me van Westerse activiteiten in de Oost en consoli¬ 

datie van het Nederlandse gezag. 

Een laatste bijdrage gaat over de grensgebieden, 

waar zeeroof vaak indrukwekkende vormen aan¬ 

nam. Zo was de Lingga-Rjouw-archipel het grens¬ 
gebied tussen Nederlands en Brits territorium en in 

de Soeloe-archipel profiteerden rovers van de one¬ 

nigheid tussen Nederlanders en Spanjaarden. 

Ondanks de weinig gestructureerde opzet en het 

gebrek aan overkoepelende conclusies hebben de 
auteurs een informatief en boeiend boek geschre¬ 

ven. Het is uitgegeven in het bekende blauwe jasje 

van de serie Bijdragen tot de Nederlandse Marinege- 

schiedenis en heeft een goed register en notenappa¬ 
raat. 

J.E. Korteweg 

Nico Guns, Holland Amerika Lijn. Beknopte Geschiedenis 

uan een rederij (Zutphen: Walburg Pers, 2004,120 p., 

ill. isbn 90-5730-331-6; €16,95); Nico Guns, Ko¬ 
ninklijke Rotterdamsche Lloyd. Beknopte Geschiedenis uan 
een rederij (Zutphen: Walburg Pers, 2004,120 p., ill. 

isbn 90-5730-331-0; €16,95) 

De Rotterdamsche Lloyd gaf in 1887 de opdracht 
aan De Schelde in Vlissingen voor de bouw van het 

stoomschip Bromo, genoemd naar een vulkaan in 

Nederlands-Indië. De Bromo was het eerste Neder¬ 

landse schip met een quadruple-expansie stoom¬ 

machine, waarmee een hoger rendement qua stoom 
kon worden gehaald, en daarmee aanzienlijke ruim- 

tewinst door de besparing van steenkolen ten dien¬ 

ste van betalende lading. Slecht verging het de Rot¬ 

terdamsche Lloyd rond 1887 niet, aangezien het 
schip geheel uit eigen middelen werd gebouwd. Dit 

is te lezen in het aardige boekje van Nico Guns over 

de Rotterdamsche Lloyd. 

Guns, auteur van vermetele boeken over onder an¬ 

dere de Sibajak en Indrapoera, schreef twee kleinere 

boekjes met een overzichtelijk verhaal over de twee 

grootste rederijen van Rotterdam in de twintigste 
eeuw. In een vlotte stijl beschrijft Guns het ontstaan 

van zowel de Nederlandsch-Amerikaanse Stoom¬ 
vaart Maatschappij (1873), later de Holland-Ameri- 

ka Lijn (HAL) en het ontstaan van de Rotterdamsche 

Lloyd. De informatieve en kleurrijke boekjes zijn 

handig van formaat en relatief goedkoop. Ze geven 

het algemene verhaal van het ontstaan van beide re¬ 
derijen en zijn vooral voor meer algemeen maritiem 

geïnteresseerden bedoeld. De vele illustraties geven 

een goed beeld van het leven (als passagier) op een 

groot passagiersschip. Een minpuntje is dat de pas¬ 

sagiersvaart vol tot zijn recht komt, maar de door 

beide maatschappijen bedreven vrachtvaart blijft 

onderbelicht. Echt iets ‘nieuws’ zal men verder niet 
tegenkomen. 

Het boek over de Holland-Amerika Lijn, versche¬ 
nen bij de semi-permanente tentoonstelling over de 

HAL in het Maritiem Museum Rotterdam, begint 

uiteraard bij de oprichting van deze rederij, een jaar 

na de opening van de Nieuwe Waterweg. Daarna 
volgt het beeld van de groei van de maatschappij, 

waarbij de invloed van de volksverhuizingen naar de 

Verenigde Staten en diverse reorganisaties niet uit 

de weg worden gegaan. Een belangrijke periode 

werd in 1937 ingezet met de doop van het vlaggen¬ 

schip Nieuw Amsterdam, het schip zou tot 1974 in de 
vaart blijven. In 1971 stopte de HAL geheel met de 

transatlantische dienst, onder meer door de concur¬ 
rentie van het vliegtuig. Sindsdien worden de sche¬ 

pen ingezet als cruiseschip. Het laatste hoofdstuk 

handelt daarom verder over de HAL, onder de naam 

Holland-Amerika Line, als vermaarde cruisemaat- 
schappij in Amerikaanse handen. 

Het verhaal over de Lloyd begint bij de rederij van 
Willem Ruys J.Dzn, toen vanuit Rotterdam in 1840 

zijn eerste zeilschepen naar Batavia voeren. Ruys is 
de grondlegger van de Stoomboot-Rederij ‘Rotter¬ 

damsche Lloyd’, opgericht in 1875, met een lijn¬ 
dienst naar Java. Op 15 juni 1883 wordt uiteindelijk 

de Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd 

opgericht. Het boek stopt in 1970 bij de fusie van de 

grote Nederlandse rederijen eerst tot de Scheepvaart 

Unie en later tot de Nedlloyd. De karakters van de be- 
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schreven maatschappijen komen goed uit de verf. De 
HAL als luxueuze vervoersmaatschappij voor passa¬ 
giers op weg naar Noord-Amerika en deelnemend 
aan de eerste cruisevaarten. De Rotterdamsche Lloyd 
was gericht op de lucratieve vaart op Indië. Deels ge¬ 
holpen door de Nederlandse regering, die zowel de 
Lloyd als de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ in 
Amsterdam van postcontracten en subsidies voor¬ 
zag. In 1887 werden beide rederijen het eens over sa¬ 
menwerking in beurtelings wekelijkse afvaarten van 
mailschepen naar en van Indië. De schepen van de 
Rotterdamsche Lloyd en Maatschappij ‘Nederland’ 
brachten overigens de goederen naar respectievelijk 
Rotterdam of Amsterdam, waarna de HAL deze me¬ 
nigmaal naar Amerika vervoerde. 

Beide boekjes geven een duidelijk overzicht van de 
veranderingen die in de scheepvaart sinds de negen¬ 
tiende eeuw zijn opgetreden. Voorbeelden zijn de 
toepassing van de vernieuwingen bij de scheeps¬ 
voortstuwing of de indeling van de passagierssche¬ 
pen zelf. De eerste mailboten, ingericht voor het ver¬ 
voer van posten passagiers, hadden niet veel luxe te 
bieden. De hutten en gangen in het schip waren, 
naar moderne maatstaven gerekend, krap. Behalve 
dat de indeling nu meer comfort had, betekende de 
andere accommodatie-indeling voor de passagiers 
op de hogere dekken ook dat bij ruwe zee de hoger 
gezeten patrijspoorten geopend konden worden. 
Zeker in de bloedhete Rode Zee of de tropen was dat 
welkom, evenals de open dekken met veel bescha¬ 
duwde wandelruimte. De mailschepen kregen uit¬ 
eindelijk hierdoor, in tegenstelling tot de schepen 
die de transatlantische route bevoeren, een open en 
luchtiger uiterlijk. 

De boekjes bevatten tot slot een redelijke vlootlijst 
en een kort literatuuroverzicht. Het boek over de 
Rotterdamsche Lloyd bevat voorts nog een frag- 
mentgenealogie van de familie Ruys beginnend bij 
Jan Daniël Ruys (1780-1839). 

C.P.P. van Romburgh 

Leo Akveld e.a. (red.), Koersvast: Vijf eeuwen navigatie 
op zee. Een bundel opstellen aangeboden aan Willem Mörzer 
Bruyns bij zijn afscheid van het Nederlands Scheepvaartmu¬ 
seum Amsterdam in 2005 (Zaltbommel: Aprilis, 2005, 
288 p., ill., isbn 90-6707-592-2; €29,00) 

Ter gelegenheid van het afscheid van senior conser¬ 
vator Dr. Willem F.J. Mörzer Bruyns (na een lange, 
succesvolle loopbaan bij het Nederlands Historisch 

Scheepvaart Museum te Amsterdam) heeft een aan¬ 
tal collega’s en vrienden uit de wetenschappelijke 
wereld als blijk van waardering een liber amicorum 
samengesteld. Deze bundel omvat achttien bijdra¬ 
gen door diverse specialisten uit binnen- en buiten¬ 
land (de Nederlandse bijdragen inclusief Engelse 
samenvatting), alsmede een korte biografie en een 
uitgebreide bibliografie van Mörzer Bruyns (meer 
dan honderd artikelen), alsmede auteursprofielen 
en een notenapparaat (het laatste beslaat 34 pagi¬ 
na’s). Het boek is tevens verluchtigd met tientallen 
zwart-wit illustraties in een verzorgde vormgeving. 

De artikelen zijn verdeeld over vijf categorieën, te 
weten: cartografie, globes, instrumenten, navigatie, 
en poolonderzoek, in een poging de brede expertise 
van de conservator te weerspiegelen. Helaas komen 
niet alle terreinen evenredig uit de verf; waar de laat¬ 
ste drie secties vijf bijdragen elk kunnen optekenen, 
heeft cartografie er slechts twee, en globes maar 
één. Daarmee is het nauwelijks te rechtvaardigen 
dat dit onderwerp een apart segment vormt: het had 
beter kunnen worden ondergebracht bij cartografie. 
Een andere (redactionele?) beslissing die enigszins 
merkwaardig aandoet is het geringe aantal afbeel¬ 
dingen van objecten uit de Amsterdamse collectie, 
die Mörzer Bruyns zo na aan het hart ligt. De voor¬ 
pagina is in dezen representatief, met drie van de 
vier objecten uit de collectie van voormalig rivaal 
(zie het artikel van De Meer) Maritiem Museum Rot¬ 
terdam. Tevens ontbreken een index, een lijst van af¬ 
beeldingen, bijschriften bij de sectie-illustraties, en 
de herkomstgegevens bij diverse illustraties in re¬ 
dacteur Wildemans tekst. 

Met het bovenstaande is het gemopper echter 
voorbij, want de kwaliteit van de meeste bijdragen is 
zonder meer hoog. Zowel de museale en vaktechni¬ 
sche aspecten (door De Meer, Sumira, Stimson, 
Hacquebord, Daalder, en Schokkenbroek) als de 
maritieme praktijkbeschrijvingen (door Heijveld, 
Loomeijer, en Spits), en de meer traditioneel mari- 
tiem-historische stukken (door Schilder, De Clerq, 
Clifton, Fauque, McConnell, Davids, Dessens, 
Frank en Wildeman) belichten, merendeels helder, 
belangrijke facetten van Mörzer Bruyns’ professio¬ 
nele interesse. Daarmee kunnen deze secties teza¬ 
men als een tweede biografie van de man gelezen 
worden. 

In het korte bestek van deze bespreking kunnen 
slechts enkele hoogtepunten onder de aandacht ge¬ 
bracht worden. Drie daarvan brengen een historisch 
persoon nader voor het voetlicht: Schilder bespreekt 
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leven en werken van de eenbenige Joris Carolus 
(1566-1636), stuurman, leermeester in de stuur¬ 
manskunst, en begaafd cartograaf van Arctische re¬ 
gionen. Davids schetst de merkwaardige theologi¬ 
sche achtergrond van lengtevinder Jan Hendricksz. 
Jarichs van der Ley (1566-1639), die op basis van on¬ 
der andere de bijbel, de kabbalah, en een Italiaanse 
waarzegger een tweede loopbaan als chiliast vervul¬ 
de (overigens een fiasco, volgens de auteur). 
McConnell biedt de kompasliefhebber een over¬ 
vloed aan (voorheen onbekende) biografische de¬ 
tails, deels uit verzekeringspolissen, aangaande 
Kenneth McCulloch, een laat achttiende-eeuwse in¬ 
strumentmaker. 

Een vierde persoon behoeft geen nadere introduc¬ 
tie: Willem Barentsz is vooral in de negentiende 
eeuw tot nationale volksheld verheven. Wildeman 
echter betoogt overtuigend dat stuurman Barentsz 
meer een ‘uitvoerder’ was dan het brein achter en de 
held van de drie befaamde expedities op zoek naar 
de noordoost passage (1594-1597). Terecht noemt 
de auteur Plancius, Van Heemskerck, Rijp, Van Lin- 
schoten en De Moucheron, en beschrijft met zijn 
kenmerkende droge humor de Terschellingse po¬ 
gingen toeristisch munt te slaan uit het vermeende 
geboortehuis van Barentsz (anno 1641) en het recen¬ 
te standbeeld, naar een schilderij van Christoffel 
Bisschop (meer geschiedverdichting zijnerzijds is te 
vinden in de tekst van Daalder), waarbij in de beelte¬ 
nis op ironische wijze Barentsz met Van Heems¬ 
kerck is verward. 

In dezelfde sectie Poolonderzoek bevindt zich te¬ 
vens een tamelijk alarmerend stuk van Hacquebord, 
waaruit blijkt dat het merendeel van het Nederland¬ 
se archeologische erfgoed betreffende de Arctische 
walvisvangst (het zogenaamde ‘bezoekerserfgoed’) 
zwaar te lijden heeft onder verval, plundering, toe¬ 
risme, grafroof, en kusterosie. Het gaat niet alleen 
om het Behouden Huys op Nova Zembla, maar ook 
om nederzettingen op Jan Mayen en op Deensei- 
land, Zeeuwse Uitkijk, en Smeerenburg (Spitsber¬ 
gen), het laatste eens een volwaardig dorp met zes¬ 
tien dubbele traanfornuizen, bakstenen huizen, een 
smidse, bakkerij, bottelarij en zelfs een kleine ves¬ 
ting. De auteur oppert dat UNESCO deze sites wel¬ 
licht tot werelderfgoed zou kunnen verklaren; zo¬ 
niet, dan zullen sommige vindplaatsen binnenkort 
voorgoed verdwijnen. 

Het belang en unieke van deze maritieme tak 
wordt uitstekend benadrukt door Frank. In een zeer 
lucide, doch beknopte tekst identificeert hij zeven 

transformaties waarin de walvisvaart in de Repu¬ 
bliek zich flexibeler toonde dan de concurrent aan 
de overzijde van het Kanaal, te weten 1) het verruilen 
van de noordoost-passage-queeste voor Arctische 
commerciële exploitatie; 2) adoptie van Baskische 
baaivisserij inclusief Baskische experts; 3) overgang 
naar jacht op open zee; 4) ontdekking en exploitatie 
van nieuwe jachtgronden (Oost Groenland, Straat 
Davis); 5) het pogen nieuwe producten te ontwikke¬ 
len (met name voor balein), en (niet onbelangrijk) 
de verwerping ervan bij gebrek aan succes; 6) aan¬ 
passing van het scheepstype voor polaire omstan¬ 
digheden (van koopvaarder via fluitschip naar boot¬ 
schip); en 7) het loslaten van achterhaalde 
handelspraktijken (de beëindiging van kartel, quo¬ 
ta’s en het monopolie van de Noordsche compag¬ 
nie, waarna het bedrijf groeide tot maar liefst 240 
schepen in 1684). 

Maar niet alleen wat van ver komt, is lekker. De 
praktische introductie van de octant in onze buur¬ 
landen Engeland (Clifton) en Frankrijk (Fauque) 
wordt tamelijk scherp gedateerd, en met name de 
Franse bijdrage (helaas niet vlekkeloos vertaald) 
munt uit in belangwekkende details, gebaseerd op 
zeer divers bronnenmateriaal. De recente verande¬ 
ringen op de brug worden in de periode 1890-1940 
voor de binnenvaart geschetst door Dessens, bij ge¬ 
brek aan ‘oral history’ aan de hand van onder ander 
schippersalmanakken en kaarten, en voor de tweede 
helft van de twintigste eeuw door Heijveld, die de 
evolutie weergeeft van handwerk (loggen, peilen, 
sterretje schieten) via een overvloed aan losse elek¬ 
tronica (telegrafie gyrokompas, radar, en shore-ba¬ 
sed plaatsbepaling netwerken) naar geïntegreerde 
computersystemen met satelliet gepeilde coördina¬ 
ten weergegeven op een elektronische kaart. Zeil- 
amateurs kunnen voor hun nieuwste gadgets (zoals 
Automatic Identification System) bij Spits terecht. 

In combinatie met enige meer objectgerichte tek¬ 
sten (globerestauratietechnieken door Sumira, 
houtsnijwerk in de Engelse Admiralty Boardroom 
door Stimson, een zeer gedecoreerde scheepskist 
door Schokkenbroek) vormt de bundel welhaast een 
navigatie panopticum, waaruit alom het respect 
blijkt voor een zeer capabel conservator. 

A.R.T. Jonkers 
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R. Daalder, E. Kurpershoek, C. van Harten (e.a.): De 
Amsterdamse haven 1275-2005 (Amsterdam: De Ver¬ 
beelding, 2005, 320 p., ill., isbn 90-7415-983-4; 
€69,50) 

Bij Zeer Kloeke Koffietafelboeken, met veel om 
soms duistere redenen - tot ‘spread’-formaat opge¬ 
blazen foto’s, met 320 dikke bladzijden van 29x25 
cm, 12 sponsors en een colofon dat een hele bladzij¬ 
de beslaat terwijl de zeven auteurs een eigen bladzij¬ 
de genieten, verwacht men eerder PR-teksten dan 
weldoorwrochte historie. Toch moet het proza, een 
mix van historische beschrijvingen en oral history, 
serieuzer worden genomen dan deze uiterlijkheden 
doen vermoeden. Ook het beeldmateriaal is, zeker 
bij de historische beschrijvingen, doorgaans uitste¬ 
kend gekozen; veel plaatjes kende ik nog niet en dat 
is bijzonder, want meestal klotst in dit soort werken 
hetzelfde beeldbestand rond. 

De historische beschrijvingen zijn overwegend 
aangenaam duidelijk, met name het uitstekend in¬ 
leidend hoofdstuk van Ben Speet. Zelfs de water¬ 
huishouding in het prille begin van de stad be¬ 
schrijft Speet op logische wijze, hetgeen helaas niet 
veel historici gegeven is. Typisch Amsterdamse ver¬ 
schijnselen zoals de palenrij in het IJ, het functione¬ 
ren van de wachthuisjes bij doorvaarten en de lig¬ 
ging van de herbergen, waren mij nooit zo helder 
geworden als in dit hoofdstuk. Het reilen en zeilen 
van al wat tot de Franse tijd in de haven geschiedde 
doet Speet ook voor leken zeer leesbaar uit de doe¬ 
ken. 

In ‘Doorbraak van een havenregio’ vervolgt Rem- 
melt Daalder de chronologie. Grotere schepen 
maakten Amsterdams aloude handelsnetwerk rela¬ 
tief minder belangrijk dan de onbereikbaarheid van 
zee en achterland en dat maakte de concurrentie met 
Rotterdam krampachtiger. Daalder beschrijft de iet¬ 
wat geretardeerd aandoende ‘eerlijk delen’-mentali- 
teit in het ‘be-lobbyen’ van de Rijksoverheid. Zodra 
Rotterdam iets fijn infrastructureels kreeg moest 
Amsterdam net zoiets hebben, van Noordzeekanaal 
tot Tweede grote Zeesluis. Het Amsterdam-Rijnka- 
naal was in 1952 nog niet klaar, of het Overslagbe¬ 
drijf Amsterdam voor massa-overslag van kolen en 
erts werd ingericht, wat in Rotterdam meewarig 
werd bezien. Opperprotectionist Joop Den Uyl lokte 
in 1968 Mobil Oil naar Amsterdam met de belofte 
van een pijplijn van Europort naar Amsterdam, om¬ 
dat Amsterdan geen grote tankers kon ontvangen. 
Dit alles ter compensatie voor de steun die Rotter¬ 

dam kreeg bij het uitdiepen van de Rotterdamse 
aanloop Eurogeul tot 22m. Deze geforceerde opera¬ 
tie werd natuurlijk niets: Mobil sloot reeds in 1982. 
In 1966 werd Container Terminals Amsterdam 
(CTA) de eerste in West Europa. Helaas gaat Daalder 
niet in op de ratio daarvan, want de containerlijnen 
van SeaLand, United States Lines en HAL/Wallenius 
voeren vanaf 1967 op Rotterdam. Begon CTA net als 
de hypermoderne doch jarenlang akelig stille Ceres- 
terminal, of had het een functie. De zonnige toe¬ 
komst die Daalder de Ceres-terminal voorspelt ligt 
helaas ver van de logistieke realiteit. 

Na 1980 heeft de haven van Amsterdam zich ein¬ 
delijk minder vastgebeten in de zinloze doorvoer- 
concurrentie met Rotterdam, en zich toegelegd op 
de sterke punten: trafieken, d.w.z. dat in de Amster¬ 
damse havenregio aangevoerde producten, met 
name agribulk en erts, worden be- en verwerkt. De 
toegevoegde waarde is in de Amsterdamse haven 
daardoor aanmerkelijk groter dan in Rotterdam. 

Na deze twee grote openingshoofdstukken wordt 
de daarin geschetste materie in deelhistorieën uitge¬ 
werkt. De historiën komen tot leven in tien spreken¬ 
de interviews door Coen van Harten, met haven¬ 
mensen, van oud-hellebaardier (!) Antoon Uivel en 
lokale Vopak-manager Sjoerd Schooten tot oud- 
vletterman Dick Rietel. 

Het is in Ernest Kurpershoeks beschrijving van de 
Lastage verhelderend te lezen hoe ook in de zestien¬ 
de eeuw politici zó weinig besef hadden van ‘maak’- 
industrie dat men de Lastage, het oude oostelijk 
haven- en vooral scheepsbouwgebied, weigerde 
binnen de stedelijke defensie op te nemen. Het 
chronisch onbegrip tussen de lieden ‘op het kussen’ 
en hun - met het grootst mogelijk dédain behandel¬ 
de - sponsors, de lokale ondernemers, druipt van de 
bladzijden. Jammer dat Kurpershoek de lezer in 
‘Modder en zandbanken’ op lekenpraat trakteert, 
zoals over de Zuiderzee, waar de “korte, heftige 
golfslag” voor oceaangaande schepen gevaarlijk 
zou zijn en waar “steeds wisselende zandbanken 
een behendig zigzaggen vereisten”. Bij de houten 
staketsels als herkenningstekens bij zeegaten valt 
helaas het woord ‘kaap’ niet en met betrekking tot 
baggerwerktuigen lezen we slechts over modder- 
molens, terwijl juist in de zuidwesthoek van de Zui¬ 
derzee trouvailles als de klepschuit en de diepma- 
chine werden geboren. 

In ‘Wagen en Waagdragers’ beschrijft Ernest Kur¬ 
pershoek helder de evolutie van vemen en carga¬ 
doors. In ‘Pakhuizen’ laat hij de scheiding van koop- 
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man en zijn goederen al in 1614 beginnen: rijkelijk 
vroeg. Die ontwikkeling ging halverwege de negen¬ 
tiende eeuw hand in hand met de opkomst van en¬ 
trepots, een begrip dat in het boek wel wordt ge¬ 
noemd maar helaas niet nader wordt verklaard. De 
ronkende tekst in ‘Goederen en producten’ over de 
jammerlijke Ceres-terminal, zonder een woord over 
het langdurig werkloos liggen en de wankele logis¬ 
tieke basis, maken meer de indruk van een PR-tekst 
voor het havenbedrijf dan van een objectief boek¬ 
werk. 

Verbaasd las ik in Kurpershoeks ‘Het Scheep¬ 
vaartmuseum’ dat eind negentiende eeuw in ons 
land nog geen serieuze instelling voor het museaal 
beheren van een maritiem historische collectie be¬ 
stond, met alle risico dat waardevolle voorwerpen 
naar het buitenland zouden verdwijnen. De in 1916 
opgerichte Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaartmuseum zou de situatie hebben gered. 
In Rotterdam bestond al sinds 1852 de belangwek¬ 
kende zeehistorische collectie van de Koninklijke 
Nederlandsche Yacht-Club, waaruit in 1874 het ma¬ 
ritiem museum ‘Prins Hendrik’ groeide. 

Koen Kleijn juicht over de zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse scheepsbouw die haar weerga niet 
zou hebben gekend, maar schrijft niets over de ar¬ 
chaïsche ‘schaalbouw’-methode die tegen 1700 de 
Amsterdamse scheepsbouw een slechte naam be¬ 
zorgde. Wel wordt de uit armoe aangeworven En¬ 
gelse scheepsbouwmeester Bentam genoemd, als 
ontwerper van een serie VOC-schepen. In zijn 
hoofdstuk over de marine lijkt Kleijn de pointe van 
Tidemans sleeptank te missen. In zijn verhaal over 
Zeevaartscholen heeft hij het consequent over een 
tweemastbark- een niet bestaande tuigvorm. Waar¬ 
om de Kweekschool voor de Zeevaart in de negen¬ 
tiende eeuw vanwege toenemende techniek tekort¬ 
schoot en wat de consequenties waren blijft 
onduidelijk; en wat het Matrozeninstituut daaraan 
verbeterde al helemaal. 

In ‘Het Noordzeekanaal’ beschrijft Eric Kurpers¬ 
hoek levendig hoe dat project vanaf 1851 bijna ver¬ 
zandde in onbetaalbare plannenmakerij, emotione¬ 
le binding aan het open IJ en inspraakrondes. Toen 
in 1862 eindelijk licht kwam aan het eind van de be¬ 
stuurlijke lijdenstunnel hadden de Nederlandse ge- 
niegeneraal W.A. Froger en de Britse ingenieurs 
B-W. Croker en Charles Burn hun ontwerp binnen 
een jaar gereed. Vervolgens kreeg de in 1863 opge- 
richte Kanaalmaatschappij het benodigd kapitaal 
niet bijeen. Kurpershoek laat geen hobbel onbe¬ 

schreven en schetst een duidelijk beeld van dit vrij¬ 
wel geheel door Britten uitgevoerde project: er 
werkten 300 Engelsen. In 1876 werd het kanaal ge¬ 
opend, maar met te kleine zeesluizen, zonder 
spoorverbinding, verlichting of buitenhaven. 

Geen aspect dat de Amsterdamse haven interes¬ 
sant maakt blijft zonder eigen hoofdstuk, van bouw 
Centraal Station en diverse stadia in havenuitbrei¬ 
ding, tot aanleg infrastructuur, mailschepen en 
stadsvernieuwing. Ik miste in de relevante hoofd¬ 
stukken aandacht voor het principe van bijvoorbeeld 
de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ om pas¬ 
sagiersschepen bij de Nederlandsche Dok- en 
Scheepsbouw Maatschappij te bestellen, terwijl dat 
aanvankelijk in Engeland veel goedkoper kon. Rede¬ 
rij en werf hadden een band zoals de Rotterdamsche 
Lloyd met De Schelde; Ruys redeneerde dat zonder 
bestellingen van Nederlandse reders, de eigen wer¬ 
ven de benodigde ervaring nooit zouden krijgen. 
Dat solide principe heeft onze vaderlandse scheeps¬ 
bouw veel goed gedaan en verdient in deze tijd van 
cascobouw in lage lonen landen aandacht. In het 
scheepsbouwhoofdstuk ligt de nadruk nogal op de 
rampen in latere jaren. In het afsluitend Scheepspa- 
norama poogt Cor Oudendijk een millennium 
scheepsontwikkeling voor leken te verklaren en ver¬ 
valt in lekenpraat. Omtrent jachten, waterschepen, 
de kracht van fluiten en koffen, rompvormen van 
zeilschepen, stoomvoortstuwing en drie-eilanden 
schepen verkeert hij in verwarring. De rol van de 
NHM in de achterlijkheid van de Nederlandse koop¬ 
vaardij vóór 1850 wordt niet vermeld. De Amsterdamse 
Haven 1275-2005 had een gezaghebbender slot ver¬ 
diend: het is een met zorg samengesteld boek, dat 
relevante aspecten onverwacht diepgaand en lees¬ 
baar behandelt. 

Hans Vandersmissen 

Gelina Harlaftis en Carmel Vassalo (eds.), New Direc¬ 
tions in Mediterranean Maritime History (John’s, 
Newfoundland: International Maritime Economic 
History Association, Research in Maritime History 
No. 28, 2004, viii + 188 p., isbn 0-9730073-8-9; 
$15.00) 

Deze bundel komt voort uit het in april 2002 op Mal¬ 
ta gehouden symposium van het Mediterranean Ma¬ 
ritime History Network (MMHN). De wetenschap¬ 
pers, deels afkomstig uit Groot-Brittannië, 
Duitsland, maar natuurlijk vooral uit de landen 
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rondom de Middellandse Zee, kwamen toen voor 
het eerst bijeen om te praten over de maritieme ge¬ 
schiedenis van dit gebied. 

De dertien bijdragen die in de bundel staan, wor¬ 
den ingeleid door een artikel van Gelina Harlaftis en 
Carmel Vassalo, respectievelijk verbonden aan de 
universiteiten van Piraeus en Malta. Professor Har¬ 
laftis is daarnaast voorzitter van de International 
Maritime Economie History Association. In Neu> Di¬ 
rections in Mediterranean Maritime History wordt een 
overzicht gegeven van de stand van zaken van het 
onderzoek in de diverse landen. De beide auteurs 
beschrijven in hun inleidend artikel de geschied¬ 
schrijving van het Middellandse Zeegebied sinds het 
verschijnen van Fernand Braudels meesterwerk La 
Mediterranee et le Monde Mediterranean a 1’époque de Phi¬ 
lippe II (1949) en de invloed van de Annales-school 
op de geschiedschrijving daarna. 

Harlaftis en Vassalo betreuren het dat ze er niet in 
zijn geslaagd een bijdrage uit een Arabisch land in 
de bundel op te nemen. Zij wijzen er op dat taalpro¬ 
blemen een belemmering vormen voor het (histo¬ 
risch) onderzoek. De Franse taal is vaak een brug 
tussen de wetenschappers aan de zuid- en noord¬ 
kust van de Middellandse Zee. 

De steeds verdergaande Arabisering van het on¬ 
derwijs in bijvoorbeeld Marokko zou zo de uitwisse¬ 
ling van onderzoeksresultaten verhinderen. In Tu¬ 
nesië echter is er steeds meer vraag om vertalingen 
in het Frans of Engels. Een gunstige uitzondering in 
de Arabische wereld wordt gevormd door de initia¬ 
tieven die ontplooid worden vanuit de Universiteit 
van Sfax in Tunesië, waar wel degelijk maritiem his¬ 
torisch onderzoek wordt gedaan. Zo werden daar 
twee symposia gehouden over de ‘mens en de zee’, 
beide overigens in het Frans. Dat was ook een reden 
om het Frans en het Engels als voertalen te gebrui¬ 
ken op het symposium in 2002. 

Eigenlijk is de titel van de bundel een beetje mis¬ 
leidend. In plaats van Neu) Directions lijkt er sprake 
van een beschrijving van de ontwikkeling en interes¬ 
se voor maritieme geschiedenis in landen als Grie¬ 
kenland, Slovenië, Turkije, Israël en Malta. Een echt 
nieuwe koers is er niet echt. Twee voorbeelden: Ge¬ 
lina Harlaftis beschrijft zelf de Griekse ontwikke¬ 
ling. Het begin van het moderne maritieme histori¬ 
sche onderzoek in dit land begon in 1972. Toen 
verscheen voor het eerst een studie naar de Griekse 
koopvaardij sinds 1850. Het grootste deel van de 
maritieme studies wordt trouwens uitgevoerd naar 
de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog van 1821, of¬ 

schoon er ook studies zijn verschenen over de rol 
van de Griekse marine in de Tweede Wereldoorlog. 
Onderzoek naar Griekse zeelieden is er nog nauwe¬ 
lijks gedaan. Harlaftis zelf is overigens exponent 
van de huidige ontwikkelingen in het Griekse mari¬ 
tiem en economisch historisch onderzoek, zeker 
omdat zij haar resultaten in het Engels publiceert en 
ook buiten Griekenland onderzoekers hier kennis 
van kunnen nemen. 

John Chircop, werkzaam bij de universiteit van 
Malta, gaat uitvoerig in op de historiografie van de 
maritieme geschiedenis aldaar. Het is bijna vanzelf¬ 
sprekend dat op Malta de geschiedschrijving van de 
marine synoniem is voor de maritieme geschiede¬ 
nis. Zoals in veel landen heeft de Annales-school op 
het eiland de nodige invloed gehad. Historici kregen 
daardoor meer aandacht voor de vroegmoderne 
(maritieme) geschiedenis in een breder regionaal 
verband. Het gaat natuurlijk dan niet alleen over de 
aanwezigheid van de Royal Navy op het eiland of de 
rol van Malta als Britse veste tijdens de Tweede We¬ 
reldoorlog, maar ook om de marineactiviteiten van 
de ridders van de Johannieterorde op Malta tegen de 
Ottomanen. 

Deze vloot, ook wel bekend als het ‘Maltese Hos¬ 
pitaller Sailing Ship Squadron’, bestond uit galeien 
en was actief tussen 1530 en 1798. De verreweg 
grootste en meest vastberaden aanval op Malta vond 
plaats in 1565, toen een Arabische armada 45.000 
man ontscheepte op het kleine eiland. Uiteindelijk 
werd het geminimaliseerde garnizoen ridders in 
Fort St. Elmo bij Valetta ontzet vanuit Sicilië. In 1571 
versloeg de Maltezer riddervloot bestaande uit 200 
galeien de Ottomaanse vloot tijdens de bloederige 
zeeslag bij Lepanto. De studies over de vloot behels¬ 
den niet alleen de activiteiten, maar ook de bescher¬ 
ming van koopvaardijschepen en de politieke in¬ 
vloed van deze militaire macht op de rest van 
Zuid-Europa, zoals Venetië. 

Tot slot: al met al geeft de bundel een goed over¬ 
zicht van de stand van zaken betreffende het onder¬ 
zoek van de maritieme geschiedenis in de landen 
rondom de Middellandse Zee. 

C.P.P. van Romburgh 
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Peter van Beveren, Harry Kraaij en Hans Roose- 
boom, Johan Hendrik van Mastenbroek. Impressionist in 
de nieuwe tijd (Schiedam: Scriptum Art, 2005,184 p., 
ill., isbn 90-5594-408-4; €35,00 (gebonden); isbn 
9°-5594-39i-6; €23,95 (paperback)) 

Geïnteresseerden in het werk van de Rotterdamse 
havenschilder Johan Hendrik van Mastenbroek 
(1^75'1945) waren tot voor kort aangewezen op het 
boekJ.H. uan Mastenbroek uertelt zijn herinneringen ter 
gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag. Het ver¬ 
scheen in 1946, maar de schilder maakte dat zelf 
niet meer mee. Naast een autobiografisch gedeelte, 
gedateerd augustus 1945, bevat dit boek een be¬ 
schouwing over het werk van Van Mastenbroek door 
A. Glavimans. Het boek is echter zeldzaam en alleen 
antiquarisch voor een aanzienlijk bedrag te koop. 

Het werk van Van Mastenbroek is ook na zijn 
dood nog bekend gebleven, maar de aandacht is lan¬ 
ge tijd toch aanzienlijk minder geweest dan tijdens 
zijn leven. Van Mastenbroeks schilderijen en aqua¬ 
rellen werden na zijn overlijden niet meer geëxpo¬ 
seerd, maar juist de laatste decennia komt zijn werk 
weer meer onder de aandacht, vooral op kunstbeur¬ 
zen, in de kunsthandel en op veilingen. Ook is er een 
tendens te merken dat de vraagprijzen voor zijn 
werk een stijgende lijn vertonen. Een eerste echte 
herwaardering kwam er in 2001 toen een aantal van 
zijn werken tentoongesteld werd in de tentoonstel¬ 
ling Panorama Rotterdam. Meesters aan de Maas, 1820- 
1940 (Kunsthal, Rotterdam, 2001-2002). En in 2005 
was de belangstelling dan helemaal compleet met 
een solotentoonstelling en boek, wederom in de 
Kunsthal te Rotterdam. Tentoonstelling en boek 
dragen dezelfde titel: Johan Hendrik uan Mastenbroek. 
Impressionist in de nieuwe tijd. De monografie bestaat 
uit twee delen. Allereerst beschrijft Harry J. Kraaij in 
verreweg het omvangrijkste deel van het boek het le¬ 
ven en werk van de kunstenaar. Hans Rooseboom 
schreef een hoofdstuk over het werken naar foto’s 
door kunstenaars in de negentiende en vroege twin¬ 
tigste eeuw. 

Van Mastenbroeks belangstelling voor de kunst 
ontstond al vroeg, want zijn vader bezat een ‘schil¬ 
derijenwinkel’ aan de Schiedamsedijk in Rotter¬ 
dam. Op die manier raakte hij bekend met alle facet¬ 
ten van het kunstenaarsberoep en hij bleek zelf ook 
over talent te beschikken. De Rotterdamse haven 
had daarbij zijn grootste belangstelling en menig 
uur bracht hij door aan de waterkant. Maar ook tafe¬ 
relen buiten de stad, zoals polderlandschappen, 

konden hem bekoren. Als er maar water in de buurt 
was. Aanvankelijk tekende hij alleen met potlood, 
kort daarna ging hij ook in olieverf werken. Hij ging 
in de leer bij een huisschilder en later volgde hij aan 
de academie een avondcursus. Van Mastenbroek 
maakte snel vorderingen in het artistieke vak en had 
direct succes, want hij verkocht al werk op zijn vijf¬ 
tiende. Rond 1894 begon zijn professioneel kunste¬ 
naarsbestaan en zond hij ook werken naar Enge¬ 
land. Via de kunsthandel, die voor hem bemiddelde, 
leerde hij zijn latere echtgenote Margareth Wellsted 
kennen. 

Vanaf 1896 nam zijn carrière een grote vlucht toen 
hij een prijs won onder de leden van de Academie 
van Beeldende Kunsten te Rotterdam met zijn schil¬ 
derij ‘De Maas met schepen’. Hierna werd hij ‘wer¬ 
kend lid’ van Pulchri Studio in Den Haag. In Rotter¬ 
dam zag Van Mastenbroek de bedrijvigheid in de 
havens steeds groter worden. Hij zag de Rijnhaven, 
Maashaven en Parkhaven tot stand komen. Daar¬ 
over schrijft hij: “Al het werken aan de nieuwe ha¬ 
vens sloeg ik al teekende en schilderende gade, want 
ik hield van dien gestadigen arbeid”. Ter afwisseling 
maakte hij tochten naar Zeeland of de havens aan de 
Zuiderzee, om daarna weer naar Rotterdam terug te 
keren. Rond tgio woonde hij in Scheveningen; dit 
vanwege zijn verstrengeling met het Haagse kunst- 
klimaat en vanwege de rust en de ruimte. In zijn ge¬ 
boortestad was het altijd behelpen geweest, maar 
telkens weer trok de Rotterdamse haven hem aan. 

Van Mastenbroeks sociale bewogenheid komt tot 
uitdrukking in zijn rol als medeoprichter van een 
steuncomité om vanwege de Eerste Wereldoorlog 
gevluchte Belgische kunstenaars financieel te hel¬ 
pen. Er werden kunstwerken verloot, expositiegele- 
genheden gecreëerd en tegen inkoopprijzen verf en 
linnen beschikbaar gesteld. En bij enkele overstro¬ 
mingen in Nederland en na het Rotterdamse bom¬ 
bardement van mei 1940 liet hij een aantal tekenin¬ 
gen reproduceren op kaarten. Een deel van de 
opbrengst was voor de slachtofferhulp. Door deze 
reproducties was Van Mastenbroek dermate goed 
geïnformeerd over de juridische bescherming van 
de auteursrechten, dat zelfs Jan Toorop hem hier¬ 
naar vroeg. 

Over de schilderspraktijk leest men dat de meeste 
werken in het atelier tot stand kwamen, al hoewel de 
indruk wordt gewekt dat de opzet ter plekke ont¬ 
stond. Van Mastenbroek werkte veel naar schetsen, 
soms lang voordat het schilderij ontstond. Hij ging 
vrijelijk om met de werkelijkheid, want kades en 
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huizen werden vaak breder en verder van elkaar 

neergezet om meer ruimte te kunnen scheppen en 

meer lucht te laten zien. Hij werd de schilder van in¬ 

dustrialisatie en de stad in eigentijdse context. Dit 

was in tegenstelling tot de Haagse Schoolschilders, 

die zich richtten op de ongerepte natuur. Rond 1900 
ontstond de avant-gardistische beweging, die de 

onderwerpen op een nieuwe manier benaderden 

met frisse, heldere kleuren. Het Impressionisme 

van de Haagse School was voorbij. Volgens de 

kunstkritiek van die tijd vernieuwde Van Masten¬ 

broek zich nauwelijks. Toch sprak zijn werk nog ve¬ 
len aan en ontving hij belangrijke prijzen. Enkele ja- 

ren na de Eerste Wereldoorlog is er dan toch een 

technische verandering te bespeuren. Hij hanteerde 

een vlotter penseel en veel werken kenmerken zich 

door een tekenachtige stijl. In 1931 ontving hij van 
het Ministerie van Waterstaat de opdracht voor een 

bijdrage aan een album over de Zuiderzeewerken. 

Dit bleek de nieuwe impuls, die hem uit zijn artistie¬ 

ke impasse haalde. Na verschijning van het album 

ging hij zelfverder met het thema. De recensies wa¬ 

ren lovend en men zag hem voor het eerst als een 

kunstenaar die de tijd van de Haagse School voorbij 
was. Vooral het grootse en geweldige van het werk 

sprak tot de verbeelding. Diverse malen werd de se¬ 

rie tentoongesteld en na zijn dood schonk zijn we¬ 
duwe een groot gedeelte ervan aan het Zuiderzee¬ 

museum. 
In zijn laatste periode werden zijn Rotterdamse 

stadsgezichten kritisch beoordeeld, soms nogal ve¬ 

nijnig. Maar er verschenen toch ook nog schilderij¬ 

en met een verrassend hoge kwaliteit. In de jaren 

veertig ging hij nog op zoek naar nieuwe thema’s en 

vond die op het platteland, omdat het werken in de 
stad te gevaarlijk was geworden. Een van zijn onder¬ 

werpen was de jachtsport, waarvan Van Masten¬ 

broek een groot liefhebber was. Een bijzonder docu¬ 

mentair onderwerp was ook het vastleggen van 

industriearbeiders in een werkplaats. Deze werken 
doen sterk denken aan het werk van tijdgenoot Her¬ 

man Heijenbrock. In zijn nieuwe thema’s koos hij 
niet voor hetgeen reeds bereikt en ‘klaar’ was, als 

wel voor het geweldige van het werk zelf. Het is 

daarom niet zo verwonderlijk dat hij de tijdens de 
oorlog verwoeste haven van Rotterdam niet heeft af- 
gebeeld. Als hem nog jaren waren gegeven, had hij 

zeker de wederopbouw in zijn werk opgenomen. 
In het hoofdstuk over het werken naar foto’s door 

kunstenaars blijkt dat de relatie tussen fotografie en 
kunst niet altijd probleemloos en ontspannen is ge¬ 

weest. Diverse critici lieten zich negatief uit over de 

fotografie, maar toch hebben vele kunstenaars naar 

foto’s gewerkt. Het was in ieder geval niet ongebrui¬ 

kelijk. Ook Van Mastenbroek werkte enkele keren 
naar foto’s. Of het was vanwege een visueel voor¬ 

beeld of compositie-experiment, Van Mastenbroek 

heeft zich nooit over het gebruik van foto’s uitgela¬ 

ten. Kunstenaars spraken onderling zonder 

schroom over het gebruik van foto’s, maar kwamen 
er tegenover anderen niet voor uit. In zijn levensher¬ 

inneringen gaf Van Mastenbroek een traditioneel en 

zelfs clichématig beeld van zijn carrière. Het werken 

naar foto’s stond hier haaks op. 
De conclusie luidt dat Van Mastenbroek een van 

de weinige kunstenaars was, die zich tot het weerge¬ 
ven van het Rotterdamse stadsbeeld aangetrokken 

voelde. Hij kwam onder de indruk van de schoon¬ 

heid van de stad en haar havens en heeft de ontwik¬ 
keling van die havens steeds op de voet gevolgd. Er 

kon niets nieuws gebeuren of Van Mastenbroek was 

erbij. Hij was een knap beschouwer, maar bij het 

zien van veel werken bij elkaar (in het boek, maar 
ook op de tentoonstelling) merkt men dat hij toch 

betrekkelijk weinig variatie aan de dag legde en dat 

hij gedurende vrijwel zijn gehele carrière bleef te¬ 

ruggrijpen op oude thema’s. 
In het boek, dat niet alleen een lofzang op de kun¬ 

stenaar is, wordt Van Mastenbroeks werk gekarak¬ 

teriseerd in zijn tijd en in vergelijking met anderen. 
Ook de kritieken op zijn werk worden in ruime mate 

gegeven. Daarmee biedt deze monografie een nieuw 

beeld, dat anders is dan in J.H. van Mastenbroek ver¬ 

telt... Over Van Mastenbroeks familie komen we wei¬ 

nig te weten. Zijn echtgenote Margreth Wellsted en 
zijn kinderen Nora en William Edward worden soms 

genoemd en ook over zijn broer Barend Johannes, 

geboren in 1863, lezen we kort; over Van Masten¬ 

broeks band met het koningshuis des te meer. Hij 

was actief betrokken bij diverse festiviteiten die met 

het koningshuis verband hielden. Voor het huwelijk 

van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 kocht 

de Scheveningse Rederijvereniging het doek ‘Een 

logger, die bij ruw weer de Scheveningse haven bin¬ 
nenloopt’. Dit is een atypisch schilderij, want echte 

zeegezichten schilderde Van Mastenbroek zelden. 

Het boek besluit met een biografie in jaartallen, 

een overzicht van de onderscheidingen, medailles, 

honoraire vermeldingen en gedenkpenningen, die 
Van Mastenbroek ontving, en zijn lidmaatschappen 

van kunstenaarsverenigingen. Daarna volgt nog een 

uitgebreide bibliografie. Minpuntjes in het boek zijn 
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enige typefouten in topografische namen, maar al 

met al is het een prachtige uitgave, zeer rijk geïllu¬ 

streerd en bijzonder geschikt, niet alleen voor lezers 
met belangstelling voor het leven en werk van Van 

Mastenbroek, maar ook voor hen die meer willen 
weten over de topografie van Rotterdam met zijn ha¬ 

vens aan het eind van de negentiende en begin van 

de twintigste eeuw, een beeld dat lang vervlogen is. 

Ron Brand 

Klaus Böschee.a. (eds.), Dampfer, Diesel und Turbinen. Die 
Welt der Schiftingenieure (Schriften des Deutschen Schif- 

fahrtsmuseums, Band 64. Hamburg: Convent Verlag, 
2005,592 p., ill., isbn 3-934613-85-3, €79,-) 

Dit nieuwe indrukwekkende 64' deel in de serie van 

het Deutsches SchifFahrtsmuseum behandelt in 
acht hoofdstukken, naast een kort historisch over¬ 

zicht van de ontwikkeling van de stoomvaart, alle 
denkbare aspecten van de opleiding tot scheeps- 

werktuigkundige in Duitsland. In totaal leverden 27 
auteurs 84 bijdragen. Het boek is voorzien van een 

literatuuroverzicht en een lijst met afkortingen. Met 

deze gegevens is summier weergegeven wat er te 

vinden is in dit monumentale boek. Bij mijn weten is 
tot op heden geen boek geschreven waarin in de sa¬ 

menhang met de ontwikkelingen in de scheepstech¬ 

niek en hoe de scheepswerktuigkundige (vroeger 
machinist genoemd) er op inspeelde en ermee wist 

om te gaan, is vastgelegd. Duitland mag zich geluk¬ 
kig prijzen, dat nu naast Werner Brackow, Die Ge- 

schichte des deutschen Marine-Ingenieurqffizierkorps (Ol¬ 
denburg, Hamburg, 1974) er een waardig pendant is 

verschenen over de scheepswerktuigkundige bij de 
koopvaardij. 

Een dergelijke geschiedenis is om verschillende 
redenen een blinde vlek in de maritieme literatuur. 

Het is de kapitein, de gezagvoerder, die in de mari¬ 

tieme literatuur een synoniem is voor de zeevaart. 

De zeevaartkundige aspecten zijn in overvloed aan 
bod gekomen. Zij werden beschreven door degenen 

die op zee hun beroep uitoefenden. Zij deden dit, in 

de vakliteratuur, in reisverhalen, in journalen en in 

gepubliceerde herinneringen. Maar ook maritieme 

historici hebben zich met veel aspecten, in principe 

weliswaar overwegend technisch (bèta), van de zee¬ 
vaart bezig gehouden. Dit naast de hun meer ver¬ 

trouwde alfa onderwerpen als de maatschappelijke, 
politieke en economische kant van de zeevaart. 

Naast de gezagvoerder en zijn nautische officie¬ 

ren staat op een schip de hoofdwerktuigkundige. 
Die is verantwoordelijk voor alle technische voorzie¬ 

ningen aan boord van een schip. Het is een grote 

verdienste dat het Deutsches Schiffahrtsmuseum 

onderkend heeft dat de wereld van de hoofdwerk¬ 

tuigkundige alleen van ‘binnenuit’ geschreven kan 
worden, en in 2001 het initiatief heeft genomen om 

een schrijverscollectief bijeen te brengen. Het zal 

moeilijk geweest zijn de vele bijdragen toch kort te 

houden. De redacteuren verdienen lof. Ook de re¬ 
censent is aan banden gelegd. De 84 bijdragen, ook 

maar kort de revue te laten passeren is een onmoge¬ 

lijkheid. Daarom een aantal impressies bij het lezen 
per hoofdstuk genoteerd. 

Hoofdstuk ï: ‘Anfange der Dampfschiffahrt’ (5 
bijdragen). Dat de claim van de eerste stoommachi¬ 

ne gemaakt te hebben een gedeeld fenomeen is van 

vele landen wist ik (analoog bijvoorbeeld de boek¬ 
drukkunst), maar dat in Spanje de vinding teruggaat 

tot kapitein Blasco da Garay die op de gedachte 

kwam in 1543, is mij tot heden ontgaan. De gedeel¬ 

de claim van Frankrijk en Duitsland met Denis Papin 

(1647-17x2) spreekt mij aan. De eerste ‘zeemachi- 

nisten’ deden hun intreden met de aandrijfmachi- 
nes van de raderboten rond 1820. Het brandstofver¬ 

bruik (kolen) lag toen uitgedrukt in kg/PSih 30 maal 

hoger dan nu. De stoomketels waren binnen twee 

weken volledig vervuild door ketelsteen, gevormd 
door de zouten en mineralen aanwezig in het zeewa¬ 

ter. Een keur van voortstuwingsmachines ontstond 
rond het midden van de negentiende eeuw. Men 

zocht, naast de beste stoomketel, naar de optimale 

machine. Maar ook het rad moest plaatsmaken voor 
de schroef. De Oostenrijker Joseph Ressel komt de 

eer toe in 1820 de schroef te bevestigen aan het hek 

van het schip. De schroef bestond uit een vlak dat 

spiraalvormig om de as was gewonden. De eerste 

schroef, gebaseerd op het principe van Archimedes, 

werd in 1839 vervaardigd door Sir Francis Pettit 

Smith. De scheepsschroef die we heden ten dage 

kennen, is weliswaar ontwikkeld in de negentiende 

eeuw, maar kreeg zijn definitieve vorm in de dertiger 
jaren van de twintigste eeuw. 

Hoofdstuk 2: ‘Der Weg zum Schiffsingenieur’ (5 
bijdragen). De eerste stoomschepen die de Atlanti¬ 

sche Oceaan overstaken (Savannah-1819, Rising Star- 
1821) hadden voor de bediening nog geen speciaal 

daarvoor opgeleid personeel. Ook de HAPAG niet 

die in 1855 met de Helene Sloman de eerste Duitse lijn¬ 
dienst op New York opende. Het personeel werd 

aangenomen op grond van hun praktische geschikt- 
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heid. De aanvaring van de Borussia met de Sirius, 
waarbij het eerste schip zonk en drie zeelieden om¬ 
kwamen, was aanleiding om de opleiding tot ma¬ 
chinist te starten. De gezagvoerders en de machinis¬ 
ten bleken nauwelijks te kunnen omgaan met een 
stoomschip of kennis van de machine te bezitten. 
Dit bleek bij het gerechtelijk onderzoek naar de oor¬ 
zaak van de ramp. 

Uitvoerig wordt in het boek ingegaan op de oplei¬ 
dingen na de beide wereldoorlogen. Periodes van 
een sterke toename van de Duitse handelsvloot. De 
lesprogramma’s zijn indrukwekkend. De oplei¬ 
dingsduur in het interbellum van leerling tot ‘Schiffs- 
ingenieur’ (C6, schepen met onbegrensde pk) was 
10 jaar, die tot ‘Seemaschinist’ (C4, schepen tot 
8000 pk) 8 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog kon in 
West Duitsland het C6-patent in 10 jaar worden ge¬ 
haald. De foto op p.94 van een (vermoedelijk) leer¬ 
ling machinist die binnen in de scheepsmachine is 
gekropen voor onderhoudswerkzaamheden doet 
herinneringen boven komen aan lang vervlogen da¬ 
gen toen een vriend als leerling-machinist, later 
‘Chief, Leitende Ingenieur’ bij de Deutsche Levant 
Linie, de goedkoopste werkhemden moest hebben 
die er Rotterdam te koop waren. De winkelier 
schaamde zich voor de kwaliteit en bood wat beters 
aan. Nee, werd er gezegd, de Chinese wasbaas kan 
de hemden maar één tot twee keer in de benzine 
schoon krijgen na de werkzaamheden in de schroef- 
astunnel. 

Hoofdstuk 3: ‘Ausbildung zum Schiffsingenieur’ 
(9 bijdragen). De gehele opleiding tot scheepswerk- 
tuigkundige in Duitsland, tijdens de scheiding in de 
BRD en DDR, en in Europa krijgt de aandacht. De 
opleiding voor de koopvaardij, de visserij, het bag¬ 
gerbedrijf, de zeesleepvaart en het bergingsbedrijf. 
We treffen in dit hoofdstuk veel persoonlijke erva¬ 
ringen aan en het is boeiende literatuur. 

Hoofdstuk 4: ‘Die Schiffsingenieure organisieren 
sich’ (9 bijdragen). In vele Duitse havensteden wer¬ 
den er vanaf 1866 machinistenclubs opgericht. De 
belangrijkste vereniging was echter het Verband 
Deutscher Schiffsingenieure. Aan al deze activitei¬ 
ten kwam bij de capitulatie in 1945 een eind, en 
daarmee ging de opheffing gepaard met die van de 
staat Duitsland zoals deze door Bismarck in 1871 
was opgericht. Het heeft tot 1953 geduurd voor de 
eerste verenigingen weer werden opgericht als een 
logisch voortvloeisel van de wederopbouw en het 

herstel van de Duitse koopvaardij. In Hamburg, Bre- 
merhaven en Flensburg ontstonden nieuwe vereni¬ 
gingen. Deze hadden geen enkele band met de ver¬ 
enigingen van voor 1933. Ook buitenlanders 
konden nu lid worden. De Vereinigung Deutscher 
Schiffsingenieure (VDSI) is sinds 1956 de overkoe¬ 
pelende organisatie. 

Hoofdstuk 5: ‘200 Jahre Schiffsmaschinenbe- 
trieb’ (16 bijdragen). Dit hoofdstuk vormt met het 
volgende hoofdstuk de kern van het boek. Een veel¬ 
heid van onderwerpen komt aan bod. Zoals de 
stoomketel, de stoomzuigermachine, de stoomtur¬ 
bine, de scheepsdieselmotoren, de dieselelektrische 
voortstuwing, de gasturbine, de kernvoortstuwing 
en de automatisering. De deelbijdrage van Jürgen 
Taggesell, ‘Dieselelektrischer Antrieb - DES Planet’ 
bevat een passage die waard is hier deels geciteerd te 
worden. Uit eigen herinneringen, ook gevaren te 
hebben als onderzoeker op een dieselelektrisch 
voortgestuwd onderzoekingsvaartuig, net als de Pla¬ 
net tot de overheid behorende, kan ik de waarheid 
slechts beamen: “Hinsichdich des Maschinenper- 
sonals,.., musste ich feststellen, das es sich hierbei 
um die “Laisser-faire-Bordgemeinschaft” eines 
“Behördenschiffes” handelt.... Jeder war mit jedem 
verwandt, und alle waren schon seit Jahren hier an 
Bord!.... Eine privatwirtschaftliche Bereedeung hal¬ 
te ich auch heute noch ftir sinnvoll und im Ergebnis 
effektiver”. 

Hoofdstuk 6: ‘Geschichte und Gegenwart’ (20 
bijdragen). Dit hoofdstuk bevat de persoonlijke er¬ 
varingen van een groot aantal scheepswerktuigkun- 
digen. 

Hoofdstuk 7: ‘Schiffsingenieure in Landstellun- 
gen’ (13 bijdragen). De plaatsingen aan land van 
scheepswerktuigkundigen zijn divers. Overal weten 
zij zich nuttig te maken bij rederijen, technische in¬ 
specties, werven, energievoorziening, ziekenhui¬ 
zen, enzovoorts. 

Hoofdstuk 8: ‘Schiffingenieure als Dozenten’ (7 
bijdragen). De persoonlijke ervaringen van een aan¬ 
tal scheepswerktuigkundigen werkzaam in het ho¬ 
ger onderwijs als hoogleraar of docent. 

Samenvattend een boeiend boek dat een leemte 
vult in de (Duitse) maritieme geschiedenis. Een 
boek zeker de aanschaf waard. Het beeldmateriaal is 
prachtig en de figuren duidelijk. Een klein bezwaar 
is het ontbreken van het namen- en zakenregister. 

S.J. de Groot 
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Signalementen 

James Dodds and James Moore, Building the Wooden 
Fyhtinfl Ship (London: Chatham Publishing, 2005, 
128 p., ill., ISBN 1-86176-248-8; £ 25.-) 

De Britse maritieme geschiedenis is waarschijnlijk 
de best gedocumenteerde ter wereld. Alleen de tech¬ 
niek van de scheepsbouw in de zeventiende en acht¬ 
tiende eeuw kwam er altijd een beetje bekaaid af. 
Daarom vulde het boek van Dodds en Moore een 
duidelijke leemte. 

Het boek is uiterst methodisch opgezet. De 
auteurs vertellen het verhaal van de scheepsbouw 
aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van een 
74-er, de Thunderer en beginnen hun verhaal met de 
herkomst en de bewerking van hout en andere bouw¬ 
materialen. De organisatie van de Admiraliteitswer- 
ven wordt uitvoerig behandeld. Vervolgens worden 
ambachtslieden en hun gereedschappen, het ont¬ 
werpproces en de bouw van het oorlogsschip tot in 
de kleinste details besproken. De indeling van een 
74-er, in het laatst van de achttiende eeuw zowel in 
Engeland als in Frankrijk het meest populaire oor¬ 
logsschip, en de inrichting ervan passeren op minu¬ 
tieuze wijze de revue, alles prachtig geïllustreerd met 
authentiek bronnenmateriaal en zeer verhelderende 
moderne tekeningen van de hand van James Dodds. 

Daarbij zijn de auteurs niet te beroerd aan te geven 
dat het Britse standaardontwerp voor achttiende- 
eeuwse oorlogsschepen hopeloos verouderd was. De 
vrijheid van ontwerp was bijkans gegijzeld door de 
zogenaamde ‘Establishments’, lijsten van voorge¬ 
schreven vorm en afmetingen van scheepsonderde- 
ien, waarin slechts bij hoge uitzondering wijzigin¬ 
gen werden doorgevoerd. Toen dat uiteindelijk na 
175° toch gebeurde, deed men dat dan ook nog eens 
op basis van een paar buitgemaakte Franse en Spaan¬ 
se schepen, die de Britten in ontwerp kennelijk wa¬ 
ren voorbijgestreefd! Het is buitengewoon verfris¬ 
send deze kritische noten te mogen vernemen uit de 
mond van Britse publicisten. Zij zijn een duidelijke 
uitzondering op de lange reeks van auteurs die met 
nauwelijks verholen bewondering en zonder de min¬ 
ste kritiek schrijven over de onfeilbare Engelse 
scheepsbouw en de kwaliteit van degenen die ervan 
gebruik maakten. Om te zeggen dat het boek alleen 

daarom al een ereplaats in de boekenkast van elke 
maritiem geïnteresseerde verdient zou de andere 
grote kwaliteiten van dit boek beslist te kort doen. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: Engelse scheepsbouwtechniek in 

de achttiende eeuw. 
Niveau: specialistisch. 
Doelgroep: geïnteresseerden in klassieke scheeps¬ 

bouw. 
Minpunt: Hoewel nergens aangegeven betreft het 

hier een heruitgave van een in 1984 door Con¬ 
way’s Maritime Press uitgebracht boek. 

Pluspunt: Uitstekend gedocumenteerd en geïllu¬ 
streerd 

Ab Hoving 

Mike Smylie, Herring. A History of the Silver Darlings 
(Gloucestershire: Tempus, 2004, 224 p., ill., isbn 

0-7524-2988-4; £9.99) 

Monografieën over zeevissen veroveren de markt. In 
1999 verscheen van Mark Kurlansky bij de De Arbei¬ 
derspers De Kabeljauw. Biografie van een vis die de wereld 
veranderde. Nu ruim vijfjaar later volgt van Mike Smy¬ 
lie de publicatie Herring. A History of the Silver Darlings. 

Beide monografieën hebben gemeen dat zij de ge¬ 
schiedenis van een veel geconsumeerde vis tot on¬ 
derwerp hebben. Ook voor wat betreft de inhoud 
wijken zij niet veel van elkaar af. De vangstgebieden, 
de specifieke vangsttechnieken, regelgeving, ge¬ 
bruikte vissersschepen et cetera passeren in Smy¬ 
lie’s geschiedenis van de haring de revue. Elk hoofd¬ 
stuk laat hij voorafgaan door een recept waarin 
haring het voornaamste ingrediënt is. 

Veel aandacht krijgt de opkomst van de negentien- 
de-eeuwse Britse en Schotse haringvisserij en -han¬ 
del. Smylie slaagt erin deze expansie en de ontwikke¬ 
ling in de verschillende regio’s op een prettig 
leesbare wijze weer te geven. Ook de mensen achter 
de haringvisserij worden niet vergeten. Herring. A His¬ 
tory of the Silver Darlings is een goede introductie voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de haringvisserij en 
de daarbij behorende economische en sociale aspec- 
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ten. Het wachten is nu nog op een biografie over de 

schelvis. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: monografie over de geschiedenis 

van de haring. 

Niveau: populair-wetenschappelijk. 

Doelgroep: “For those who’ve neglected the silver 
darling for lesser fish”. 

Minpunt: weinig diepgang en gebaseerd op verou¬ 

derde literatuur. 

Pluspunt: een makkelijk leesbaar verhaal dat een 

goede introductie geeft in alles wat met de ha¬ 
ringvisserij heeft te maken en bovendien schitte¬ 

rend is geïllustreerd. 
Adri P. van Vliet 

Eberhard Möller en Werner Brack, The Encyclopedia oj 

U-Boats. From 1904 to the Present Day (London: Green- 

hill, 2004, 240 p., ill., ISBN 1-85367-623-3; £19.99) 

In 2004 publiceerde uitgeverij Greenhill, The Ency¬ 

clopedia of U-Boats. Het is een Engelse vertaling 

van het in 2002 door Motorbuch Verlag uitgegeven 

Enzyklopddie deutscher U-Boote: Von 1904 bis zur Geyen- 
wart. Twee uitstekende uitgeverijen die zich durven 

wagen aan weer een boek over Duitse onderzeebo¬ 

ten. Dat maakt nieuwsgierig. 
Het eerste korte hoofdstuk besteedt aandacht aan 

de vroegste Duitse onderzeebootontwerpen. In 1903 

werden de eerste succesvolle proeven uitgevoerd. Het 
volgende hoofdstuk behandelt de ‘Kaiserliche Mari¬ 

ne’. Tussen p.64 en 115 passeert de ‘Kriegsmarine’ de 

revue. Veel uitstekende, heldere foto’s en een paar 

lijntekeningen illustreren de verschillende typen bo¬ 

ten uit de twee wereldoorlogen. De ‘Bundesmarine’ 

en de onderzeeboten die de Bondsrepubliek ooit naar 

het buitenland exporteerde worden tussen p.117 en 

123 afgedaan. Daarmee is meteen duidelijk waar het 

accent ligt. De rest van het boek wordt gevuld met 
hoofdstukken gewijd aan ‘projecten’, toegepaste U- 

boot ontwerpen, machinerieën, al of niet geheime 

wapens en buitgemaakte onderzeeboten. Vijf Neder¬ 

landse onderzeeboten en hun treurige lot (in 1945 tot 
zinken gebracht in Kiel) komen ook aan bod. Dan 

volgen nog: een helder geschreven hoofdstuk over de 
ontwikkeling van Duitse minionderzeeboten en iets 

minder: Duitse oorlogshelden, onderzeebootbun- 
kers en de niet te vergeten onderzeeboten die als mu¬ 
seumstukken bewaard zijn gebleven. Het boek ont¬ 

beert een deugdelijke index. De gegevens over de 

Zaunkönig opzoeken is dan nog niet zo eenvoudig. Het 

ding staat er overigens wel in. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: encyclopedisch overzichtswerk. 

Niveau: iets boven populair. 

Doelgroep: lezers geïnteresseerd in de geschiedenis 

van het Duitse onderzeebootwapen. 

Minpunt: het voegt niet veel toe aan datgene dat 
reeds bekend is. Onvermijdelijk worden sommi¬ 

ge onderwerpen oppervlakkig behandeld, waar¬ 

door de tekst stopt als het interessant begint te 

worden. 

Pluspunt: Mooi, compact en goed geïllustreerd uit¬ 

gegeven. 
Dirk J. Tang 

Huub Ummels, Van pantserboot tot kanonneerboot, de 

Brinio-klasse (Zaltbommel: Aprilis, 2005, 84 p., ill., 
ISBN 90-5994-091-1; €19,50) 

De laatste schepen die bij de Rijkswerf te Amsterdam 

voor de Koninklijke Marine werden gebouwd, zijn de 
drie pantserboten van de Brinio-klasse. Dit type pant¬ 

serboot was een betrekkelijk klein vaartuig van circa 

550 ton waterverplaatsing, voorzien van gordel- en 

dekpantser en een - voor de grootte van het schip - 

zware hoofdbewapening van vier kanons van 10,5 
cm. De door de hoofdingenieur van de werf ontwor¬ 

pen schepen werden in 1914-1915 in dienst gesteld en 
bestemd voor de verdediging van de Nederlandse zee¬ 

gaten. In 1935 werd de inmiddels verouderde type¬ 

aanduiding van pantserboot vervangen door de bena¬ 

ming kanonneerboot. In mei 1940 werden de 

schepen tegen de Duitse tegenstander ingezet. Op 

het Ijsselmeer werd Hr.Ms. Friso met vliegtuigbom¬ 

men uitgeschakeld en Hr.Ms. Brinio door de eigen be¬ 
manning tot zinken gebracht. Hr.Ms. Grutto ontkwam 

naar Engeland, deed daar en na de oorlog in Neder¬ 

land diensten werd tenslotte in 1959 gesloopt. 

De auteur besteedt in tekst, tekeningen en foto’s 

veel aandacht aan de techniek van schip en uitrus¬ 

ting. Zo beschrijft hij uitvoerig de scheepsromp, de 
voortstuwings- en hulpwerktuigen en de elektrische 

installatie, bewapening en vuurleiding. Het verhaal 

van de levensloop van de schepen is toegespitst op 
de periode van de Tweede Wereldoorlog. Vooral 

technisch geïnteresseerden zullen dit boekje met 
genoegen lezen. 
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Kwalificaties 
Aard publicatie: monografie scheepsklasse marine. 
Niveau: populair. 

Doelgroep: geïnteresseerden in marinegeschiede- 
nis van de twintigste eeuw. 

Minpunt: een wat onevenwichtige verdeling van 

aandacht voor techniek enerzijds en scheepsope- 
raties anderzijds. 

Pluspunt: een goed geïllustreerd beeld van een his¬ 
torisch scheepstype. 

G.M.W. Acda 

F.M. van Elderen, Erfprins. Van Fort Lasalle tot Marine¬ 

kazerne (Bijdragen tot de Nederlandse Marinege- 

schiedenis, onder redactie van het Instituut voor 
Maritieme Historie, deel 1; Amsterdam, De Bataaf- 

sche Leeuw, 2005,192 p., ill., isbn 90-6707-592-2; 
€29,50) 

In 1985 bracht de toenmalige Afdeling Maritieme 

Historie van de Marinestaf als eerste deel in de reeks 

‘Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis’ 
Erfprins. Van Fort Lasalle tot Marinekazerne uit. Nu 

wordt vanwege het feit dat het fort in 2005 officieel 

door de Koninklijke Marine wordt gebruikt een 

sterk aangevulde tweede druk gepubliceerd. Die 
uitbreiding zit in het nieuwe hoofdstuk ‘Altijd bou¬ 

wend’, dat de periode na 1985 behandelt. De huidi¬ 

ge Marinekazerne Erfprins heeft een indrukwek¬ 

kende geschiedenis. Koning Lodewijk Napoleon 

gelastte de bouw van een onneembaar fort op Hol¬ 

lands noordpunt. Het fort, gebouwd tussen 1811 en 
1813, werd genoemd naar een generaal, die sneuvel¬ 

de onder Napoleon. Deze laatste kwam zelf naar 

Den Helder om de nodige strategische aanwijzingen 

te geven bij de bouw van de vestingwerken. Toen het 

Franse bewind in Nederland ten einde liep, hand¬ 

haafde in Fort Lasalle admiraal Carel Hendrik Ver 

Huel een ijzeren discipline; hij schoot vanaf het fort 

bommen over de hoofden van de Heidenaren naar 
het Nieuwediep om te zien of hij in het uiterste geval 

zijn aldaar afgemeerde vloot kon vernietigen. 

Na de Franse tijd werd Fort Lasalle in 1824 omge¬ 

doopt in Fort Erfprins, genoemd naar Willem Frede- 

rik George Lodewijk, erfprins van Oranje. In de ja- 
ren vijftig van de twintigste eeuw werd Erfprins een 

marinekazerne. Thans herbergt het Fort Erfprins 
een concentratie van gespecialiseerde Technische 

Opleidingen van de Koninklijke Marine (TOKM). 

Kwalificaties 
Aard publicatie: rijk geïllustreerde publicatie over 

een onderwerp uit de marinegeschiedenis van de 
negentiende en twintigste eeuw. 

Niveau: populair/wetenschappelijk. 

Doelgroep: geïnteresseerden in de marinegeschie¬ 
denis en historische vestingwerken. 

Minpunt: het is verwarrend om deze sterk aangevul¬ 

de herdruk wederom als deel 1 van de Bijdragen 

tot de Nederlandse Marinegeschiedenis op te ne¬ 
men. 

Pluspunt: een mooi verzorgde uitgave met veel illu¬ 

straties, veelal in kleur, uit diverse collecties. 

Ron Brand 

Graddy Boven, De marineiuereld van Peter Spier. De Ko¬ 

ninklijke Marine in honderd tekeningen (Zaltbommel: 
Uitgeverij Aprilis, 2005, 84 p., ill., isbn 90-5994- 
106-3, gebonden; €22,50) 

Tekenaar en illustrator Peter Spier (*1927) woont al 

sinds 1951 in de Verenigde Staten, maar zijn werk is 

in stijl en onderwerpen altijd heel herkenbaar Ne¬ 

derlands gebleven. Net als zijn beroemde vader Jo 

Spier, heeft hij een heldere, anekdotische manier 
van tekenen, soms heel documentair, maar bijna al¬ 
tijd met een milde humor. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog diende de jonge 

Spier bij de Koninklijke Marine. Hij trad al snel toe 

tot de redactie van het marineblad Alle Hens. Dat heeft 

een bijzondere serie tekeningen opgeleverd van de 
marine in die periode, in Europa en in de West. Met 

grote aandacht voor detail tekende Spier de schepen, 

maar ook de havens en de passagierende manschap¬ 

pen, op Curasao en in Paramaribo. Vooral het vlieg- 

kampschip Karei Doorman heeft hij vele malen vastge¬ 

legd. Zijn marinetekeningen uit de periode 1947-1951 
schonk Peter Spier in 1998 aan het Marinemuseum 

in Den Helder. Bij de tentoonstelling van honderd 

werken uit die collectie verscheen dit boek. 

In zijn inleiding geeft Graddy Boven een biografi¬ 

sche schets van de kunstenaar. De diensttijd bij de 
marine was maar een begin van zijn carrière. In 

Amerika had Spier succes als illustrator en schrijver 

van kinderboeken, maar ook als ontwerper van 
boekomslagen. Spiers kinderboeken hebben vaak 

een maritiem (en Hollands) karakter. Zelfs de ark 

van Noach doet bij Peter Spier sterk denken aan een 
oer-Nederlandse tjalk! 

Dit boek is een verdiende hommage aan Peter 
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Spier. Hij bekeek de marine van binnenuit, met een 

scherpe blik, maar wel zoals de marineleiding het 

graag zag: als een grote varende reisorganisatie. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: tekeningen, met biografie over Pe¬ 
ter Spier. 

Niveau: populair. 

Doelgroep: belangstellenden in de recente marine- 

geschiedenis, liefhebbers van tekeningen en 
spotprenten. 

Minpunt: onderschriften lijken rechtstreeks uit een 

database overgenomen te zijn; vele herhalingen 
van jaartallen. 

Pluspunt: terechte aandacht voor getalenteerd mari¬ 
tiem tekenaar 

Remmelt Daalder 

Bram Beider, De Ouwe Werf: van Cornells Smit tot Corne¬ 
lls Verolme 1812-2005 (Alblasserdam: uitgeverij De 

Stroombaan, 2005, 656 p., ill., isbn 90-76496-25-0; 
€49,50) 

Een in omvang en aanpak indrukwekkend boek over 
de Alblasserdamse oude werf van Cornelis Smit, in 

de volksmond bekend als de ‘Ouwe Werf. Vanaf 

1812 hield men zich op dit terrein bezig met 

scheepsbouw. In 1828 werd het eerste zeegaande 

schip gebouwd, in 1977 het laatste. Daarna werden 
alleen nog secties en dekhuizen geproduceerd. 

Ruim 150 pagina’s zijn aan de geschiedenis van de 

werf gewijd. Woorden worden afgewisseld door een 

veelheid aan illustraties. Tot 1858 was Cornelis Smit 

eigenaar, opgevolgd door zijn zoon Jan, die de werf 

tot 1899 leidde. Vervolgens stond de Ouwe Werf be¬ 

kend als de NV Scheepswerf voorheen Jan SmitCzn, 

om in 1950 over te gaan in handen van Cornelis Ver¬ 
olme. Van 1977 tot 2004 was het terrein eigendom 

van Van der Giessen-de Noord NV. Ook de recente 
woningbouw op het werfterrein wordt uitvoerig in 

beeld gebracht. De laatste 500 pagina’s bevatten een 
lijst van alle op de Ouwe Werf gebouwde schepen, 

met uitvoerige beschrijvingen en veel illustraties. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: ‘werfbiografie’. 

Niveau: vooral technisch, deels populair-historisch. 
Doelgroep: streek- en plaatsgenoten die al dan niet 

op de werf hebben gewerkt en andere belangstel¬ 
lenden. 

Minpunt: historische gedeelte is verhoudingsgewijs 
summier. 

Pluspunt: zeer verzorgd en voorzien van veel illu¬ 
straties. 

J.E. Korteweg 

Lewis Johnman and Hugh Murphy, Scott Lithgow, 

Déja Vu All Over Again: The Rise and Fall of a Shipbuilding 

Company. (John’s, Newfoundland: International 
Maritime Economic History Association, Research 

in Maritime History No. 30, 2005, xi + 364 p., isbn 

0-9730073-0-0; $25.-) 

Dit dertigste deel van Research in Maritime History 

is in titel verwarrend met de dissertatie over hetzelf¬ 
de onderwerp van één van de auteurs, Hugh Murphy: 

Dej'a uu all over again! The reluctant rise and protracted de¬ 

mise of Scott Lithgou) Ltd. (Westminster 2001). Het 

boek probeert aan de hand van de ondergang van de 

grootste Schotse werf bij Greenock een analyse te 

maken van de ondergang van de Britse scheeps- 

bouwindustrie. De geschiedenis gaat terug tot 1711 
toen John Scott zijn werf vestigde in Greenock. In 

1806 bouwde de werf het eerste schip voor de Royal 
Navy. De werf werd later bekend door het bouwen 

van oorlogsschepen, in het bijzonder onderzeebo¬ 
ten. De naam Scott stond synoniem voor kwaliteit. 

Ten tijde van de nationalisatie van de Britse scheeps- 

bouwindustrie fuseerde de werf in 1970 met Lith- 

gow’s. Litgow’s, opgericht in 1874, was de grootste 

particuliere werf ter wereld. De ondergang van het 
ontstane conglomeraat aan werven en de redenen 

hiervan zijn vergelijkbaar met de werven van Rijn- 

Schelde Verolme in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. Net zoals de Nederlandse scheepsbouwers 

kreeg de werf problemen door de buitenlandse con¬ 

currentie. Het bewind van Margaret Thatcher (verdere 

nationalisatie van de scheepsbouw) leidde uiteinde¬ 

lijk tot reorganisatie en de verkoop van het concern 

in 1984 als onderdeel van het ofFshorebedrijf Traval- 
gar House. De neergang was echter niet meer te ke¬ 

ren en in 1993 sloot de werf definitief haar deuren. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: ‘werfbiografie’ en historische studie. 

Niveau: historisch wetenschappelijk. 
Doelgroep: historici. 

Minpunt: weinig illustraties. 

Pluspunt: uitgebreide bibliografie. 

C.P.P. van Romburgh 
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42745. McCULLOCH, TOM, Navigator to hydro¬ 

grapher. Victoria (BC), Trafford Publishing, 
2005, vi, 278 p., ill. 

42746. MEER, SJOERD DE, De begeerde kaart van 

Mercator. In: (Leo Akveld e.a. (red.)), Koersvast 
(Zaltbommel, 2005) 32-45, ill. (over de ‘concurrentie¬ 

strijd’ tussen het Scheepvaartmuseum Amsterdam en het 

Maritiem Museum Rotterdam in 1932 om een exemplaar 
van de wereldkaart van Mercator uit 1569; met Engelse 

samenvatting) 

42747. RIDGWAY, PETER, Indian Ocean maritime 

history atlas. GC 27, 2005, no. 1, 34-51, ill. 

42748. ROZWADOWSKI, HELEN M., Fathoming 
the oceans: the discovery and exploration of the 

deep sea. Cambridge (MA), Belknap Press of Har¬ 

vard University Press, 2005, 276 p., ill. 
42749. SCHILDER, GÜNTER, Mr. Joris Carolus (ca. 

1566-ca. 1636): ‘stierman ende caertschryver tot 

Enchuysen’. In: (Leo Akveld e.a. (red.)), Koersvast 

(Zaltbommel, 2005) 46-59, ill. (met Engelse samen¬ 

vatting) 

42750. SCHOKKENBROEK, JOOST, Cartografie op 
hout: de scheepskist van walvisvaartcommandeur 

Jan Cornelisz. Buijs (ca. 1697-1765). In: (Leo Ak- 
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veld e.a. (red.)), Koersvast (Zaltbommel, 2005) 

241-252, ill. (met Engelse samenvatting) 
42751. SCHUMACHER, HEINRICH, De kartering 

van Oost-Friesland door Willem Pieter Camp, 
1798-1804. CT 24, 2005, 45-51, ill. 

42752. SEAVER, KIRSTEN A., Maps, myths, and 

men: the story of the Vinland map. Stanford (CA), 

Stanford University Press, 2004, xxi, 480 p., ill. 

42753. SUMIRA, SYLVIA, Dutch globes of the se¬ 

venteenth century: a conservator’s perspective. In: 

(Leo Akveld e.a. (red.)), Koersvast (Zaltbommel, 
2005) 62-71, ill. 

42754- TEENSMA, B.N., De handgeschreven Brazi¬ 
liaanse roteiros van Hessel Gerritsz en Johannes 

de Laet. In: (M.L. Wiesebron (ed.)), Brazilië in de 

Nederlandse archieven (1624-1654) (Leiden, 
2005)43-56 

HAVENS EN WATERWEGEN 

42755. ALDERTON, DAVID, The chicken or the 
egg?: the relationship between industry and 

transport in East Anglia. LAR 27, 2005, 121-128, 

ill. (betreft de relatie tussen de vestiging uan industrieën 

en de aanwezigheid uan (onder meer) vaarwegen) 

42756. ARISHOLM, TORSTEIN, “Wild west” i 

havnebyen: hva skjer med Oslos maritime kultur- 

minner?. NSA 2004 (verschenen 2005) 7-28, ill. 
(met Engelse samenvatting) 

42757- BAAR, PETER-PAUL DE, Amsterdam brug- 
genstad. OA 57, 2005, 280-283, *11. 

42758. BERNSTEIN, PETER L., Wedding of the wa¬ 
ters: the Erie Canal and the making of a great na¬ 

tion. New York, W.W. Norton, 2005,448 p., ill. 

42759. BROLSMA, J.U., De stoere kade splijt...: de 

Rotterdamse haven en het Havenbedrijf in oor¬ 
logstijd. RJ 2005, 246-264, ill. 

42760. CARPENTER, DAVID, Gone to the docks. 

HT 55, 2005, nr. 9, 62-63, *11. (betreft de verdwenen 
Londense havens in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw) 

42761. CELERIER, MARIE-CHRISTINE, Toulon, 

port militaire de Richelieu. CHM 2005, no. 59,13- 

30 

42762. CLAGUE, DICK, Railway ferries to ro-ros. 

SM 40, 2005, no. 8,18-21, ill. (behandelt de ontwik¬ 

keling van de havenstad Heysham in Lancashire, van¬ 

waar reeds vele decennia veerboten naar Ierland vertrek¬ 
ken) 

42763. DAALDER, REMMELT e.a., De Amsterdam¬ 
se haven 1275-2005; samenst. Rob van Zoest. Am¬ 

sterdam, Kunsthistorisch bureau d’Arts, 2005, 
320 p., ill. 

42764. GAASTRA, FEMME, ‘Een stel cameele’. Zee¬ 

magazijn 31, 2005, nr. 3, 14, ill. (behandelt de ge¬ 
schiedenis van de scheepskameel) 

42765. GARNER, ALICE, A shifting shore: locals, 

outsiders, and the transformation of a French fis¬ 

hing town, 1823-2000. Ithaca (NY)/Londen, Cor¬ 

nell University Press, 2005, ix, 286 p., ill. (betreft de 

Franse havenplaats Arcachon, die zich transformeerde 
uan een vissershoven naar een toeristische badplaats) 

42766. G0BEL, ERIK, Madeira i dansk-norsk sofart 
og handel i det attende og tidlinge nittende arhun- 

dre. SAB 2003 (verschenen 2005), 128-157, BI. (be¬ 

handelt het belang van de haven van Madeira in de late 

achttiende en vroege negentiende eeuw voor de Deens- 
Noorse scheepvaart; met Engelse samenvatting) 

42767. GRAAF, JAN DE, STEVEN VAN SCHUPPEN, 

Noordzee: cartografie van een wereldzee. Den 
Haag, Lopende Zaken, 2004, 67 p., ill. 

42768. HAMMERBORG, MORTEN, Skipsfarts- 
byen: Haugesunds skipsfartshistorie 1850-2000. 
Bergen, Eide Forlag, 2004, 437 p., ill. 

42769. JONES, ADRIAN, A Russian bourgouis’s 

Arctic Enlightenment. HJ 48, 2005, 623-640 (be¬ 
treft Vasilii Krestinin’s publicatie ouer de geschiedenis van 
Archangel (gesticht in 1584) in 1792) 

42770. KELDER, A.R., Schoon schip maken in het 

Suezkanaal door Smit-Svitzer. BW 60, 2005, 298- 
302, ill. 

4277*. KERKHOVEN, JAAP, Bevroren in de tijd: Urk 
omstreeks 1905. Peperhuis 2005, nr. 11,4-7, ill. 

42772- KISSOUN, BRUNO, Les origines du port et 
de la ville de Pointe-a-Pitre: deux annees cruciales: 

1763-17641’oeuvre du Gouverneur Bourlamaque. 
CHM 2005, no. 59, 55-66 

42773. KRANS, R.H., De stadskraan. OR 27, 2005, 
no. 3, 22-24, ill. 

42774. KUIPERS, JAN J.B., Marinestad gaat prat op 

maritieme historie: ‘Monitor’ en ‘Merrimack’ le¬ 

ven voort in Norfolk, Virginia. BW 60, 2005, 382- 
385, ill. 

42775. LEACH, NICHOLAS, Clydeport today. SM 
40, 2005, no. 9, 36-39, ill. 

42776. LEE, ROBERT, Configuring the city: in-mi- 

gration, labour supply and port development in 

nineteenth-century Europe. IJMH 17, 2005, no. 1, 
91-122, ill. 

42777- LENTJES, ARIE, Het Canal d’llle et Ranee. 
Binnenvaart 14, 2005, nr. 7,17-20, ill. 

42778. LEPELLEY, ROGER, Chroniques de La Hou- 
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gue: St-Vaast-La-Hougue, port de guerre?. Cher¬ 
bourg, Editions Isoète, 2004,192 p. 

42779. LUDWIG, CURT GÜNTHER, Mythos Peen- 

emiinde: eine Reise in die Vergangenheit und Zu- 

kunft. Kohlers Flottenkalender 2006, 80-86, ill. 

42780. McCUTCHEON, CAMPBELL, ‘Doon the 

watter’. SM 40, 2005, no. 9, 26-29, BI- (betreft de 
scheepsbouw aan de rivier de Clyde en de ontwikkeling 
van de havenstad Glasgow) 

42781. MEER, JACQ. VAN DER, Van steyger tot 

Maasvlakte: de geschiedenis van de Rotterdamse 
havens (deel 1 en 2). OR27, 2005, no. 3, 4-7, ill., 
no. 4, 4-7, ill. 

42782. MEIER, GÜNTER, “The lands divides, the 

world united’: go Jahre Panamakanal. Kohlers 

Flottenkalender 2006,181-183, ill. 
42783. MESSERSCHMIDT, WALTER, Stettins Ge- 

treidespeicher: der gröfite Europas. Nordlicht 13, 
2005, Heft 47, 21-25, HI- 

42784. MESSERSMITH, ANDRENE, The American 
years: Dunoon and the US Navy. Glendaruel (Ar¬ 

gyll), Argyll Publishing, 2003,127 p., ill. (behandelt 

de aanwezigheid van de US Navy in de havenplaats Du¬ 
noon, Schotland, gedurende de Koude Oorlog) 

42785. OSLER, ADRIAN, Negotiating ‘The Nar¬ 

rows’: the Tyne’s shipping traffic, 1905 and 2005. 
MLT 2005, no. 28, 2-13, ill. 

42786. PARHAM, CLAIRE PUCCLA, From great wil¬ 

derness to seway towns: a comparative history of 

Cornwall, Ontario, and Massena, New York, 
1784-2001. Albany, State University of New York 
Press, 2004, vii, 181 p. 

42787. PFITZMANN, ANDREAS, Vom Wikinger La¬ 

ger zum Mustergut von Menzlin: Wasserbautech- 

nischen Anlagen am Peenefluft bei Menzlin. 

Nordlicht 13, 2005, Heft 47,12-17, ill- 

42788. PIEGAT, WOJTEK, Der Getreidespeicher 
EWA in Szczecin. Nordlichti3, 2005, Heft47,21- 

25> ill- 
42789. SCHAAP, PAUL, Pioniers op de Noordzee, 

1975-2005: 30 jaar gasproductie op het Neder¬ 
lands Continentale PIat=Pioneers on the North 

Sea: 30 years of gas production on the Dutch Con¬ 

tinental Shelf. Anna Pauwlona, PAS Publicaties, 
2005,176 p., ill. 

42790. SCHNEER, JONATHAN, The Thames: Eng¬ 

land’s river. New York, Little, Brown, 2005,291 p. 
42791. SHAW, JIM, Spaceport USA. SM 40, 2005, 

no. 11, 28-31, ill. (betreft de cruisehauen Port Canaveral 
in Florida) 

42792. SIRAGO, MARLA, Le citta e il mare: econo- 

mia, politica portuale, identita culturale dei centri 

costieri del Mezzogiorno moderno. Napels, Edi- 
zioni Scientifiche Italiane, 2004, 216 p., ill. 

42793- SLATER, LLOYD, Bridge of sighs. Compass 

74, 2004, nr. 2, 2-9, ill. (betreft de geschiedenis van de 
Brooklyn Bridge in New York) 

42794. SNIJDER, GEORGE, SUZANNE MARKUS- 

SE, Droog dokken. Bokkepoot 2005, nr. 170,16- 

20, ill. (betreft het droogdok van Jan Blanken in Helle- 
voetsluis) 

42795. STRUIJS, MAARTEN, GEPKE BOUMA, SIE- 

BE THISSEN (red.), Het groot Rotterdams brug- 

genboek. Zaltbommel, Aprilis, 2005, 247 p., ill. 

42796. VANDERSMISSEN, HANS, Paradijs aan het 
Pontegat: historie van de Rotterdamse Veerhaven. 

Rotterdam, Stichting Veerhaven Rotterdam, 
2005,108 p., ill. 

42797. VRIES, ADRIE DE, Cruquius, Caland en de 

Nieuwe Waterweg: een open verbinding naar zee, 

(2) De Nieuwe Waterweg kwam. Spreekbuis 
2005, nr. 91, 57, 59, ill., nr. 92, 59-61, ill. 

42798. (CATALOGUS), Die Loreley: ein Fels im 
Rhein, ein deutscher Traum; red. Mario Kramp, 

Matthias Schmandt. Mainz am Rhein, Verlag Phi¬ 

lipp von Zabern, 2004, [16], 214 p., ill. (catalogus 

Historisches Museum am Strom-Hildegard von Bingen, 
Bingen, en Mittelrhein-Museum, Koblenz) 

42799. (N.N.), De Zeelandbrug is veertig jaar. Bin¬ 
nenvaart 14, 2005, nr. 8, 29-30, ill. 

ZEE- EN BINNENVAARTRECHT 

42800. BORSCHBERG, PETER, Hugo Grotius’ 

theory of trans-oceanic trade regulation: revisi¬ 
ting Mare Liberum (1609). Itinerario 2g, 2005, nr. 

3,31-53 
42801. GILAS, JANUSZ, The collisional norms of 

the Polish maritime code. Revista Europea de De- 

recho de la Navegación Maritima y Aeronautica 
19,2003, 2687-2691 

42802. GO, SABINE C.P.J., Mutual marine insuran¬ 

ce in the province of Groningen, c. 1605-1770: a 

case of financial innovation. IJMH 17,2005, no. 1, 
123-149, ill. 

42803. GÓMEZ ROJO, MARIA ENCARNACIÓN, 

Las ensenanzas de derecho mantimo en Francia 

ante la implantación del sistema Europeo de edu¬ 

cation superior. Revista Europea de Derecho de la 

Navegación Maritima y Aeronautica 19, 2003, 
2693-2703 

42804. LANDWEHR, GÖTZ, Das Seerecht der Han- 
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se (1365-1614): vom Schiffsordungsrecht zum 
Seehandelsrecht. Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2003,164 p. (serie ‘Berichte aus den Steun¬ 
den der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften’, 
Bd. 21,1) 

42805. LOPUSKI, JAN, Maritime law in the XXI cen¬ 
tury: tradition, modernity, rationality. Revista Eu¬ 
ropea de Derecho de la N avegación Maritima y Ae¬ 
ronautica 20, 2004, 2959-2970 

42806. -, The uncitral preliminary draft instrument 
on the carriage of goods by sea: some reflections 
on the transformation and future of maritime law. 
Revista Europea de Derecho de la Navegación Ma¬ 
ritima y Aeronautica 19, 2003, 2665-2674 

42807. MAMEDOV, RUSTAM F., The progressive 
development of international legal status of the 
Caspian Sea: the problems and prospects. Revista 
Europea de Derecho de la Navegación Maritima y 
Aeronautica 20, 2004, 2893-2909 

42808. ZAMBRANA MORAL, PATRICIA, Las ense- 
nanzas de derecho maritimo en las principales fa- 
cultades y escuelas de derecho de Estados Unidos 
y Canada como posible modelo a aplicar en la im¬ 
plantation des espacio Europea de education su¬ 
perior. Revista Europea de Derecho de la Navega¬ 
ción Maritima y Aeronautica 19, 2003, 2675-2686 

Agenda 

1- 4 juni 2006 Charting the island seas: recent studies in Great Lakes research (Canadian Nautical Research 
Society, Wisconsin Maritime Museum, Canada). Informatie: madsen(a)cfc.dnd.ca 

21-25 augustus 2006 Making Global and Local Connections: Historical Perspectives on Port Economic (XlVe 

Congres of International Economic History, Helsinki, Finland). Inlichtingen: 
www.helsinki.fi/ehc2006/ en informatie: tapio.bergholm(g)sak.fi 

2007 22nd International Conference on the History of Cartography (Bern, Zwitserland). Inlichtingen: 
www.maphistory.info/confs.html 

2- 7 augustus 2007 Northern navigation (Canadian Nautical Research Society, Churchill, Manitoba, 
Canada). Informatie: williamglover(cDsympatico.ca of bgough@wlu.ca 
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Kopij 

De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders ter pu¬ 
blicatie in aanbieding is. Indien een artikel meer dan 6000 woorden beslaat moet contact worden 
opgenomen met de redactiesecretaris. Een artikel in het Engels, Duits of Frans kan bij uitzonde¬ 
ring worden opgenomen na overleg met de redactie. Kopij moet zijn getikt op A4-formaat met 
dubbele regelafstand en brede marge. Titel, onder- en subtitels duidelijk en consistent aangeven. 
Kopij moet in vijfvoud en compleet worden ingeleverd, d.w.z.: tekst (op papier en digitaal), bij¬ 
lagen, notenapparaat, eventuele illustraties/tabellen/grafieken enz. met onderschrift. Annotatie 
dient te geschieden volgens de Aanwijzingen voor tekstbewerking en annotatie, uitgegeven door het 
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap te Den Haag en aldaar verkrijgbaar (tel. 070- 

3140363). 
De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzigingen in taalkundige zin in de tekst 
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Illustraties moeten worden ingeleverd als scherpe afdrukken of dia’s, ter beoordeling van de re¬ 
dactie. Illustraties mogen ook digitaal worden aangeleverd, mits met voldoende resolutie. Nade¬ 
re informatie kan worden ingewonnen bij de uitgever. De auteur moet zonodig aangeven waar de 
illustraties in de tekst behoren te worden geplaatst. Van kaartjes en grafieken moeten scherpe af¬ 
drukken of tekeningen met voldoende contrast worden bijgeleverd. Tabellen kunnen met een ta- 
belfimctie worden opgemaakt of met telkens één tabpositie per kolom. 
De auteur regelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Het door de auteur gele¬ 
verde illustratiemateriaal wordt na publicatie van het artikel zo spoedig mogelijk geretourneerd. 

Proeven 

De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de aangege¬ 
ven termijn gecorrigeerd teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris. Extra correctie (wij¬ 
zigingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aangebracht in afwijking van de 
origineel ingeleverde tekst) moet met een afwijkende kleur worden aangebracht. Extra correctie 
is buitengewoon kostbaar: deze kosten kunnen de auteur in rekening worden gebracht. 

Overdrukken 

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

Advertenties 

Hele pagina € 115 
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Diversen E 

Totaal E 

SPECIFICATIE POST DIVERSEN DEBET 
Verkoop stropdassen 
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Prof. Dr. J.R. Bruijnprijs 
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Financieel overzicht boekjaar 2005 

15 425,15 
100,05 

2 500,00 
2 175,00 
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Tijdens het eerste semester van het academisch jaar 2006-2007 
wordt door de afdeling zeegeschiedenis van de opleiding 
Geschiedenis van de Universiteit Leiden voor de achttiende keer 
een serie hoorcolleges georganiseerd. Het thema van de 
collegecyclus is dit jaar Op hoop van Zegen. De Nederlandse 
zeevisserij 1500-2000. 

De colleges vinden plaats op donderdagavond in het Lipsius- 
gebouw (gebouw 1175) Cleveringaplaats 1 (zaal 028) en wel van 
20.30 tot 22.00 uur, onderbroken door een korte pauze. 

Belangstellenden van binnen de Universiteit 
De collegeserie kan door studenten geschiedenis als stamdoctoraal- 
of als bachelorcollege worden gevolgd. Vanzelfsprekend staan de 
colleges ook open voor studenten uit andere studierichtingen en 
van andere universiteiten. In dat geval zijn er geen kosten aan de 
serie verbonden. Het aantal te behalen studiepunten staat in de 
elektronische collegegids geschiedenis, evenals de te bestuderen 
literatuur. De colleges worden afgesloten met een schriftelijk 
tentamen. 

Belangstellenden van buiten de Universiteit 
Ook degenen die niet bij een universiteit staan ingeschreven en die 
belangstelling hebben voor dit thema kunnen de colleges bijwonen. 
De kosten bedragen € 205,-. Voor aanmelding kan men zich 
wenden tot mw. drs. Laura Herrero, Studiepunt Letteren, Letteren 
a la carte, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden. Telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur op nummer 071 - 
5276485, emailadres: alacarte@let.leidenuniv.nl 

Op hoop van zegen 
De Nederlandse zeevisserij 1500-2000 

Universiteit Leiden 
Hoorcolleges zeegeschiedenis 2006 



Op hoop van zegen 
De Nederlandse zeevisserij 1500-2000 

Het thema van het hoorcollege Zeegeschiedenis staat dit jaar in het 
teken van de Nederlandse zeevisserij van de zestiende eeuw tot 
heden. Visserij is voor veel Nederlanders eeuwenlang een belang¬ 
rijke bron van inkomsten geweest. Tienduizenden mensen waren 
direct en indirect voor hun levensonderhoud van de visserij 
afhankelijk. Zo was haring niet alleen een belangrijk exportartikel 
van de Republiek; het bekende visje leverde ook werkgelegenheid 
en inkomen op voor scheepsbouwers, leveranciers van zout, 
scheepsbenodigdheden en tal van andere zaken. Tientallen steden en 
dorpen waren tot in de twintigste eeuw afhankelijk van de 
zeevisserij. 
In dit hoorcollege wordt een breed overzicht geboden van de 
Nederlandse zeevisserij vanaf de late Middeleeuwen tot heden. In de 
colleges worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: 
de opkomst van de haringvisserij in de zestiende eeuw, de bloeitijd 
van de zeevisserij in de zeventiende eeuw, de visserscultuur in 
dorpen en steden, het zestiende-eeuwse visboek van Adriaen 
Coenen, de walvisvangst, de schepen waarop werd gevaren, de 
leefomstandigheden aan boord en de modernisering van de visserij 
in de twintigste eeuw. 

Programma 

14 september 

21 september 

28 september 

5 oktober 

12 oktober 

19 oktober 

2 november 

9 november 

16 november 

23 november 

30 november 

dr. H. den Heijer 

dr. L. Sicking 

dr. A. van Vliet 

drs. A. de Wit 

dr. H. den Heijer 

drs. R. Brand 

Visserij museum 

dr. J. Kerkhoven 

dr. H. den Heijer 

prof.dr. F. Gaastra 

drs. J. Schokkenbroek 

drs. F. Loomeijer 

dr. H. den Heijer 

Inleiding 

Visserij in de late 
Middeleeuwen 

Vissers en kapers 

Vissersgemeenschappen 

Visserij in verval 

De visserij in beeld 

Museumbezoek 

Vissers van de Zuiderzee 

Liberalisering van de visserij 

Vissersschepen 

De walvisvaart 

Modernisering van de visserij 

Afsluitend college 7 december 



Verslag van de secretaris over 2005 (gewijzigd 7/05/2006) 

Leden 
Op 31 december bedroeg het aantal leden 581, een geringe afname in vergelijking met 2004. De 
ledenadministratie berustte bij de heer A.J.J.M. van Koningsbrugge. 

Bestuur 
Tijdens de voorjaarsvergadering trad D. Tang, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek toe tot het 
bestuur. De ledenvergadering stemde tijdens dezelfde bijeenkomst in met een tweede 
zittingstermijn van de huidige voorzitter. Het bestuur bestond op 31 december uit H. de Bles 
(voorzitter), A.A. Poldervaart (secretaris), A.J.J.M. van Koningsbrugge (penningmeester), E.K. 
Spits, D. Tang en H. Stapelkamp. De kascommissie bestond uit de heer R.T.B. Visser en mw. Th. 
J.A. Roodhuyzen, die de boeken van de vereniging op 27 februari controleerden en in orde 
bevonden. 

Ledenvergaderingen 
Op 21 mei vond de voorjaarsvergadering plaats in de visafslag te Scheveningen alwaar 63 
personen aanwezig waren. Lezingen werden verzorgd door de heer F. Loomeijer, de heer W. Ment 
den Heijer en de heer J.P. van de Voort. Na de lezingen was er gelegenheid de vuurtoren te 
bezoeken en/of deel te nemen aan een rondleiding bij de firma Jac. Den Duik & Zonen, verzorgd 
door de heer G. Voerman. 
Op de najaarsvergadering van 15 oktober was de vereniging te gast in de Faculteit 
Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek van de TU Delft. Op het programma stonden diverse 
lezingen en presentaties van de heren J.A. Keuning, W. Heyveld, J.A. Pinkster, E.J. Voeth en 
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'William Fraude'. Ter afsluiting konden de 65 aanwezigen 
deelnemen aan een rondleiding door het laboratorium. 

Publicaties 
Met behulp van onder andere de subsidie van de Directie der Oostersche Handel en Rederijen 
verschenen twee nummers van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 24e jaargang. De redactie van 
het tijdschrift bestond op 31 december uit J.E. Korteweg (redactiesecretaris), G.M.W. Acda, 
R.J.W.M. Brand, H. den Heijer, C.P.P. van Romburgh, L.H.J. Sicking, J.W. Veluwenkamp en A.P. van 
Vliet (voorzitter). De redactie van de twee nummers van de achttiende jaargang van de 
nieuwsbrief Acht Glazen bestond uit L.M.A. Homburg, C.P.P. van Romburgh en J.M. de Wit. 

J.R.Bruiin scriptieprijs 
Tijdens de najaarsvergadering in Delft ontving Maarten Heerlien uit handen van drs. G.M.W. Acda, 
namens de jury de J.R. Bruijn scriptieprijs. Hij ontving de prijs voor zijn afstudeerscriptie 'Van 
Holland naar Cupidos Koe; Hollandse Newfoundlandhandel in de context van de internationale 
kabeljauwvisserij bij Newfoundland in de zestiende en de zeventiende eeuw'. De prijs werd voor de 
tweede keer uitgereikt. De jury bestond uit mw. dr. E. Jacobs (voorzitter), dhr. drs. L. Akveld en 
dhr. drs. G. M.W. Acda. Mw. E. Jacobs was helaas verhinderd bij de uitreiking aanwezig te zijn. 

Promotie 
De website fungeerde ook in 2005 als promotie voor de vereniging en de door haar ontplooide 
activiteiten. 

Overig nieuws 
De cd-rom met de bibliografie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis was voorjaar 2005 voor de 
leden beschikbaar. 
Op 1 februari 2005 overleed Dr. R.E.J. Weber, één van de oprichters en erevoorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. 

A.A. Poldervaart april 2006 





Uitgeverij Verloren 
Inge Broekman, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn 

Huilens (1596-1687). (zpr 23), 96 blz., ingenaaid, geïllustreerd, 
isbn 90-6550-854-6, €13,- 
Aan de hand van brieven, gedichten en egodocumenten beschrijft 
Inge Broekman de rol die de schilderkunst speelde in het leven van 
Constantijn Huygens. Hij wist veel over de praktische én de theore¬ 
tische kant van de schilderkunst. Zijn positie aan het hof en zijn op¬ 
treden als maecenas leverden hem verschillende artistieke relatie¬ 
geschenken op. 

Willem-Pieter van Ledden, Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een 

onderzoek naar de beeldvorming over Jan uan Riebeeck in Nederland en Zuid- 
Afrika omstreeks 1900,1950 en 2000.156 blz., ingenaaid, geïllustreerd, 
ISBN 90-6550-857-0, €15,- 
Over Jan van Riebeeck, die tussen 1652 en 1662 in opdracht van de 
VOC een verversingsstation bouwde aan de Kaap, is en wordt heel 

verschillend gedacht: ‘stichter van Zuid-Afrika’, ‘verkenner in koopmansland’, ‘vader van de apartheid’ 
... Van Ledden reconstrueert het historische verhaal én de twintigste-eeuwse beeldvorming. 

Nederland als voorbeeldige natie. Redactie Wim van Noort en Rob 
Wiche, 142 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-894-5, 
€15- 
Sinds de negentiende eeuw laat Nederland zich erop voorstaan 
dat het in een aantal opzichten een voortrekkersrol vervult. 
Men wijst dan op onze traditie van vredelievendheid en toleran¬ 
tie, onze betrokkenheid bij de verbetering van de internationa¬ 
le samenwerking en onze vredesbeweging. Maar in hoeverre 
klopt dit beeld? 

Het Oera Linda-boek. Facsimile - Transcriptie - Vertaling. Bezorgd 
door Goffe Jensma, 448 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 
90-6550-841-4, €28,- 
Het Oera Linda-boek beschrijft de geschiedenis van een mil- 
lennia-oude, moreel hoogstaande Friese samenleving waaruit 
de gehele West-Europese beschaving zou zijn voortgekomen. 
Jensma heeft de tekst getranscribeerd en vertaald in modern 
Nederlands en schetst in zijn inleiding de ontstaansgeschiede¬ 
nis van deze fascinerende ïge-eeuwse mystificatie. 
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