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Ten geleide 

In 2005 ontving Maarten Heerlien op de na¬ 
jaarsvergadering van de Nederlandse Vereni¬ 
ging voor Zeegeschiedenis de J.R. Bruijn scrip¬ 
tieprijs. De jury prees de aan de Rijksuni¬ 
versiteit Groningen geschreven scriptie als 
“een schoolvoorbeeld van een systematisch op¬ 
gezet historisch onderzoek, dat met behulp 
van een in feite zeer beperkte hoeveelheid 
bronnenmateriaal een boeiend stuk economi¬ 
sche geschiedenis weer tot leven wekt.” De re¬ 
dactie van dit tijdschrift vroeg Heerlien zijn 
scriptie te bewerken tot een artikel, zodat ook 
de lezers inzicht krijgen in de Nederlandse be¬ 
moeienis met de stokvishandel op Newfound¬ 
land in met name de eerste helft van de zeven¬ 
tiende eeuw. 

De onderwerpen van de andere twee artikelen 
in dit nummer bestrijken de achttiende eeuw. Bij 
zijn onderzoek naar de smokkelhandel op West- 
Afrika stuitte Ruud Paesie op tot nu toe onbe¬ 
kende archiefstukken over de uitrusting van de 
expeditievloot van Jacob Roggeveen. Het artikel, 
maar zeker ook de bijlagen, geven een fraai 
beeld over de uitrusting van een achttiende- 
eeuwse ontdekkingsreis. Chris Nierstrasz ten 
slotte werpt een nieuw licht op de houding van 
de VOC ten opzichte van privé-handel. Dat er 
ook op het gebied van de VOC nog wel het een 
en ander aan vernieuwend onderzoek valt te 
doen, maakt Nierstrasz duidelijk in zijn oproep 
tot onderzoek naar de privé-handel van VOC- 
dienaren per handelsgebied, per product en per 
sociëteit. 

In dit nummer van het Tijdschrift voor Zeege¬ 
schiedenis vindt u uiteraard ook weer de gebrui¬ 
kelijke boekenrubrieken en de bibliografie. 
Ditmaal ook een ‘in memoriam’ voor de heer 
Roosegaarde Bisschop, oud-penningmeester 
van de Vereniging, die op 11 juni jongstleden 
overleed. 
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Stokvishandel tussen de Republiek, Newfound¬ 
land en hetMiddellandse-Zeegebied (1590-1670)1 
Maarten Heerlien 

In 1497 ontdekte John Cabot, die in opdracht 
van de Engelse Kroon een Noordwestelijke 
doorvaart naar Azië zocht, per toeval New¬ 
foundland. Aanvankelijk ontstond er na Cabots 
terugkeer weinig enthousiasme voor dit onher¬ 
bergzame en onvruchtbare eiland. De andere 
toevallige ontdekking die Cabot tijdens zijn 
tocht van 1497 deed, maakte heel wat meer in¬ 
druk. De van oorsprong Venetiaanse ontdek¬ 
kingsreiziger was in de wateren rondom New¬ 
foundland op ’s werelds grootste populatie 
Atlantische kabeljauw gestuit. Berichten over 
deze ontdekking logen er niet om. Een veelge¬ 
bruikt en tekenend citaat over dit onderwerp 
komt uit een brief die Raimondo di Concino op 
18 december 1497 vanuit Londen schreef aan de 
hertog van Milaan: “... De zee zit daar boorde¬ 
vol met vis die behalve met netten ook met door 
stenen verzwaarde manden uit het water kan 
worden gehaald ...”2 Een jaarlijkse uittocht van 
vissersvloten van Europa naar de kusten van 
Newfoundland was het gevolg. Tot 1540 maak¬ 
ten voornamelijk Franse vissers de overtocht, 
in de tweede helft van de zestiende eeuw ook 
Spaanse en Portugese vloten en vooral vissers 
uit het zuidwesten van Engeland. In 1578 
maakte Anthony Parkhurst in een brief aan Ri¬ 
chard Hakluyt melding van zo’n 350 vissersbo¬ 
ten in de wateren rondom Newfoundland: 150 
Franse, 100 Spaanse, 50 Portugese en 50 Engel¬ 
se.3 In de daarop volgende honderd jaar namen 
de aantallen Spaanse en Portugese Newfound- 
landvissers weliswaar drastisch af, maar de 
Franse en Engelse vloten bleven groeien. 

Tekenen van Nederlandse kabeljauwvissers 
bij Newfoundland zijn er praktisch niet. Vis¬ 
sers uit de Republiek richtten zich primair op 
de grote visserij - de haringvangst. Nederland¬ 

se ondernemers hebben wel een andere rol ge¬ 
speeld in de vroegmoderne Europese New- 
foundlandvisserij, namelijk die van vishande¬ 
laars en vistransporteurs. De op de kusten van 
Newfoundland geproduceerde stokvis en ge¬ 
zouten kabeljauw werd onder andere door 
kooplieden uit de Republiek opgekocht en ge¬ 
transporteerd naar Europese havens. Deze 
handelswaar was niet bestemd voor de markt 
in de Republiek - die werd met stokvis bevoor¬ 
raad vanuit Bergen in Noorwegen. De voor de 
kusten van Newfoundland ingekochte vis werd 
vrijwel uitsluitend naar havens in het Middel- 
landse-Zeegebied gebracht. Van de opbrengst 
werden daar Zuid-Europese voedingsmiddelen 
en luxeartikelen ingekocht, bestemd voor de 
Amsterdamse stapelmarkt, en ook zout voor de 
Nederlandse visserij. 

Over de rol van kooplieden uit de Republiek 
in de kabeljauwvisserij is maar weinig terug te 
vinden in de historiografie. Het onderwerp is 
globaal besproken door enkele Canadese his¬ 
torici, waaronder Harold Innis in zijn vandaag 
de dag nog steeds befaamde The cod jisheries 
(1940). Innis besteedt slechts één alinea aan 
het aandeel van de Republiek in de handel; hij 
wijdt daarin uit over maatregelen van Engeland 
om de ondernemers uit de Republiek tegen te 
werken.4 Andere auteurs komen niet veel ver¬ 
der en de mededelingen die zij doen, berusten 
vaak op gepubliceerde, meest Engelse bron¬ 
nen. Dit laatste geldt ook voor het enige werk 
over het onderwerp met een enigszins respec¬ 
tabele omvang, de masterscriptie van Dicky 
Glerum-Laurentius, een Nederlander die in 
i960 aan de Memorial University of New¬ 
foundland in St. John’s studeerde.5 De Canade¬ 
se historicus Jan Kupp baseerde zich als eerste 
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op een grote hoeveelheid Nederlands bronnen¬ 
materiaal. Samen met de toenmalige Amster¬ 
damse gemeentearchivaris Simon Hart legde 
hij een verzameling afschriften van Amster¬ 
damse notariële akten aan, hoofdzakelijk be- 
vrachtingscontracten en attestaties, die zowel 
in het Canadese Nationaal Archief als in het 
Amsterdams gemeentearchief is gedepo¬ 
neerd.6 In een artikel uit 1974 geeft Kupp een 
tijdslijn van de inmenging van ondernemers uit 
de Republiek in de kabeljauwhandel bij New¬ 
foundland. Tot een inhoudelijke analyse van 
het bronnenmateriaal komt hij nauwelijks; het 
artikel werpt dan ook veel vragen op voor ver¬ 
volgonderzoek.7 Alleen Simon Hart en de Ca¬ 
nadese historicus, antropoloog en archeoloog 
Peter E. Pope hebben dat op beperkte schaal ter 
hand genomen. Hart maakt een beknopte ana¬ 
lyse van de vrachtprijzen van Nederlandse 
schepen in de Newfoundlandvaart. Pope geeft, 
gedetailleerder dan Kupp, een overzicht van de 
deelname aan de handel in Newfoundlandvis 
door ondernemers uit de Republiek in de ze¬ 
ventiende eeuw.8 

In dit artikel wordt op basis van het beschik¬ 
bare primaire bronnenmateriaal, de collectie 
Kupp/Hart, aangevuld met stukken uit het Rot¬ 
terdams gemeentearchief en het Nationaal Ar¬ 
chief, en secundaire literatuur een beeld ge¬ 
schetst van de Newfoundlandvisserij en de 
Newfoundlandhandel vanuit de Republiek. 
Daarbij zal ook worden ingaan op de rol die de 
Nederlandse kooplieden speelden binnen het 
internationale systeem van visserij, handel en 
afzetmarkten dat de economische activiteiten 
op Newfoundland kenmerkte. 

Europese vissers op Newfoundland 

Tegen de verwachting in waren het niet Engel¬ 
se vissers die vanaf het begin van de zestiende 
eeuw regelmatig de wateren rondom New¬ 
foundland bezochten. Het waren vissers uit Bre¬ 
tagne en Normandie die als eersten de reis naar 
het nieuwe vangstgebied met enige regelmaat 

ondernamen.5 Waarschijnlijk hadden vissers en 
handelaars uit deze streken rechtstreeks van col¬ 
lega’s uit Zuidwest-Engeland van de nieuwe vis¬ 
gronden gehoord, aangezien tussen deze ge¬ 
bieden nauwe commerciële banden bestonden. 
Tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw ver¬ 
breidde de Newfoundlandonderneming zich 
over de hele Franse Atlantische kust met steden 
als St. Malo, La Rochelle en Bordeaux als voor¬ 
naamste centra. Kleinere kustplaatsen volgden 
deze ontwikkeling zodat de Franse westkust 
rond 1550 niet minder dan vijftig havens telde 
van waaruit jaarlijks vissers naar Newfoundland 
vertrokken." Exacte cijfers omtrent de totale 
Franse Newfoundlandvloot uit die periode zijn 
er niet, maar deelstudies hebben aangetoond 
dat alleen al vanuit Bordeaux, La Rochelle en 
Rouen in 1549 en 1559 respectievelijk 102 en 150 
schepen de overtocht naar Newfoundland 
maakten en in 1580 schatte Robert Hitchcock de 
Franse Newfoundlandvloot op zo’n 500 sche¬ 
pen per jaar.11 

Na 1570 nam het Engelse aandeel in de New¬ 
foundlandvisserij toe. Als we de verschillende 
contemporaine bronnen naast elkaar leggen, 
kan een toename van Engelse schepen in de 
visserij bij Newfoundland worden waarge¬ 
nomen van 4 a 5 expedities in 1570 naar zo’n 
150 per jaar in het eerste decennium van de ze¬ 
ventiende eeuw en rond de 500 expedities in 
1640. Overigens gaat het hier veelal om door 
politieke en economische belangen gekleurde 
bronnen. Het is dus onduidelijk of de groei en 
de omvang van de Engelse Newfoundlandvloot 
daadwerkelijk zo spectaculair zijn geweest als 
door deze bronnen wordt gesuggereerd. Vast 
staat dat het Engelse aandeel in de Europese 
Newfoundlandvisserij na 1570 een gestage 
groei doormaakte die opmerkelijk genoemd 
mag worden gezien het instabiele politieke en 
economische klimaat dat deze periode ken¬ 
merkte.12 Verschillende factoren hebben hier¬ 
toe bijgedragen, zoals hetwegvallen van de IJs¬ 
landse kustwateren als gunstig vangstgebied 
voor kabeljauw na het invoeren van een nieuw 
vergunningenstelsel door de Deens-Noorse 
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Kroon rond 1580 en de stimulering van de bin¬ 
nenlandse visconsumptie door de Engelse 
Kroon.13 Voor een belangrijk deel werd deze 
groei bovendien juist gestimuleerd door het in¬ 
stabiele politieke en economische klimaat, dat 
de vraag naar hoogwaardige, relatief goedkope 
voedingsmiddelen bevorderde. Handelaren 
konden met Newfoundlandse stokvis aan deze 
vraag voldoen en voorzagen met name de 
Spaanse markt van dit product; een paradoxaal 
gegeven aangezien Engeland in deze periode 
voortdurend met Spanje in oorlog was.14 

Tot in de jaren 1580 had Spanje zijn eigen 
Newfoundlandvloot in de Spaans-Baskische re¬ 
gio. Maar enerzijds door het mislukken van de 
pogingen van Philips II om buitenlandse con¬ 
currentie in de export van Spaanse artikelen uit 
te schakelen, waardoor de Spaans-Baskische 
handel in Newfoundlandvis zich verplaatste 
naar het Frans-Baskische gebied, en anderzijds 
door de constante confiscatie van Baskische 
schepen ten behoeve van de Spaanse oorlogs¬ 
vloot was de Spaanse Newfoundlandvisserij te¬ 
gen het einde van de zestiende eeuw zo goed als 
verdwenen.15 Een soortgelijk lot zou de Portu¬ 
gese Newfoundlandvloot na de Spaanse an¬ 
nexatie van Portugal in 1580 hebben ondergaan. 
Sommige historici menen dat Portugese vissers 
als eerste Europeanen en in groten getale de 
oversteek naar de wateren rondom Newfound¬ 
land maakten. Maar volgens anderen zijn deze 
aannames louter gebaseerd op indirect bron¬ 
nenmateriaal. Er hebben zeker Portugezen bij 
Newfoundland gevist, maar er is te weinig do¬ 
cumentatie overgeleverd en te weinig historisch 
onderzoek gedaan om een Portugese New¬ 
foundlandvisserij van enige betekenis te kunnen 
veronderstellen.16 

Tegen de tijd dat handelaren uit de Republiek 
zich in de handel in Newfoundlandvis meng¬ 
den, rond 1590, waren Frankrijk en Engeland de 
twee belangrijke producenten van stokvis en ge¬ 
zouten vis op en rond Newfoundland. Jaarlijks 
werden in beide landen de schepen voor de 
Newfoundlandvisserij in het vroege voorjaar uit¬ 
gerust. Vervolgens begon de race om de beste 
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plaatsen aan de kust van Newfoundland. Deze 
bevonden zich aan de zuid- en de oostkant van 
het eiland, met name rond het Avalon-schierei- 
land waar de warme Golfstroom en de koude La- 
bradorstroom samenkomen en de overvloedige 
aanwezigheid van fytoplankton ideale voedsel- 
gronden voor kabeljauwen vormden.17 

Wanneer de vissers tussen half april en half 
mei Newfoundland bereikten en een gunstige 
plek op de kust hadden uitgezocht als uitvals¬ 
basis voor hun visserijactiviteiten, volgde een 
maand van hard werken om een kampement en 
voorzieningen voor de verwerking van de ka¬ 
beljauw tot stokvis op te bouwen. In de zomer¬ 
maanden werd vanaf de kust in sloepen met elk 
drie bemanningsleden gevist. Van elke sloep 
werd verwacht dat deze dagelijks 1000 tot 1200 
kabeljauwen binnenbracht. Aan het einde van de 
dag werd de vangst van elke sloep verwerkt door 
de ‘header’ die de ingewanden van de kabeljauw 
verwijderde, de lever in een ton deed voor lever¬ 
traan en de kop eraf hakte en de ‘splitter’ die de 
ruggengraat verwijderde. Vervolgens werden de 
vissen gezouten. Na een paar dagen werd het 
zout er afgespoeld en werden de vissen te dro¬ 
gen gelegd of gehangen. Aan het einde van het 
vangstseizoen werd de stokvis ingeladen op het 
schip, samen met de tonnen traanolie en een be¬ 
perkte hoeveelheid gezouten vis die te laat in het 
seizoen was gevangen om nog te kunnen wor¬ 
den gedroogd. Dan werd het kampement afge- 
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broken en zeilde men richting Europa.18 Dit pro¬ 
ces werd droge visserij genoemd en werd door 
zowel Franse als Engelse vissers beoefend. 
Daarnaast beoefenden de Fransen de zogeheten 
groene visserij waarbij men gedurende het 
vangstseizoen aan boord van de vissersboot 
bleef en de gevangen kabeljauw niet droogde 
maar zoutte. Dit gebeurde verder uit de kust op 
een aaneenschakeling van ondiepe wateren die 
samen de Grand Banks worden genoemd. 
Groene visserij had als voordeel boven droge vis¬ 
serij dat er geen voorzieningen op de kust hoef¬ 
den te worden gebouwd waardoor groene vis¬ 
sers later uit Europa konden vertrekken. Dat 
maakte deze visserij aanzienlijk goedkoper dan 
de droge visserij.19 

De vis die na elk vangstseizoen naar Europa 
werd verscheept had verschillende bestemmin¬ 
gen. De Franse stokvis ging voornamelijk naar 
de binnenlandse markt, doorgaans naar Bor¬ 
deaux en vooral naar Marseille, rond 1600 de 
stapelplaats van stokvis in het Middellandse- 
Zeegebied. De groene vis had voornamelijk ha¬ 
vens in Bretagne en Normandië als bestem- 
ming, van waaruit deze naar het achterland 
werd verscheept met Parijs als grootste afzet¬ 
markt. Engeland concentreerde zich voor de 
afzet van zijn stokvis op Italië en het Iberisch 
schiereiland en in mindere mate op Noord- 
Frankrijk. Voor een deel vond deze handel met 
Mediterrane en Franse havens plaats vanuit de 
thuishavens van de Engelse Newfoundland- 
vloot in het zuidwesten van Engeland, met 
Dartmouth, Plymouth en Exeter als handels¬ 
centra.20 Een groot deel van de Engelse stokvis 
ging echter rechtstreeks vanuit Newfound¬ 
land naar het Middellandse-Zeegebied. Aan¬ 
vankelijk waren het de vissers zelf die de vangst 
aan het einde van het seizoen naar de Mediter¬ 
rane markten brachten, maar in de zeventiende 
eeuw werd het intercontinentale transport van 
stokvis een op zichzelf staande onderneming 
met een multilateraal karakter. Handelaren 
charterden schepen, die ze met zout, andere 
vissersbenodigdheden of in ballast naar New¬ 
foundland stuurden. Daar werd bij een of meer 

visserskampementen stokvis ingekocht. Dat 
kon door middel van een kredietbrief waarin 
was bepaald waar de schipper vis moest halen, 
hoeveel, voor welke prijs, en in welke Europese 
haven de lading weer doorverkocht diende te 
worden. Zaken die door de ondernemer al 
vooraf met de reders van de visserijexpedities 
waren bedongen. Het voordeel hiervan was dat 
de schipper verzekerd was van een volle lading, 
maar het nadeel van het systeem van krediet¬ 
brieven was dat het tamelijk onbuigzaam was. 
Prijzen waren vaak ver van tevoren afgespro¬ 
ken. Wanneer de prijs van stokvis in de tijd tus¬ 
sen afspraak en overdracht gestegen was, was 
dit nadelig voor de vissers. Daarnaast konden 
vissers met ladingen blijven zitten wanneer een 
handelaar niet kwam opdagen. Een andere op¬ 
tie was het meesturen op een handelsreis van 
een commies, een vertegenwoordiger van de 
ondernemer, en soms werden vertegenwoordi¬ 
gers ter plaatse in de Mediterrane havens in¬ 
geschakeld. Een commies kocht namens de 
koopman in Newfoundland vis in, de vertegen¬ 
woordiger ter plaatse regelde al dan niet van te¬ 
voren de verkoop van de lading. Dit systeem 
was flexibeler dan het hanteren van krediet¬ 
brieven, maar had ook nadelen. Het verkrijgen 
van de lading in Newfoundland was afhanke¬ 
lijk van de capaciteiten van de commies, die 
niet altijd een volle lading wist te bedingen. 
Daarnaast werkten commies en vertegenwoor¬ 
diger ter plaatse nog wel eens langs elkaar heen, 
bijvoorbeeld wanneer de commies besloot naar 

een andere haven te varen dan was afgesproken 
omdat hij daar een betere prijs voor de lading 
kon krijgen, terwijl de vertegenwoordiger ter 
plaatse dezelfde lading al in de afgesproken ha¬ 
ven aan een afnemer had verkocht.21 

Rond het begin van de herfst bereikte de 
stokvis uit Newfoundland het Middellandse- 
Zeegebied. Met de opbrengsten van de vis werd 
door schipper of commies een retourlading, 
bestemd voor de thuishaven, ingekocht, be¬ 
staande uit producten als wijn, olie, gedroogd 
fruit en zout voor de visserij.22 Met deze ladin¬ 
gen viel de echte winst te behalen voor de be- 
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vrachters in de driehoekshandel op Newfound¬ 
land en de Middellandse Zee. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er vanaf het begin van de 
zeventiende eeuw steeds meer initiatieven wer¬ 
den ondernomen om deze driehoekshandel te 
monopoliseren. Hiervoor werd kolonisatie van 
Newfoundland noodzakelijk geacht. Een aan¬ 
tal permanent bewoonde nederzettingen aan de 
kust konden op den duur een monopolie op de 
visserij opleveren en wanneer dat eenmaal een 
feit was, kon het transport naar Europa geregu¬ 
leerd en gemonopoliseerd worden. Dergelijke 
plannen ondervonden overigens felle tegen¬ 
stand binnen de grote groep Franse en Engelse 
seizoensvissers. Zij waren gebaat bij vrije han¬ 
del en bij snel en goedkoop transport naar Eu¬ 
ropa, dus bij concurrentie onder de transpor¬ 
teurs. Desondanks werden er in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw verschillende succes¬ 
volle Franse kolonies gesticht zowel op New¬ 
foundland als elders rond de St. Lawrencebaai. 
De Franse Kroon garandeerde de vrijheden van 
de seizoensvissers - deze garanties werden ten¬ 
minste tot 1650 waargemaakt - en recruteerde 
zelfs de seizoensvissers als kolonisten vanwege 
hun kennis en vakbekwaamheid.23 

Heel anders verging het de Engelsen. Tot eind 
jaren 1630 wisten zij geen succesvolle kolonie op 
Newfoundland te stichten. Initiatieven hiervoor 
werden in Engeland genomen door de in 1610 
opgerichte London and Bristol Company, waar¬ 
in kapitaalkrachtige Londense ondernemers en 
grote ondernemers uit Zuidwest-Engeland met 
kennis van Newfoundland waren verenigd. De 
Company had een reeks nederzettingen op de 
zuidoostkust van Newfoundland voor ogen. Met 
dit plan waren grote investeringen gemoeid die 
pas op de lange termijn zouden renderen, mits 
de kolonisatie een succes werd. Investeren in 
dergelijke risicovolle ondernemingen konden 
de seizoensvissers en kleine ondernemers uit 
Zuidwest-Engeland niet en dus werd deze gro¬ 
te groep niet betrokken in de plannen van de 
London and Bristol Company. Talloze aanva¬ 
ringen tussen kolonisten en seizoensvissers op 
Newfoundland waren het gevolg, waardoor de 

Company zijn doelen nooit heeft kunnen reali¬ 
seren.24 Een tweede poging tot de stichting van 
een permanente, rendabele visserij kolonie op 
Newfoundland werd aan het eind van de jaren 
1630 door wijnhandelaar Sir David Kirke on¬ 
dernomen. Om zijn plannen te bekostigen, stel¬ 
de Kirke voor een belasting van vijf procent te 
heffen op alle partijen vis die door niet-Engelse 
handelaren werden opgekocht. Ook dit plan 
stuitte op fel verzet van de seizoensvissers, maar 
ditmaal was dat tevergeefs. Weliswaar werden er 
enkele compromissen gesloten om eventuele 
verliezen van de seizoensvissers te compenseren, 
maar Kirke kreeg toestemming voor zijn belas¬ 
ting en zijn kolonisatieplannen slaagden.25 

In de daarop volgende jaren werd het voor En¬ 
gelse seizoensvissers steeds moeilijker om hun 
handelsvrijheid te waarborgen. Kirke en zijn za¬ 
kenpartners stuurden in de jaren 1640 steeds 
meer schepen richting Newfoundland en zij 
waren niet de enigen. Een groeiend aantal Lon¬ 
dense ondernemers charterde jaarlijks een of 
meerdere schepen voor de driehoekshandel op 
Newfoundland en de Middellandse Zee. Deze 
ontwikkeling werd gesteund door wetgeving 
van het Engelse parlement. Met verscheidene 
Navigation Acts probeerde het parlement in de 
jaren 1640 en 1650 het vervoer van producten 
van Engelse makelij op andere dan Engelse 
schepen aan banden te leggen. Door de onrus¬ 
tige situatie op zee die deze maatregelen mee¬ 
brachten, werden de zelfstandige Engelse vis¬ 
sers en handelaren voor het succes van hun 
ondernemingen afhankelijk van konvooiering 
en dus van de politiek; een ontwikkeling die zo¬ 
wel voor hen als voor de buitenlandse partijen 
in de Newfoundlandhandel negatieve gevolgen 
had. De Newfoundlandhandelaren uit de Re¬ 
publiek vormden zonder twijfel de belangrijk¬ 
ste van deze buitenlandse partijen. 

Maarten Heerlien / Stokvishandel 
127 



Newfoundlandhandel en 
Straatvaart vanuit de Republiek 

In het hiervoor geschetste systeem van sei- 
zoensvisserij en driehoekshandel bekleedden 
kooplieden uit de Republiek een belangrijke 
plaats. Samen vormden zij een van de partijen 
die de stokvis opkochten en van Newfoundland 
overbrachten naar het Middellandse-Zeegebied. 
Toch - ik merkte het in de inleiding al op - is er 
weinig bekend over het aandeel en het belang 
van de kooplieden uit de Republiek in dit sys¬ 
teem. Het handjevol auteurs dat aandacht aan 
het onderwerp schenkt, benadert het onderwerp 
vaak maar oppervlakkig en niet zelden spreken 
zij elkaar tegen. Zo zouden kooplieden uit de Re¬ 
publiek volgens R.G. Lounsbury de belangrijk¬ 
ste spelers geweest zijn in de driehoekshandel 
op Newfoundland en zouden zij deze zelfs heb¬ 
ben uitgevonden, terwijl GilianT. Cell meent dat 
Engeland het grootste aandeel had in de drie¬ 
hoekshandel, hetgeen Peter Pope weer weer¬ 
spreekt.26 Dit is niet vreemd: de drie auteurs ha¬ 
len hun informatie uit verschillende bronnen. 
Lounsbury baseert zich op Engels bronnenma¬ 
teriaal terwijl Cells uitlatingen over de New¬ 
foundlandhandel vanuit de Republiek overwe¬ 
gend zijn gefundeerd op de in de inleiding al 
genoemde scriptie van Glerum-Laurentius. En 
ook al verdient Glerum-Laurentius respect voor 
zijn enigszins correcte schets van de ontwikke¬ 
ling van de handel van de Republiek met New¬ 
foundland, het ontbreekt in zijn werk aan een 
goede onderbouwing met primair en secundair 
bronnenmateriaal waardoor sommige van zijn 
beweringen dubieus of zelfs onwaar zijn. Zo 
vormt de veronderstelling dat er vanuit de Re¬ 
publiek niet alleen met Newfoundland werd ge¬ 
handeld maar dat er ook werd gevist, een inte¬ 
ressante maar incorrecte rode draad door zijn 
betoog. In de bronnen is hiervoor geen concreet 
bewijs te vinden — hooguit hier en daar een in¬ 
directe, multi-interpretabeleverwijzing. Boven¬ 
dien is het niet aannemelijk dat vissers uit de Re¬ 
publiek in de zestiende en de zeventiende eeuw 
bij Newfoundland op kabeljauw hebben gevist. 

De Nederlandse kabeljauwvisserij werd in deze 
periode vrijwel uitsluitend vanuit het Maas- 
mondgebied beoefend. Dat gebied werd tot 
1650 voortdurend geteisterd door Duinkerker 
kapers, wat investering in kostbare expedities 
naar Newfoundland zeer onaantrekkelijk maak¬ 
te. Bovendien was de kabeljauwvisserij in de Re¬ 
publiek tot 1700 te kleinschalig en van een dus¬ 
danig ander karakter dan de Engelse en Franse 
Newfoundlandvisserij dat het onwaarschijnlijk 
is dat vissers uit de Maasmond zich in de zes¬ 
tiende en de zeventiende eeuw ooit aan de tocht 
naar Newfoundland gewaagd hebben.27 

Pope baseert zich, net als uiteraard Jan Kupp 
zelf, hoofdzakelijk op de bronnencollectie 
Kupp/Hart. Samen vormen de werken van Kupp 
en Pope een globaal overzicht van het verloop en 
de betekenis van de Newfoundlandhandel van¬ 
uit de Republiek, dat correcter is dan bijvoor¬ 
beeld het stuk van Glerum-Laurentius. Kupp 
stelt dat ondernemers uit de Republiek zich in 
1589 in de Newfoundlandhandel begonnen te 
mengen. Dit jaartal licht hij niet verder toe, maar 
baseert hij vermoedelijk op een uitspraak van Sir 
Walter Raleigh in het Engelse parlement in 
i5 93.2S Of de stelling klopt, is niet met zekerheid 
te zeggen; daartoe is het overgeleverde bron¬ 
nenmateriaal niet toereikend. De oudste akte uit 
de collectie Kupp/Hart dateert uit 1600 en ver¬ 
wijst naar een reis van schipper Reijner Corne- 
lisz Kijcklelick, die in mei 1597 met zijn schip de 
St. Jacob “is geseijlt uijt dese landen, in Noor¬ 
wegen ende van daer na Vranckrijck, Terra Nova 
in Italien ende andersins”.29 Ik betwijfel echter 
of hier met Terra Nova daadwerkelijk New¬ 
foundland wordt aangeduid. De beschreven 
route komt met geen enkele andere in de col¬ 
lectie Kupp/Hart beschreven reizen overeen. Bo¬ 
vendien, als Kijcklelick in mei was vertrokken, 
naar Noorwegen was gevaren en daarna nog 
Frankrijk had aangedaan, zou hij waarschijnlijk 
te laatin Newfoundland zijn geweest om nog vis 
in te kunnen kopen. 

Zeker is wel dat de handel in Newfoundland- 
vis al voor 1600 door ondernemers uit de Repu¬ 
bliek werd bedreven, maar dat dit tot 1600 vrij- 
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wel zeker uitsluitend indirecte handel betrof. 
Schepen uit de Republiek maakten in eerste in¬ 
stantie niet zelf de oversteek naar Newfound¬ 
land maar kochten hun partijen stokvis in 
Zuidwest-Engeland en verkochten deze vervol¬ 
gens in het Middellandse-Zeegebied. Van deze 
praktijk zijn verschillende voorbeelden terug¬ 
gevonden, niet alleen door Kupp en Hart maar 
ook door J.W. Ijzerman die in 1931 aan de hand 
van Amsterdamse bevrachtingscontracten de 
vaart op Spanje en Portugal in de periode 1591- 
1602 analyseerde. In Ijzermans analyse zijn 
twee contracten opgenomen waarin expliciet 
staat vermeld dat de schipper naar Zuidwest- 
Engeland moest varen om er vis uit Terra Nova 
in te slaan.30 Daarnaast bevat zijn collectie 32 
contracten die een afspraak tot het inkopen van 
stokvis uit Newfoundland suggereren, omdat 
de schipper in het najaar in Zuidwest-Engeland 
vis en viswaren diende in te kopen. Waar kwam 
deze plotselinge interesse in stokvis uit New¬ 
foundland bij ondernemers in de Republiek 
vandaan? Immers, er werd rond 1590 al bijna 
een eeuw stokvis geproduceerd op Newfound¬ 
land. Het antwoord op deze vraag wordt ge¬ 
vonden in de Val van Antwerpen in 1585 en het 
als gevolg daarvan uitgroeien van Amsterdam 
tot de stapelmarkt van Europa. Stapelmarkten 
waren belangrijk omdat de wisselingen in 
vraag en aanbod prijsfluctuaties veroorzaakten 
en het handelsrisico daardoor werd beperkt.31 
Als gevolg van de Val van Antwerpen en de 
Scheldeblokkade vestigden Antwerpse onder¬ 
nemers zich vanaf 1590 in Amsterdam, waar zij 
hun zaken voortzetten en verder uitbreidden.32 
Ondernemers uit Antwerpen en andere stre¬ 
ken, zoals Noordwest-Frankrijk en Portugal, 
brachten in Amsterdam de handel in luxegoe¬ 
deren en bulkgoederen bij elkaar en breidden 
het handelsgebied van de Amsterdamse koop¬ 
vaarders drastisch uit door hun internationale 
netwerk van handelscontacten. Een in dit kader 
belangrijke uitbreiding betrof de Straatvaart, 
de vaart naar het Middellandse-Zeegebied, 
waar aan het einde van de zestiende eeuw een 
grote afzetmarkt voor voedingsmiddelen ont¬ 

stond als gevolg van het mislukken van ver¬ 
schillende oogsten. Schepen uit de Republiek 
voeren volgeladen met graan uit het Oostzee- 
gebied, met vis en met andere levensmiddelen 
naar de Middellandse Zee, kochten van de op¬ 
brengst hiervan de meest uiteenlopende goe¬ 
deren en verscheepten die naar andere gebie¬ 
den - om ze te ruilen voor weer andere waren - 
of naar de Amsterdamse stapelmarkt. 

Dat het begin van de Newfoundlandhandel 
vanuit de Republiek samenviel met het begin 
van de Straatvaart is niet toevallig. In de door 
Kupp en Hart verzamelde bevrachtingscon¬ 
tracten krijgt de schipper keer op keer opdracht 
om op Newfoundland stokvis in te kopen, deze 
in een haven aan de Middellandse Zee te verko¬ 
pen en vervolgens zijn schip te “seijlen ende 
verseijlen” totdat een adequate retourlading 
voor de thuishaven is bemachtigd. En vanwege 
de praktische eigenschappen en de hoge voe¬ 
dingswaarde van de stokvis was hiernaar altijd 
wel vraag - zeker in moeilijke tijden. Stokvis 
vormde met andere woorden een uitstekende 
‘beginlading’ voor Straatvaarders. Dat werpt 
meteen een andere interessante vraag op. Want 
waarom haalden deze handelaars hun stokvis 
uit Newfoundland en niet uit Bergen in Noor¬ 
wegen? Bergen was in die tijd de stapelmarkt 
van Noorse en IJslandse stokvis, een markt die 
grotendeels in handen was van Noorse en Hol¬ 
landse kooplieden. Toch werd de Noorse stok¬ 
vis niet verder geëxporteerd dan naar Vlaan¬ 
deren. Vermoedelijk had Bergen in dit opzicht 
een capaciteitsprobleem en kon de stad niet 
voldoende stokvis stapelen om er heel Europa 
van te voorzien. Cell heeft van een aantal ha¬ 
vens in Zuidwest-Engeland de havenboeken 
onderzocht op uitvoer van gedroogde kabel¬ 
jauw uit Newfoundland. Helaas zijn lang niet al 
deze gegevens bewaard gebleven en komen ge¬ 
gevens uit verschillende steden uit een en het¬ 
zelfde jaar zelden voor in de cijfers die Cell 
geeft, waardoor een totaalplaatje van de export 
vanuit Zuidwest-Engeland van Newfoundland- 
vis niet is te maken. Maar als we bijvoorbeeld 
kijken naar het jaar 1617, dan blijkt dat alleen al 
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uit de steden Plymouth en Exeter ruim 20.000 
kwintalen ofwel ruim 1 miljoen kilogram New- 
foundlandvis werd geëxporteerd.33 En in 1624 
werd alleen al vanuit Dartmouth meer dan 1,5 
miljoen kilogram Newfoundlandvis geëxpor¬ 
teerd. Deze cijfers vormen slechts een deel van 
de totale export van Newfoundlandvis vanuit 
Zuidwest-Engeland en Newfoundland.34 Exacte 
gegevens over de omvang van de export van 
stokvis uit Bergen zijn er tot op heden niet. De 
Noorse historicus Anders Fossen schat echter 
op basis van tollijsten uit het Bergense ge¬ 
meentearchief de totale export van Noorse 
stokvis in de periode 1590-1640 op gemiddeld 
200.000 wagen of ruim 3,5 miljoen kilogram 
stokvis per jaar.35 Als we de exportcijfers van de 
steden uit Zuidwest-Engeland naast die van 
Bergen leggen en daarbij bedenken dat slechts 
een klein deel van de stokvis via Zuidwest-En¬ 
geland naar Zuid-Europa werd verscheept, is 
het onwaarschijnlijk dat Bergen ook de Medi¬ 
terrane markten kon voorzien van stokvis. Al¬ 
leen Dartmouth exporteerde in 1624 al de helft 
van de omvang van de totale geschatte Bergen¬ 
se export. Toen de Iberische Newfoundlandvis- 
serij in de loop van de jaren 1580 stokte, maar de 
vraag naar gedroogde kabeljauw bleef bestaan, 
kon Bergen dit gat tussen vraag en aanbod 
waarschijnlijk onmogelijk opvullen, omdat de 
stad niet in staat was naast haar vertrouwde af¬ 
zetgebied aan een omvangrijk nieuw afzetge¬ 
bied rond de Middellandse Zee te leveren. 

De driehoekshandel Republiek - 
Newfoundland - Zuid-Europa 

Rond 1600 waagden koopvaarders uit de Repu¬ 
bliek voor het eerst, zij het in bescheiden mate, 
de reis naar Newfoundland om daar hoofdza¬ 
kelijk bij Engelse vissers stokvis in te kopen. 
Dit betekent overigens niet dat de indirecte 
Newfoundlandhandel vanuit de Republiek op¬ 
hield. In de meeste van de in totaal 94 bevrach- 
tingscontracten in de collectie Kupp/Hart werd 
bepaald dat de schipper bij Engelse vissers stok¬ 

vis moest inslaan.36 Tot 1640 ging de reis zel¬ 
den rechtstreeks naar Newfoundland maar 
werd contractueel met de schipper overeenge¬ 
komen om “van dese landen te seijlen ende 
recht deur te loopen nae Pleijmuijden, alwaer 
hem metten eersten nae sijne aencomste bij des 
bevrachters commis gegeven sullen werden sij¬ 
ne creditbrieven, bescheden oft geit, om voorts 
recht deur te loopen naer Terraneuve voor¬ 
schreven.”37 Deze passage is veelzeggend over 
de praktijk van de Newfoundlandhandel vanuit 
de Republiek. In de meeste gevallen, in elk ge¬ 
val tot 1640, werd de schipper geacht om eerst 
een haven in Zuidwest-Engeland aan te doen. 
Dit was nodig voor het verkrijgen van krediet¬ 
brieven of geld en informatie omtrent de om¬ 
vang en bestemmingen van de vissersvloot. De 
schippers ontvingen een en ander doorgaans 
van een door de bevrachter vooruitgestuurde 
commies die in Engeland ladingen vis reser¬ 
veerde bij vertegenwoordigers van groepen 
Newfoundlandvissers. Vaak ook ging de com¬ 
mies zelf aan boord en werd in de Engelse ha¬ 
vens een loods aan boord genomen, wat kan 
duiden op een gebrek aan kennis en ervaring 
bij de schippers uit de Republiek om de over¬ 
tocht naar Newfoundland te kunnen maken. 
Tenslotte kwam het regelmatig voor dat schip¬ 
pers ladingen vanuit de Republiek meenamen 
voor de Engelse markt en in Engeland artikelen 
voor de vissers op Newfoundland insloegen. 
Hierover werd in de meeste contracten afge¬ 
sproken dat het de eigen verantwoordelijkheid 
van de schipper was. Doorgaans werd bepaald 
dat deze ofwel met een niet nader bepaalde, voor 
Engeland bestemde lading ofwel in ballast naar 
Zuidwest-Engeland diende te vertrekken. Uit¬ 
zonderingen op deze praktijk waren er zeker. 
Zeker na 1640 kwam het steeds vaker voor dat 
schepen vanuit de Republiek rechtstreeks naar 
Newfoundland voeren of via Franse of andere 
Europese havens de oversteek maakten, maar 
ook vóór 1640 gebeurde dit een enkele maal.38 

Overigens blijkt uit de in de collectie aanwe¬ 
zige contracten nog veel meer over de gangba¬ 
re praktijk rondom de Newfoundlandhandel 
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vanuit de Republiek. Zo laten ze zien dat sche¬ 
pen in de driehoeksvaart op Newfoundland en 
Zuid-Europa gedurende de hele periode die de 
bevrachtingscontracten beslaan, een gemid¬ 
delde omvang van zo’n 250 ton hadden, enkele 
uitschieters naar boven en beneden daargelaten. 
De schepen waarmee alleen indirecte New¬ 
foundlandhandel werd gedreven, waren door¬ 
gaans kleiner dan 150 ton. Wat voor typen sche¬ 
pen dit geweest zijn, maken de contracten niet 
duidelijk. Standaard worden de naam en het 
tonnage van het schip genoemd, soms ook de 
afmetingen in voeten. Vervolgens wordt vastge¬ 
legd welke partij voor welke aangelegenheden 
verantwoordelijk was. Doorgaans had de be¬ 
vrachter zorg te dragen voor de commerciële as¬ 
pecten van de reis, met uitzondering van de be- 
ginlading, en nam de schipper alle operationele 
aspecten voor zijn rekening, zoals het zeewaar¬ 
dig maken en het bevoorraden en bewapenen 
van zijn schip en het inhuren van de bemanning. 
In elk contract is bijvoorbeeld opgenomen dat 
de schipper moest zorgen dat zijn schip “dicht 
ende wel gecalefaet” was. Dit was in de New- 
foundlandvaart een belangrijke verplichting. 
Immers, wanneer de ingekochte stokvis met 
zeewater in aanraking kwam, was de lading ver¬ 
loren - een ongeluk dat schipper Jacob Janss in 
1632 ten deel viel. Hij bleef met 5320 stuks bed¬ 
orven stokvis zitten.39 Verder werd de vrachtprijs 
in Carolusguldens overeengekomen. Vracht¬ 
prijzen konden op verschillende manieren wor¬ 
den berekend, namelijk per ton, per maand of 
per reis. Aan de hand van de 34 contracten uit de 
collectie Kupp/Hart waarin de vrachtprijs in Ca¬ 
rolusguldens per maand is bepaald, heb ik kun¬ 
nen afleiden dat de gemiddelde vrachtprijs per 
maand in de driehoekshandel vanuit de Repu¬ 
bliek op Newfoundland en Zuid-Europa tussen 
de 1000 en 1500 Carolusguldens lag, afhankelijk 
van de grootte van het schip. Hoe deze prijzen 
zich verhielden tot vrachtprijzen op andere 
handelsroutes, is helaas niet te zeggen; naar 
deze gegevens is tot op heden nog te weinig on¬ 
derzoek gedaan. Vaak kon de schipper bij aan¬ 
komst in de Mediterrane haven al een deel van 

Maarten Heerlien / Stokvishandel 

zijn vrachtprijs in ontvangst nemen om hiermee 
zijn bemanning deels uit te betalen. Daarnaast 
werd de schipper doorgaans een beloning in het 
vooruitzicht gesteld, het zogeheten kaplaken, 
opdat hij goede zorg zou dragen voor de lading.40 
Bovendien stelden veel kooplieden een bonus in 
het vooruitzicht wanneer de schipper zijn lading 
stokvis als eerste op de markt van bestemming 
wist te brengen. Op die manier probeerden zij 
zich te verzekeren van een goede marktprijs. Ten 
slotte werd het de schipper en de bemanning 
doorgaans toegestaan om zelf een bescheiden 
lading stokvis in te kopen, meestal maximaal 
20.000 stuks, om een extra zakcentje te verdie¬ 
nen. Voorwaarde hierbij was dat de commies of 
de vertegenwoordiger van de koopman in de ha¬ 
ven van bestemming deze partij verkocht om te 
voorkomen dat de schipper onder de marktprijs 
ging zitten. 

Over de exacte bestemmingen op Newfound¬ 
land is nooit informatie opgenomen in de con¬ 
tracten. Dat is logisch, want de bevrachter kende 
deze niet bij opstelling van het contract. We we¬ 
ten dus niet precies waar de koopvaarders uit de 
Republiek hun vis insloegen. Uit de verschillen¬ 
de in de collectie Kupp/Hart aanwezige attesta¬ 
ties valt echter af te leiden dat het overwegend 
om bestemmingen op het Avalon-schiereiland 
ging. Hier was de Engelse seizoensvisserij ge¬ 
concentreerd. Zo verklaarde schipper Dirck Ger- 
ritss Spangiaet dat hij en zijn bemanning in 1625 
“geweest sijn in Terra Nova ende aldaer geladen 
hebben visch op vier diversche plaatsen, als na- 
mentlijck in St. Jans, Caberevijl, Agefort ende 
Wittelbay”, alle plaatsen op het schiereiland.41 
Ook over de exacte bestemmingen van de koop¬ 
vaardijschepen uit de Republiek in Zuid-Europa 
tasten we enigszins in het duister. Doorgaans 
werd in de bevrachtingscontracten niet een be¬ 
paalde bestemming in het Middellandse-Zeege- 
bied opgegeven, maar een reeks van mogelijk¬ 
heden. Hierin is wel een aantal patronen te 
ontdekken. Tot 1650 kwam de reeks Marseille, 
Genua, Livorno het meest voor. Marseille was 
de Mediterrane stapelmarkt voor stokvis, en 
Genua en Livorno behoorden niet tot de Spaan- 
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se kroon en koopvaarders uit de Republiek wa¬ 
ren er zonder meer welkom. Dat betekent ove¬ 
rigens geenszins dat Spaanse havens gemeden 
werden. Napels, dat destijds bij Spanje hoorde, 

werd dikwijls als verst toegestane haven ge¬ 
noemd en ook havens in Spanje en Portugal 

zelf waren voor 1650 geen ongebruikelijke be¬ 
stemmingen voor Newfoundlandvaarders uit 
de Republiek.42 Ook ondernemers uit de Repu¬ 
bliek sprongen dus handig in op de constante 

vraag naar stokvis in Spanje ondanks de voort¬ 
durende oorlog tussen de twee landen. Na 1650 
zien we steeds vaker de reeks Cadiz, St. Lucas 
en vervolgens een haven in Noordwest-Frank- 

rijk, doorgaans St. Malo of Havre de Grace, 
waar delen van de in Spanje en Portugal inge¬ 
slagen goederen, hoofdzakelijk zout voor de 
visserij, werden gelost. Tenslotte aanvaardde 
men de reis naar Amsterdam waarna de han¬ 

delsreis ten einde kwam als de bakens van 
Texel werden voorbijgezeild. 

Verloop en ondergang van de 
Newfoundlandhandel vanuit de 

Republiek 

Op basis van de bevrachtingscontracten en at¬ 

testaties zijn de frequentie waarmee op New¬ 
foundland werd gevaren en het aandeel van 

deze handel in de totaliteit van de handelsbe¬ 
wegingen vanuit de Republiek helaas niet vast 
te stellen. Schippers en kooplieden waren na¬ 

melijk niet verplicht om een contract op te stel¬ 
len en doorgaans gebeurde dit alleen wanneer 
er tijdens de reis complicaties waren te ver¬ 
wachten. Er van uitgaande dat de risico’s voor 
schipper en bevrachter tot het einde van de 

Newfoundlandvaart vanuit de Republiek niet 
veel veranderden, kan wel een ruwe schets ge¬ 
maakt worden van het verloop van de handel. 
Het geringe aantal contracten dat uit de perio¬ 
de 1600-1620 bekend is, vier stuks, suggereert 
dat de route naar Newfoundland in de beginpe¬ 
riode van de Newfoundlandhandel weinig be¬ 
varen bleef. In de periode 1621-1635 nam het 

aantal reizen toe, hetgeen moeilijk te verklaren 
is wanneer we de Newfoundlandhandel vanuit 

de Republiek in het kader van de Straatvaart 
plaatsen. Die immers beleefde in de periode 
1620-1644 juist een neergang.43 Cell wijst in dit 

verband op het feit dat er in 1625 oorlog uitbrak 
tussen Engeland en Spanje. Het werd Engelse 
schepen verboden om naar Spanje en Portugal 

te vertrekken en een groot deel van de schepen 
die desondanks gedroogde kabeljauw naar het 

Iberisch schiereiland brachten, werd door 
Spaanse oorlogsbodems in beslag genomen. 

Franse kooplieden en handelaars uit de Repu¬ 
bliek die zich in deze periode in hoofdzaak 
richtten op de Italiaanse afzetmarkt, konden 

van deze situatie profiteren.44 
Eind jaren 1630 lijkt de Newfoundlandhandel 

vanuit de Republiek te zijn ingestort. Uit de pe¬ 
riode 1640-1649 zijn slechts drie contracten terug 
te vinden in de collectie Kupp/Hart en een in het 

Rotterdams gemeentearchief.45 Dit heeft onge¬ 
twijfeld te maken met het belastingstelsel van Da¬ 

vid Kirke dat de handel minder aantrekkelijk 
maakte voor kooplieden uit de Republiek.46 Na 

1650 herstelde de door Nederlandse onderne¬ 
mers gedreven handel in Newfoundlandvis zich 

en bereikte deze zelfs een hoogtepunt. Dit hing 
zonder twijfel samen met het feit dat na de Vre¬ 

de van Munster in 1648 de hele Spaanse afzet¬ 
markt toegankelijk werd. In de tweede helft van 
de jaren 1650 nam het aandeel van de Republiek 

in de Newfoundlandhandel wederom af en dit¬ 
maal trad er geen herstel meer in. In de jaren 1660 

werd er vanuit Amsterdam nog slechts inciden¬ 
teel een handelsreis naar Newfoundland onder¬ 

nomen en tegen 1670 was de hele driehoekshan- 

del Amsterdam - Newfoundland - Zuid-Europa 
verdwenen. Dit is opzienbarend, want de om¬ 

standigheden voor de Straatvaart waren in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw gunstiger 

dan ooit en hoewel Engeland door middel van de 
Navigation Act van 1651 in- en export van Engel¬ 
se producten in andere dan Engelse schepen ver¬ 

bood, was stokvis hiervan uitgezonderd.47 

Dat de Newfoundlandhandel vanuit de Repu¬ 
bliek desondanks in de jaren 1660 verdween, 
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heeft vermoedelijk te maken met de opkomst 
van Boston als economisch centrum van de 

Amerikaanse oostkust. Vissers uit Newfound¬ 
land verkochten steeds vaker gedroogde vis aan 
handelaars in Boston in ruil voor allerlei, veelal 

agrarische, producten. Deze handel werd in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw intensie¬ 
ver toen Engeland voor de slaven op de suiker¬ 

plantages in het Caribisch Gebied goedkope en 
voedzame voedingsmiddelen nodig had. Stok¬ 

vis was de uitkomst. Hierdoor ontstond een le¬ 
vendige handel tussen enerzijds Boston en En¬ 
gels West-Indië, waarbij stokvis naar het 

zuiden ging en producten als suiker, tabak en 
katoen naar het noorden, en tussen anderzijds 

New England en Newfoundland, waarbij stok¬ 
vis werd geruild voor West-Indische produc¬ 
ten. Het overige deel van de op Newfoundland 

geproduceerde stokvis ging naar andere Engel¬ 
se kolonies aan de Amerikaanse oostkust en 
uiteraard naar Europa waar de vraag naar ge¬ 

droogde kabeljauw nog steeds groot was. Een 
nieuwe driehoekshandel ontstond nu, waarin 
Boston een rol kreeg als stapelplaats van En¬ 

gelse stokvis in Noord-Amerika. De stokvis 
werd naar de Middellandse Zee getranspor¬ 

teerd, waar hij werd verkocht en nieuwe koop¬ 
waar, bestemd voor Engeland, werden ingesla¬ 
gen. Daar werd deze koopwaar weer geruild 

voor goederen die naar de Noord-Amerikaanse 
oostkust werden getransporteerd. Aangezien 

Boston vlakbij de productiegebieden van de 
stokvis lag, konden Engelse ondernemers uit 
deze stad de driehoeksreis veel goedkoper re¬ 

aliseren dan kooplieden uit de Republiek, 
waardoor reizen naar Newfoundland voor de 

Iaatsten niet meer rendabel waren. Hierdoor 
verdween uiteindelijk de Newfoundlandhandel 

vanuit de Republiek.48 

De rol van de handelsvaart vanuit 

de Republiek in de Newfoundland- 

visserij 

Voor de Republiek lijkt de Newfoundlandhan¬ 

del niet van groot belang te zijn geweest. Dat 
blijkt uit het feit dat Simon Hart uit de periode 
1594-1700 ruim 2.100 bevrachtingscontracten 

terugvond met betrekking tot de handelsvaart 
op Noord-Rusland en slechts 94 contracten uit 

ruwweg diezelfde periode aangaande de New- 
foundlandhandel.49 Ook het feit dat de Staten- 
Generaal zich gedurende de hele periode afzij¬ 

dig hebben gehouden van deze tak van handel, 
ondanks verschillende verzoeken van koop¬ 

lieden tot konvooiering van Newfoundland¬ 
vaarders, suggereert dat dit bedrijf van mini¬ 
maal economisch belang is geweest.50 De 

constante verdediging door Engelse seizoens- 
vissers van de buitenlandse handelaars, die 

veelal uit de Republiek afkomstig waren, doet 
echter vermoeden dat zij voor hen wel van cru¬ 

ciale betekenis waren. De opstanden van de sei- 
zoensvissers tegen de initiatieven van de Lon¬ 
don and Bristol Company en tegen de 

belastingen van Kirke getuigen hiervan. Dit 
waren slechts twee voorbeelden van de talrijke 
Engelse initiatieven om de concurrentie van de 
ondernemers uit de Republiek uit te schakelen. 

Blijkbaar waren de Engelse vissers in een be¬ 
paalde mate afhankelijk van de driehoekshan¬ 

del vanuit de Republiek naar Newfoundland en 
Zuid-Europa. Maar in welk opzicht waren zij 
dat en in welke mate? Om met de laatste vraag 
te beginnen: dit blijft onduidelijk omdat we 
niet weten hoe de getalsmatige verhoudingen 

lagen tussen de Nederlandse en de Engelse en 

Franse schepen.5' Pope vermoedt dat er tot in 
de jaren 1630 meer koopvaarders uit Frankrijk 
en de Republiek naar Newfoundland voeren 

dan uit Engeland. Afgaand op sommige Engel¬ 

se politieke bronnen is dit aannemelijk, maar 
op basis van de huidige stand van het onder¬ 

zoek kan deze bewering niet worden bevestigd. 

Het zou, gezien het aantal bevrachtingscon¬ 
tracten dat voor die tijd is teruggevonden, bete- 
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kenen dat de driehoekshandel op Newfound¬ 
land en de Middellandse Zee in elk geval tot 
1640 niet veel voorstelde.52 

Met betrekking tot de vraag in welk opzicht 
de seizoensvissers afhankelijk waren van koop¬ 
vaarders uit de Republiek, kan worden gesteld 
dat Kupps bewering dat de vissers van de Ne¬ 
derlanders afhankelijk waren voor hun bevoor¬ 
rading, geen hout snijdt.55 Sommige schepen 
werden, blijkens de contracten uit de collectie 

Kupp/Hart, weliswaar geladen met waren be¬ 
stemd voor Newfoundland, maar even zovele 
maakten de overtocht in ballast. Ook de sug¬ 
gestie dat vrachtvaarders uit de Republiek goed 
konden concurreren met buitenlandse partijen 

omdat hun vrachtprijzen zo laag waren, is niet 
zaligmakend.54 Het klopt dat reders uit de Re¬ 
publiek relatief lage vrachtprijzen konden re¬ 
kenen doordat hun koopvaardijschepen dank¬ 

zij het multilaterale karakter van de Neder¬ 
landse handel gedurende het grootste gedeelte 
van het jaar of zelfs het hele jaar werden ge¬ 

bruikt. Hoe deze vrachtprijzen zich verhielden 
tot de vrachtprijzen in het buitenland, is echter 
niet duidelijk. Hier is tot op heden nog geen 

vergelijkend onderzoek naar gedaan.55 Het be¬ 
lang van buitenlandse kooplieden in het sys¬ 
teem van visserij, productie en handel op New¬ 

foundland zit hem mijns inziens in het feit dat 
deze handelaars een logistiek probleem voor 
de vissers oplosten. Vissers konden zelf de vis 
die zij hadden gevangen, naar de Mediterrane 

afzetmarkt transporteren en daar verkopen, 
maar dit was altijd een grote gok. Prijzen op de 
afzetmarkt hingen mede af van de hoeveelheid 

aangeboden vis. Het was dus zaak om als eerste 
met een lading vis op deze markt te geraken. 
Dat dit het doel van veel handelaren uit de Re¬ 

publiek was, blijkt wel uit de in verschillende 

bevrachtingscontracten opgenomen geldbo- 
nus voor de schippers die dit voor elkaar kre¬ 
gen. De visser had de keuze: óf vroeg in het sei¬ 
zoen stoppen, met de vangst naar de Middel¬ 
landse Zee varen en het vangstseizoen niet op¬ 
timaal benutten, óf het vangstseizoen optimaal 
benutten en het risico lopen dat de markt tegen 

de tijd dat hij er zou arriveren al volledig over- 

spoeld was met vis uit Newfoundland. Beide 
gevallen waren ongunstig. Wanneer hij daar¬ 

entegen zijn lading geheel of gedeeltelijk al op 
Newfoundland aan kooplieden verkocht die 
probeerden als eerste in hetMiddellandse-Zee- 
gebied te zijn en ervan uitgingen dat zij op de 
afzetmarkt een goede prijs voor de vis konden 

krijgen en dus ook een goede prijs konden bie¬ 
den, was dit voor de visser veel aantrekkelijker. 
Dat gold in versterkte mate wanneer verschil¬ 

lende koopvaarders elkaar beconcurreerden. 

Daarom waren de vissers op Newfoundland zo 
fel tegen monopolisering van deze handel door 

Engelse ondernemers. De buitenlandse koop¬ 
man verzekerde de visser van een goed inko¬ 
men. Hierin ligt de kern van de rol van de Neder¬ 

landse handelaars in de Newfoundlandhandel. 

Conclusie 

Zo’n honderd jaar na de ontdekking van New¬ 
foundland en na een eeuw van ontwikkelingen 

in de Europese visserij op en rondom het eiland 
begonnen kooplieden in de Republiek de waar¬ 

de van de daar geproduceerde visproducten in 
te zien. Zij kochten deze van doorgaans Engel¬ 

se vissers op het Avalon-schiereiland, verkoch¬ 

ten ze in het Middellandse-Zeegebied, en sloe¬ 
gen vervolgens ladingen in waarmee zij elders 

in Europa, voornamelijk op de Amsterdamse 
stapelmarkt, een forse winst hoopten te beha¬ 
len. Deze praktijk duurde, zij het met enkele 
pieken en dalen, tot de jaren 1660, waarna de 

schepen uit de Republiek de reis naar New¬ 
foundland niet meer winstgevend konden ma¬ 

ken. Gedurende die periode is de stokvis die op 

Newfoundland door Franse en Engelse vissers 
werd geproduceerd, voor de Republiek nooit 

van wezenlijk politiek, maatschappelijk of eco¬ 
nomisch belang geweest. De stokvis was voor 
de kooplieden in Amsterdam slechts een mid¬ 
del om een goede start te maken wanneer zij de 
Straatvaart aangingen. Voor de vissers op New¬ 

foundland was deze Newfoundlandvaart vanuit 
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de Republiek daarentegen van een aanzienlijk 

groter belang, getuige hun onophoudelijke 
lobby om de buitenlandse concurrentie in deze 

handelstak in stand te houden. De vrachtvaar¬ 
ders uit de Republiek vormden de garantie dat 
zij een goede prijs voor hun vangsten kregen 

doordat zij niet zelf de hele vangst naar de Mid- 
dellandse-Zee hoefden te brengen, waar de 

markt voor stokvis tegen de tijd van aankomst 
mogelijk al was verzadigd. Zakelijke overwe¬ 
gingen van de kooplieden uit de Republiek wa¬ 
ren dus de drijfveren tot zowel het begin van de 

Nederlandse Newfoundlandvaart als tot het 
einde ervan, zakelijke overwegingen van de Eu¬ 

ropese vissers op Newfoundland vormden de 
pijler waarop deze handel steunde. 

Noten 

GAA = Gemeentearchief Amsterdam 
GAANA = Gemeentearchief Amsterdam, Notarieel Archief 
GAR = Gemeentearchief Rotterdam 
NA = Nationaal Archief 

ï Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie Van 
Holland naar Cupido’s Koe. Hollandse Newjöundlandhandel in de 
context uan de internationale kabeljauwvisserij bij Newfoundland 
in de zestiende en de zeventiende eeuw (Rijksuniversiteit Gro¬ 
ningen 2005), waaraan op 15 oktober 2005 de J.R. Bruijn 
scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Zeege¬ 
schiedenis werd toegekend. 

2 Vertaald uit de Engelse vertaling van: Harold A. Innis, The 
cod jisheries. The history of an international economy (Newha- 
ven, Toronto en Londen 1940) 11. 

3 Parkhurst’s verslag wordt door veel historici als een van de 
meer betrouwbare teksten gezien aangaande de omvang 
van de Europese Newfoundlandvloot in het laatste kwar¬ 
taal van de zestiende eeuw. Het betreft hier een ooggetui¬ 
genverslag dat Parkhurst deed op verzoek van Hakluyt: Ri¬ 
chard Hakluyt, The principal navigations voyages trajpques and 
discoveries of the English nation VIII (2e druk Londen 1599; fo¬ 
tomechanische herdruk New York 1965) 10-11. 

4 Innis, Cod jisheries 68-69. 
5 Dicky Glerum-Laurentius, A history of Dutch activity in the 

Newfoundland jish tradejrom about 1590 till 1680 (ongepubli¬ 
ceerde masterscriptie, Memorial University ofNewfound- 
land i960), preface. 

6 In Canada: Library and archives of Canada, Ottawa MG 18 
012, Dutch documents takenjrom the Notarial Archives ofHolland 
relating to thejlrr trade and cod jisheries qfNorth America. In Am¬ 
sterdam: GAA, 883, archief van dr. S. Hart, gemeentear¬ 
chivaris, 571-574, fotokopieën, transcripties en Engelse vertalin¬ 
gen van notariële akten betreffende handel met en visserij bij 
Canada en Newfoundland ten behoeve van Jan Kupp. 

7 Jan Kupp, ‘Le développement de 1’intérêt hollandais dans 

la pêcherie de la morue de Terre-Neuve’ in: Revue d'Histoire 
de I'Amerique Franfaise 27 (1974) 565-569. 

8 Simon Hart, ‘De Nederlanders en Noord-Amerika in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw’ in: ibidem ed., Ge¬ 
schrift en getal. Een keuze uit de demograjisch-, economisch- en so- 
ciaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse ar¬ 
chivalia (Dordrecht 1976) 315-331, aldaar 329-331; Peter E. 
Pope, Fish into wine. The Newfoundland plantation in the seven¬ 
teenth century (Chapel Hill en Londen 2004) met name 98- 
103; Peter E. Pope, ‘Adventures in the sack trade: London 
merchants in the Canada and Newfoundland trades, 1627- 
1648’ in: The Northern Mariner 6 (1996) 1-19, aldaar 3-4. 

9 De eerste lading kabeljauw uit Newfoundland kwam in 
1502 in Bristol aan wal. In Bretagne en Normandie was dit 
vermoedelijk twee jaar later, in 1504; Alwyn Ruddock, ‘The 
reputation of Sebastian Cabot’ in: Bulletin of the Institute of 
Historical Research 47 (1974), 95-99, aldaar 98; Ch. de la Mo- 
randière, Histoire de Ia pêche Franfaise de la morue dans 1’Ameri- 
que septentrionale (des origines a 1789) (Parijs 1962) 223-224. 

10 Laurier Turgeon, ‘Le temps des pêches lointaines: perma¬ 
nences et transformations (vers 1500-vers 1850)’ in: Mi¬ 
chel Mollat ed., Histoire des pêches maritimes en France (Tou¬ 
louse 1987) 133-181, aldaar 137; Jacques Bernard, Navires et 
gens de mer a Bordeaux (vers 1400-vers 1550) II (Parijs 1968), 
806-807; De la Morandière, Histoire de la pêche 231. 

11 Deze schatting is volgens historicus Laurier Turgeon ver¬ 
moedelijk een vrij dichte benadering van de ware omvang 
van de Franse Newfoundlandvloot: Laurier Turgeon, ‘Bor¬ 
deaux and the Newfoundland trade during the sixteenth 
century’ in: International Journal of Maritime History 9 afl. 2 
(1997) 1-28, aldaar 6-7 en 25 table 1; Robert Hitchcock, A 
politique platt, for the honour of the prince (ie druk London 
1580; fotomechanische herdruk Amsterdam en New York 
1971) Fi. 

12 Vergelijk Innis, The cod jisheries 31, Gillian T. Cell, English en¬ 
terprise in Newfoundland 1577-1660 (Toronto 1969) 83 en 
100, Richard Whitbourne, A discourse and discovery of New- 
Found-Land (London 1620; fotomechanische herdruk Am¬ 
sterdam en New York 1971) E2 (11-12) en Lewes Roberts, 
The merchants mapp of commerce (London 1638; fotomechani¬ 
sche herdruk Amsterdam en Norwood 1974) F4 (57). 

13 Zie hierover Cell, English enterprise 22-23 en 47-48 en Cony¬ 
ers Read, Mr. Secretary Cecil and queen Elizabeth (London 
1955) 271-273. 

14 Stokvis heeft een hoge voedingswaarde. Gedroogd kabel- 
jauwvlees bestaat voor ongeveer 80 procent uit proteïne. 
Daarnaast kan stokvis zonder verdere conserveringsme¬ 
thoden als zouten of koeling ruim twee jaar bewaard wor¬ 
den. Het is dus geschikt voor transport over grote afstan¬ 
den; Innis, The cod Jisheries 6; Mark Kurlansky, Cod. A 
biography qfthejïsh that changed the world (London enz. 1997) 
34; Sophia Perdikaris, ‘From chiefly provisioning to com¬ 
mercial fishery: long-term economic change in Arctic 
Norway’ in: World Archaeology 30 (1999) 388-402, aldaar 
390. 

15 Jan de Vries en Ad van der Woude, Thejirst modern economy. 
Success, failure, and perseverance of the Dutch economy, 1500- 
1815 (Cambridge 1997) 371; Harold A. Innis, ‘The rise and 
fall of the Spanish fishery in Newfoundland’ in: Mary Q. 
Innis ed., Essays in Canadian economic history (Toronto, Buf¬ 
falo en London 1956; herdruk Toronto, Buffalo en London 
1979) 43-61, aldaar 46-49. 

16 Vergelijk bijvoorbeeld Sally C. Cole, ‘Cod, God, country 
and family. The Portuguese Newfoundland cod fishery’, 

Maarten Heerlien / Stokvishandel 135 



MAST 3 afl. 1 (1990) 1-29, aldaar 1-2 met Darlene Abreu- 
Ferreira, ‘Terra Nova through the Iberian looking glass: 
the Portugese-Newfoundland cod fishery in the sixteenth 
century’ in: The Canadian Historical Review 79 (1998) 100-115, 
aldaar 100,102, 105-106 en Darlene Abreu-Ferreira, ‘Por¬ 
tugal’s cod fishery in the 16th-century: myths and miscon¬ 
ceptions’ in: James E. Candow en Carol Corbin ed., Hoio 
deep is the ocean. Historical essays on Canada’s Atlantic Fishery 
(Sydney 1996) 31-44, aldaar 32. 

17 Op plaatsen in zee waar koude en warme stromingen el¬ 
kaar treffen is het water doorgaans rijk aan nitraten. Fyto- 
plankton voedt zich hiermee en vormt de basis van de ma¬ 
riene voedselketen, waardoor zich op deze plaatsen 
gewoonlijk een grote diversiteit aan schaaldieren en vis¬ 
soorten bevindt. Voor de kabeljauw, die gerust een veel¬ 
vraat genoemd kan worden, is dit een perfecte leefomge¬ 
ving; Innis, The cod fisheries 5; Kurlansky, Co d 33 en 43-44. 

18 Pope, Fish into wine 24-26; Peter E. Pope, ‘The 16th-centu¬ 
ry fishing voyage’ in: James E. Candow en Carol Corbin 
ed., How deep is the ocean. Historical essays on Canada's Atlantic 
Fishery (Sydney 1996) 15-30, aldaar ig-21. 

19 Dat Franse vissers wel en Engelse vissers vrijwel niet aan 
groene visserij deden, komt doordat de desbetreffende vis 
wordt geconserveerd met zout. Frankrijk had de beschik¬ 
king over grote hoeveelheden relatief goedkoop, in eigen 
land geproduceerd zout. Engeland was daarentegen af¬ 
hankelijk van de aanvoer van zout uit het Middellandse- 
Zeegebied en Frankrijk. Dit maakte deze vorm van New- 
foundlandvisserij voor Engelse vissers onrendabel; 
Turgeon, ‘Le temps des pêches’ 138; Laurier Turgeon, 
‘Pour redécouvrir notre 16e siècle: les peches a Terre-Neu- 
ve d’apres les archives notariales de Bordeaux’ in: Revue d'- 
histoire de 1’Ameiriquefranfaise 39 (1986) 523-549, aldaar 534. 

20 Cell, English enterprise 102-104 en 146-147, figuren III t/m VI. 
21 Ibidem 19-21 en 31; Pope, Fish into wine 93. 
22 Fransen en handelaren uit de Republiek handelden veel in 

zout en olie terwijl het de Engelsen voornamelijk om 
Spaanse wijnen te doen was. Zie hierover Pope, Fish into 
wine 91 en Robert Hitchcock, A politique platt, jbr the honour 
of the prince (ie druk London 1580; fotomechanische her¬ 
druk Amsterdam en New York 1971) F2. 

23 De la Morandière, Histoire de la pêche 274,403-406. 
24 De London and Bristrol company stichtte eind 1610 de ne¬ 

derzetting Cupid’s cove in Conception Bay maar door de 
onophoudelijke tegenwerking van seizoensvissers, het 
slechte klimaat, de eenzijdigheid van het voedsel en de te 
lage opbrengsten, die de nederzetting onrendabel maak¬ 
ten, mislukte deze poging tot kolonisatie van Newfound¬ 
land; Cell, English enterprise 63, 74 en 79-80. 

25 Er werd tussen vissers en de nieuw te vormen compagnie 
van Kirke afgesproken dat de laatste jaarlijks het surplus 
van de vissers moest kopen dat de vissers, afgaand op ver¬ 
koopcijfers van de zeven voorgaande jaren, mogelijk aan 
buitenlandse handelaars kwijt hadden gekund. Later werd 
de grootte van deze surplusafname al voor het vaarseizoen 
in Engeland afgesproken. Voordat deze afspraken waren 
gemaakt mochten de schepen van de compagnie niet uit¬ 
varen; Cell, English enterprise 115. 

26 Vergelijk R. G. Lounsbury, The British Jtshery at Newfound¬ 
land 1634-1763 (New York 1934) 37 met Cell, English enter¬ 
prise 105-107 en Pope, Fish into wine 96-97. 

27 De kabeljauwvloot in Maassluis, het hart van de kabel- 
jauwvisserij in de Republiek, telde tot 1700 niet meer dan 
vijftig schepen, zo blijkt uit de rekenboeken van het Colle¬ 

ge voor de Kleine Visserij dat in Maassluis gevestigd was. 
In dezelfde boeken is in de periode 1650-1700 uitsluitend 
sprake van Noordzeevisserij en visserij bij Ijsland. Boven¬ 
dien visten kabeljauwvissers uit de Maasmond over het al¬ 
gemeen in de herfst en de winter, wat een gecombineerde 
Noordzeevisserij en Newfoundlandvisserij vrijwel uitsluit. 
Een en ander heb ik onderzocht in: Maarten Heerlien, Ha¬ 
ring vs. kabeljauw. Instituties in degrote en de kleine visserij 1650- 
1725 (Ongepubliceerde paper, Rijksuniversiteit Gronin¬ 
gen 2004), in het bijzonder 23-25. 

28 Het betreft hier het veelvuldig aangehaalde citaat ‘... The 
Dutchman by his policy hath gotten trading with all the 
world into his hands, yea he is now entering into the trade 
of Scarborough fishing, and the fishing of the New-found- 
Lands, which is the stay of the West-Countries Procee¬ 
dings and debates of the british parliaments respecting North Ame¬ 
rica I: 1542-1688, Leo Francis Stock ed. (Washington 

1924). 7- 
29 GAANA 33, f 386-387. 
30 J.W. Ijzerman, ‘Amsterdamsche bevrachtingscontracten 

1591-1602.1: devaartop Spanje en Portugal’ in: Economisch- 
historischjaarboek 17 (1931) 163-291, aldaar 211 contract479 
en 224 contract 612. 

31 P.W. Klein en J.W. Veluwenkamp, ‘The role of the entre¬ 
preneur in the economic expansion of the Dutch Republic’ 
in: Karel Davids en Leo Noordegraaf ed., The Dutch economy 
in the Golden age (Amsterdam 1993) 27-54, aldaar 31-33; 
J.W. Veluwenkamp, ‘De buitenlandse textielhandel van de 
Republiek in de achttiende eeuw’ in: Textielhistorische Bij¬ 
dragen 34 (1994), 70-88, aldaar 70. 

32 Klein en Veluwenkamp, ‘The role of the entrepreneur’ 33. 
33 Een kwintaal = 120 stuks gedroogde vis oftewel 112 pond, 

ongeveer 50 kilo. 
34 Cell, English enterprise 130-144 (Bijlage A). 
35 Een waag = 18,52 kilogram, zie over dit onderwerp Joke 

Ubbens, ‘Noorse kabeljauwvissers en Nederlandse koop¬ 
lieden. Vistechnieken, vangstresultaten en de afzetmarkt 
voor stokvis in de zeventiende eeuw’ in: Tijdschrift voor Zee¬ 
geschiedenis 16 (1997) 17-30, in het bijzonder 17,19,26 en 29 
noot 5. 

36 In totaal bevat de collectie van Kupp en Hart 107 bevrach¬ 
tingscontracten; 13 hiervan zijn pro-forma-contracten 
waarvan tevens een definitief contract in de collectie aan¬ 
wezig is zodat er 94 unieke contracten overblijven. 

37 Zoals bijvoorbeeld bepaald in GAANA 410 f 49-51V (572, 
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De uitrusting van de expeditievlootvan 
Jacob Roggeveen naar het ‘onbekende Zuidland’ 
(1721-1722) 

Ruud Paesie 

Over de expeditie van Jacob Roggeveen en de 

ontdekking in 1722 van het Paaseiland en de 
Samoa-archipel zijn in de loop der eeuwen veel 
publicaties verschenen. Alleen al in de eerste 
helft van de achttiende eeuw verschenen er vier 

boeken, waarvan verscheidene heruitgaven en 
vertalingen volgden.1 Ook de scheepsjournalen 
van de reis werden na hun ontdekking uitgege¬ 
ven. In 1836 publiceerde het Zeeuwsch Ge¬ 

nootschap der Wetenschappen het kort daar¬ 
voor teruggevonden dagregister van Jacob 
Roggeveen. In 1911 bracht hetzelfde genoot¬ 
schap het scheepsjournaal van Cornelis Bou- 

man, de gezagvoerder van de Thienhouen, uit en 
in datzelfde jaar verschenen in de serie Werken 
van de Linschoten-Vereeniging alle tot dusver 

bekende stukken betreffende Roggeveen en 
zijn reis. In de tussentijd wist C. Meinicke de 
gevolgde route van Roggeveen nauwkeurig te 

bepalen.2 In het bronnenmateriaal zaten niet¬ 
temin diverse hiaten, zoals de nooit gevonden 
instructiebrief voor Jacob Roggeveen en het 
scheepsjournaal van de gestrande Africaense Ga¬ 

leij.3 Bij toeval stuitte ik, tijdens mijn onderzoek 

naar de achttiende-eeuwse smokkelhandel op 
West-Afrika, op stukken over de bouw en uit¬ 
rusting van de expeditievloot. Ze zaten ‘verbor¬ 

gen’ tussen de gebundelde archiefstukken van 
de kamer Maze van de West-Indische Compag¬ 
nie (WIC) over de aanschaf- en uitredingkos- 
ten van schepen door de andere kamers van de 

Compagnie en correspondentiestukken van El- 
mina en de handelsposten in Amerika aan de 
bewindhebbers in patria.4 

De ontdekkingsreis van Roggeveen was een 
handelsexpeditie en daarom hadden de Heren 
Tien in een resolutie vastgelegd dat met de sche¬ 
pen “een sortabel cargasoen” zou worden ver¬ 

zonden.5 Deze cargalijsten, of overzichten van 
verzonden koopmanschappen, zijn eveneens be¬ 

waard gebleven. Er bestaan zelfs twee afschrif¬ 
tenvan. De eerste bevindtzich in de hiervoor ge¬ 
noemde brieven en stukken voor de kamer Maze, 

met dit verschil dat deze factuur in een voor¬ 
gaande jaargang was gebonden.6 Het andere be- 

vrachtingafschrift zit tussen de VOC-stukken be¬ 

treffende de confiscatie van de schepen Arent en 
Thienhoven.7 De schepen van Roggeveen werden 
namelijk, net als bij de ontdekkingsreis van Le- 

maire en Schouten in 1615, door de VOC in be¬ 
slag genomen. De documenten, geschreven in 

een duidelijk achttiende-eeuws handschrift, be¬ 
slaan in totaal 46 bladzijden in folioformaat. Van 

ieder schip bestaat zowel een kostenspecificatie 
betreffende de bouw of aankoop van het schip, 

vertimmeringen en uitrustingsstukken, als een 
lijstvan levensmiddelen en andere benodigdhe¬ 

den voor de reis. De lijsten zijn niet gerubriceerd, 
maar naar leveranciers opgesteld en eindigen op 

1 augustus 1721, de dag dat de drie schepen van- 
uitTexel in zee staken. Alle equipagelijsten zijn 

geaccordeerd door Cornelis Bors van Waveren, 
een van de vier verantwoordelijke Amsterdamse 

bewindhebbers voor de equipage van de WIC.8 
De laadbrieven van verzonden koopmanschap¬ 
pen zijn door de bewindhebbers Johan Jacob de 

Famars en Ferdinand van Collen (de jonge) voor 

akkoord getekend. In tegenstelling tot de equi- 
pageoverzichten zijn er slechts twee; alleen die van 

de Arent en Thienhoven. Het derde schip, de hoe¬ 
ker Africaense Galeij, vervoerde geen cargasoen en 

diende als bevoorradingschip tijdens de reis. 
De verschillende documenten geven niet al¬ 

leen goed inzicht in de materiële voorzienin¬ 

gen voor de ontdekkingsreis en de wijze waar¬ 
op de equipage van de schepen verliep, maar 
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geven bovendien antwoord op de vraag over de 

kosten, zodat de balans van deze expeditie kan 
worden opgemaakt. De inhoud van de thans 
voor het eerst beschreven documenten is door 

mij gerubriceerd per schip en weergegeven in 
drie bijlagen. 

Terra Australis Incognita 

Het ‘onbekende Zuidland’ sprak vanaf het ein¬ 
de van de zestiende- tot aan de vroege achttien¬ 
de eeuw sterk tot de verbeelding.9 In 1596 
schreef Jan Huygen van Linschoten in zijn we¬ 

reldberoemde Itinerario dat het ‘Terra Incogni¬ 
ta’ uit vast land bestond dat zich van Kaap de 

Goede Hoop tot aan de zuidpunt van Zuid- 
Amerika zou uitstrekken. Maar niemand wist 
hoe groot het gebied precies was en wat er te 

ontdekken viel. Meerdere ontdekkingsreizen 
zouden in de daaropvolgende decennia volgen, 

waarbij de VOC vrijwel alle Nederlandse expe¬ 
dities initieerde. Een uitzondering daarop 
vormde de reis van Jacob Lemaire en Willem 

Schouten, die met de schepen Hoorn en Een¬ 
dracht in 1615 van Texel vertrokken. De Amster¬ 
damse koopman Isaac Lemaire had daarvoor 

speciaal de Australische Compagnie of Zuid- 
Compagnie opgericht, met als doel het vinden 

van een nieuwe route langs het zuidwesten 
naar de Grote Oceaan en het vervolgens aan¬ 

knopen van handelsrelaties met de bewoners 
van ‘Terra Australis’. Zoals bekend voerde zijn 

zoon het eerste deel van de opdracht met suc¬ 

ces uit en vond hij een nieuwe doorvaart die 
naar Lemaire werd vernoemd. Later zou de Een¬ 

dracht door de VOC in beslag worden genomen, 
omdat het schip zich binnen haar octrooige- 
bied bevond. De beslaglegging werd door Le¬ 

maire aangevochten, waarop jarenlange pro¬ 
cessen tussen de twee handelscompagnieën 

volgden. Uiteindelijk werd de Zuid-Compagnie 

in het gelijk gesteld en moest de VOC een scha¬ 

devergoeding betalen.10 
Gedurende de zeventiende eeuw bleef de 

VOC expedities naar het onbekende Zuidland 

uitrusten, waarvan de twee ontdekkingsreizen 

van Abel Jansz. Tasman in 1642 en 1644 tot de 
bekendste horen. Soms kwamen deze expedi¬ 
ties tot stand als reddingsoperaties voor ge¬ 

strande compagnieschepen, zoals bij de Bata¬ 
via in 1629 en de Vergulde Draak in 165 6.11 Ook de 

schipbreuk van de Ridderschap van Holland, die 
in 1693 met 325 opvarenden vanuit Zeeland 
was uitgevaren, leidde er in 1696 toe dat Willem 

de Vlamingh met drie schepen erop werd uit¬ 
gestuurd om de Australische kust te verken¬ 
nen. De Vlamingh vond geen spoor van het ver¬ 

ongelukte schip, maar wist wel belangrijk 
cartografisch werk te verrichten. Dankzij zijn 

waarnemingen was het voor Isaac de Graaff, 
kaartenmaker van de VOC, later mogelijk een 

gedetailleerde kaart van de westkust van 
Australië te vervaardigen.12 Gedurende de ze¬ 
ventiende eeuw hebben tenminste vijftien van 

dergelijke Nederlandse expedities naar het on¬ 
bekende Zuidland plaatsgevonden.13 

De aanloop tot de expeditie 

Jacobs vader, Arend Roggeveen, was de inspi¬ 

rator achter de expeditie van zijn zoon. Deze 

Middelburgse wiskundige en onderwijzer had 
grote geografische belangstelling en bleek 
geen onverdienstelijke cartograaf te zijn. In 

1668 verwierf hij de opdracht om de zeekaarten 
voor de Zeeuwse kamers van zowel de VOC als 
de WIC te vervaardigen, een order die hij mede 
te danken had aan het ongenoegen over de 

hoge prijzen die de firma Blaeu voor zijn kaar¬ 
ten verlangde. De WIC inspireerde Roggeveen 
bovendien tot het samenstellen van een atlas 

van het Atlantisch zeegebied. In december 

1675 verscheen zijn Nieiue Groote Zee-Spiegel, of 
Brandende Veen, met privilege voor een periode 

van vijftien jaar van de Staten van Holland, Zee¬ 
land en West-Friesland. De atlas bleek een be¬ 

langrijk navigatiehandboek te zijn met goede 
zeekaarten, voorzien van kustprofielen en be¬ 

schrijvingen, waar veel internationale belang¬ 

stelling voor bestond.14 
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Vanwege zijn geografische interesse was 
Roggeveen gefascineerd door het onbekende 

Zuidland. Al vanaf 1671 beraamde hij, samen 
met enkele Zeeuwse kooplieden, plannen om 
een onderzoek in te stellen naar dit onbekende 

gebied. Omdat een eventuele ontdekkings¬ 
tocht binnen het octrooigebied van de West-In- 
dische Compagnie viel, moest die toestem¬ 
ming verlenen. Maar de bewindhebbers 
droegen bezwaren aan en bovendien brak kort 

daarop oorlog uit, zodat de onderhandelingen 
werden stopgezet. 

Na het faillissement in 1674 en de daaropvol¬ 
gende heroprichting van de WIC werd de vaart 

op de Zuidzee voor alle ingezetenen van de Re¬ 
publiek opengesteld. In november 1675 diende 
Roggeveen opnieuw een rekest in bij de Staten- 

Generaal voor toestemming voor een ontdek¬ 
kingstocht naar het onbekende Zuidland. Dit¬ 
maal werd hem die verleend, nadat hij aan 

enkele eisen van de WIC had voldaan.15 Volgens 
het octrooi kreeg Roggeveen toestemming “tot 
het bevaren en negotiëren eenige nog niet ont- 
deckte landen gelegen aen en in de Zuytzee tus- 

schen de Strate Magalanes en Nova Gunea”. 
Voor de uitvoering van zijn expeditie zocht hij 
participanten en bracht een pamflet in omloop 
waarin hij zijn plannen ontvouwde.'6 Tot ver¬ 

wezenlijking kwam het echter niet, omdat hij 
onvoldoende steun wist te verwerven.17 

Toen hij drie jaar later overleed, leek het er 
aanvankelijk op dat het expeditieplan een stille 
dood was gestorven. Ruim veertig jaar zou het 
duren voordat zijn jongste zoon Jacob de plan¬ 

nen van zijn vader opnieuw tot leven bracht. 
Naar het zich laat aanzien kwam de uitvoering 
daarvan niet alleen voort uit een lang gekoes¬ 

terde wens naar ontdekkingsavontuur, maar 
vooral uit onvrede met zijn omgeving. Rogge¬ 
veen raakte namelijk, nadat hij in 1693 als nota¬ 
ris te Middelburg was geïnstalleerd, in conflict 
met verscheidene Middelburgse predikanten. 
Een geschil waar zijn vrijzinnige levensopvat¬ 
ting aan ten grondslag lag. Door de oplopende 
spanningen overwoog hij om de Zeeuwse 
hoofdstad te verlaten en toen de bewindheb¬ 

bers van de VOC in 1706 een nieuwe raad van 
justitie te Batavia zochten, greep hij die kans 
met beide handen aan en vertrok naar Azië. Ne¬ 
gen jaar later repatrieerde hij als bemiddeld 

man en vestigde hij zich opnieuw in Middel¬ 
burg. Gedurende zijn afwezigheid was het 

geestelijk klimaat in de stad echter verder ver¬ 
hard en het kenmerkte zich door grote onver¬ 
draagzaamheid jegens vrijzinnigen. Daardoor 

kreeg Roggeveen al spoedig opnieuw aanvarin¬ 
gen met de eerder genoemde predikanten. Dit¬ 

maal liep het conflict zo hoog op dat het Mid¬ 
delburgse stadsbestuur hem in 1719 de toegang 
tot de stad ontzegde. Later volgde eenzelfde 

verbod voor Vlissingen. Volgens de bekende 
Zeeuwse biograaf F. Nagtglas hebben “de mis¬ 

kenning waaraan hij bloot stond en de haat die 
hem vervolgde waarschijnlijk het geliefkoosde 
plan des vaders bij den zoon doen rijpen”. Een 

voornemen dat door zijn oudere broer Jan vol¬ 

op werd ondersteund.'8 
In de daaropvolgende periode werkte Rog¬ 

geveen zijn plannen voor een ontdekkingreis 
verder uit en in oktober 1720 benaderde hij, via 

zijn broer Jan, de kort daarvoor opgerichte 

Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). 
De directeuren hoorden hem welwillend aan, 

maar toonden geen interesse. Daarna polste hij 
de interesse van de WIC.'9 Zijn verzoek werd op 

2 april 1721 behandeld tijdens de vergadering 
van de Heren Tien. De bewindhebbers besloten 

om een speciale commissie in het leven te roe¬ 
pen die de zaak nader zou onderzoeken. Nog 

geen week later bracht de onderzoekscommis¬ 
sie haar verslag uit. Nadat de overige bewind¬ 

hebbers de bevindingen hadden aangehoord, 
werd het voorstel van Roggeveen met “eenpa- 
righijt van stemmen goetgevonden” en werd 

toestemming verleend tot het organiseren van 

een expeditie met als doel “het ontdecken van 
onbekende Landen”.20 

Dat de WIC ditmaal wel bereid was om in de 
expeditie te participeren, is verklaarbaar. Door 
de toegenomen concurrentie in het Atlantisch 

zeegebied was de handelspositie van de Com¬ 
pagnie in de voorgaande decennia steeds ver- 
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der onder druk komen te staan. Zo daalde de 
export van Afrikaanse producten gedurende de 

eerste vier decennia van de achttiende eeuw, 

terwijl de Engelse export in diezelfde periode 
meer dan verdrievoudigde. Ook op het gebied 

van de slavenhandel moest de Compagnie aan 
de concurrenten terrein prijsgeven en verloor 

zij in 1701 bovendien het “asiento” aan de Fran¬ 
sen.1' Daarnaast breidden de buitenlandse 
compagnieën hun handelsgebieden langs de 

West-Afrikaanse kust steeds verder uit, waar¬ 
door de geografische ruimte waarbinnen de 

WIC in Afrika kon opereren, aanzienlijk was 
gekrompen. Het was daarom niet verwonder¬ 

lijk dat de bewindhebbers van de WIC geïnte¬ 
resseerd waren in exploratie en annexatie van 
nieuwe handelsgebieden binnen haar octrooi¬ 

gebied.21 De commissiebrief voor Roggeveen, 
die door de bewindhebbers op 10 april 1721 

werd opgesteld, laat over hun motieven geen 
twijfel bestaan. Zo moest hij, in het geval dat hij 
“eenige voordelige landen en plaatsen ontdec- 

kende ende by geene Europiaense natiën we¬ 

rende bewoont, van deselve in de name van de 
Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der 

Vereenigde Nederlanden ende van dese West- 

Indische Compagnie besit ende possesse te ne¬ 
men, met de naturellen ende inwoonderen van 
die landen en plaatsen te handelen en contract 

te maken”.25 Ook het feit dat Roggeveen met 
een essayeerinstrumentarium werd uitgerust, 

waarmee hij het gehalte goud of zilver van mi- 
neraalhoudende monsters kon bepalen, laat 

weinig ruimte voor twijfel over het doel van de 

expeditie bestaan.14 
Het besluit tot deelneming aan de expeditie 

zal mede zijn versterkt door de propaganda van 
de South Sea Company in 1711. Deze Engelse 
handelscompagnie had zich tot doel gesteld 

handel te drijven met de Spaanse koloniën in 
Zuid-Amerika en de Zuidzee en lanceerde, net 

als John Law kort daarvoor in Frankrijk had ge¬ 

daan, een omvangrijke campagne om aan mo¬ 
gelijke aandeelhouders duidelijk te maken wel¬ 
ke onvoorstelbare commerciële mogelijkheden 

in de Stille Zuidzee aanwezig waren.15 

Ook de MCC, die aanvankelijk weinig inte¬ 

resse had getoond voor een ontdekkingstocht, 
zou door tegenvallende handelsresultaten de 

plannen voor een reis naar de Zuidzee enkele ja- 

ren later weer opnemen. Van alle ontplooide 
handelsactiviteiten bleek namelijk alleen de 

vaart op het Caribische gebied winstgevend te 
zijn. Daarom besloten de directeuren op 7 
maart 1724 om twee grote fregatten uit te reden 

voor een reis naar de Spaanse koloniën op de 
westkust van Zuid-Amerika. Nog geen halfjaar 

later zeilden de Middelburgs Welvaren en de Com¬ 
mercie Compagnie van Middelburg, die voor de ge¬ 
legenheid in respectievelijk tot Don Carlos en Don 

Louis waren omgedoopt, samen met de “victu¬ 
alie snauw” of het bevoorradingsjacht Patache el 

Mercurio naar de “Zuijtkant” van Amerika.16 

De voorbereidingen 

Op 10 april 1721 besloten de bewindhebbers 
van de WIC vier compagnieschepen voor de 

ontdekkingsreis uit te rusten. De kamer Am¬ 
sterdam zou de zorg voor de uitreding op zich 

nemen en de andere kamers van de WIC zou¬ 
den daarbij een aandeel in de kosten bijdragen. 

De vloot zou bestaan uit twee fregatten, van 
respectievelijk 120 en 100 voet lengte, en uit 
twee galjoten of twee hoekerschepen. Enkele 
weken later werd een van de twee kleinere sche¬ 

pen uit het plan geschrapt en werd tot aankoop 
van één hoeker besloten met een lengte van 92 
voet.17 Daarnaast werd in de notulen vastgelegd 

dat de 62-jarige Jacob Roggeveen de onderne¬ 
ming zou leiden en met hem werden vervol¬ 

gens afspraken gemaakt over een vergoeding 

of winstdeling in de reis. In het geval dat de 
ontdekkingsreis voor de Compagnie nadelig 

zou uitvallen, kon Roggeveen geen aanspraak 

maken op enige vorm van vergoeding voor ge¬ 
maakte onkosten of gedane inspanningen. 

Mocht de reis daarentegen succesvol verlopen, 

dan zou de commandeur in de winst delen. Af¬ 
gesproken werd dat hij of zijn erven van het 

“zuyvere rendementvan de overgebragte retou- 
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ren” een tiende part zouden ontvangen en dat 

gedurende een periode van tien achtereenvol¬ 
gende jaren bij voortzetting van de handels¬ 
vaart.28 

Jacobs eerdergenoemde broer Jan, die als 
koopman veel belangstelling voor geografie 
toonde, gaf de expeditieleider tal van adviezen. 
In een Memoriale cjedajjte ouer de te doene Australische 
zeetogt, opgesteld in het voorjaar van 1721, gafhij 
naast zeilaanwijzingen, inlichtingen over ver- 

versings- en handelsplaatsen en te nemen vei¬ 
ligheidsmaatregelen, veel praktische informatie 
over lading en uitrusting. Zo adviseerde hij zijn 
broer bijvoorbeeld om op ieder schip tenminste 
drie of vier stel zeilen en een dubbel aantal an¬ 

kers en ankerkabels mee te nemen en meende 
hij dat het verstandig zou zijn om een koperen 
oven op het schip te bouwen, waar tweemaal per 

week vers brood in kon worden gebakken. Ook 
raadde hij zijn broer aan om bakken met aarde 
op het dek te plaatsen waar tuinkers - een pro¬ 

baat middel tegen scheurbuik - in kon worden 
uitgezaaid en om uiteenlopende soorten zaden 
mee te nemen om die op land uit te zaaien. Af¬ 

sluitend wenste hij zijn broer een goede en be¬ 
houden reis toe en adviseerde hem om warm te 
blijven en zich niet “te lange in den avond cou- 
de lugt op te houden”.25 

De bouw en uitrusting van de 

SCHEPEN 

In tegenstelling tot haar voorganger ontwik¬ 
kelde de tweede WIC geen scheepsbouwactivi- 
teiten. De bouw van nieuwe schepen werd uit¬ 
besteed aan die particuliere werven die de 
schepen tegen de laagste prijs konden bouwen. 

Daarnaast werden er soms ook schepen twee¬ 
dehands gekocht.30 

Op het moment dat de bewindhebbers van de 
WIC hun medewerking aan de ontdekkings¬ 
tocht verleenden, waren twee van de drie expe- 
ditieschepen al in aanbouw. In oktober 1720 
had de Compagnie namelijk via een advertentie 
in de Amsterdamsche Courant laten weten, dat zij 

het voornemen had om twee fregatten aan te 
schaffen die als kruiser op de West-Afrikaanse 
kust zouden worden ingezet, alsmede negen 
retourschepen en een zelfde aantal slavenha¬ 

lers. Belangstellenden konden het bestek op 
het West-Indisch Huis te Amsterdam afhalen.3' 

De bouwopdrachten van de Arent en de Thien- 
hoven werden aan de scheepsbouwers Cornelis 
van Dalen en Adriaen Goutrok toegewezen. 

Eind november 1720 vroegen zij bij de WIC een 
eerste termijnbetaling aan. De Amsterdamse 

bewindhebbers gingen daarmee akkoord, na¬ 
dat de scheepsbouwmeesters Jan van Rheenen 
en Jan Pool de in aanbouw zijnde schepen op 

hun bestekken hadden geïnspecteerd.32 Van 
Rheenen was een bekende scheepsbouwmees¬ 

ter in dienst van de Amsterdamse admiraliteit, 
zijn collega Pool had de leiding op de Amster¬ 

damse VOC-scheepswerf.33 De prijs van een 
nieuw te bouwen schip werd naar gewoonte in 
drie “paaijen” of termijnen betaald; de eerste 

bij het leggen van de kiel, de tweede bij het te 
water laten en de rest bij de afbouw.34 

De tijd die voor de bouw van het grootse fre¬ 
gat Arent nodig was, bedroeg slechts 173 da¬ 

gen.35 De bouwtijd voor het andere fregat Thien¬ 
houen is onbekend. Wel vroeg de Amsterdamse 

scheepsbouwer Goutrok pas in juni 1721 om 
uitbetaling van de derde en laatste termijn en 
wilde hij daarnaast nog enige verbeteringen 

aan het schip aanbrengen. Daaruit zou men 

kunnen opmaken dat de bouw van het schip 
nog niet was voltooid.36 

Toen beide casco’s werden opgeleverd, belie¬ 
pen de kosten voor de Arent 19.900 gulden en 

voor de Thienhouen 11.900 gulden. Vervolgens 
werden de masten geplaatst, de kajuit, hut, 
kombuis en galerijen werden beschoten en de 

schepen werden van nieuwe zeilen, kabels en 

ankers voorzien. Grote hoeveelheden touwwerk 
en tevens stokvis werden door Ellart de Weer de 
Wit geleverd, die tot halverwege de achttiende 

eeuw een van de belangrijke leveranciers was 
voor de grote handelscompagnieën.37 De 

scheepshuid werd gebreeuwd en verdubbeld.38 
Bij de Arent werden de laatste werkzaamheden 
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door scheepsbouwer Van Dalen uitgevoerd. 
Daar Goutrok zijn werkzaamheden aan de 

Thienhouen nog niet had voltooid, werd het 
breeuwen en verdubbelen door timmerman 

Gerbrand Slegt uitgevoerd. Verder kregen de 
schepen geschilderd beeldwerk en werden de 
kombuizen gemetseld, een veiligheidsmaatre¬ 

gel tegen brand. Bij het schilderwerk werden 

ook de scheepsnamen met zwarte verf op de 
spiegel geschilderd.35 Het vervaardigen van het 
decoratieve beeldwerk werd, voor een van te vo¬ 

ren vastgesteld bedrag, aan Pieter Hogendijk 
uitbesteed. Die had vermoedelijk zijn werk¬ 
plaats aan de Kleine Kattenburgerstraat, want 

vandaar voerde Jan Hogendijk, mogelijk zijn 
zoon, twintig jaar later beeldhouwopdrachten 

voor de VOC uit.40 Beide fregatten kregen een 
boot en een sloep, die tijdens de reis voor onder 
andere het halen van drinkwater en brandhout 

konden worden ingezet. 
De hoeker Ajricaense Galeij werd, door tussen¬ 

komst van de makelaar Pieter Meulenaer, voor 
een bedrag van 12.773 gulden van Jan Louwe ge- 

kocht.41 Ook dit schip werd vervolgens ge¬ 
breeuwd, verdubbeld, beschoten en geschilderd. 
In tegenstelling tot de twee andere schepen werd 

voor dat laatste schip alleen een boot aangeschaft. 
Alle schepen werden bewapend met stukken 

geschut van uiteenlopend kaliber. Volgens eer¬ 

dere publicaties over de ontdekkingsreis van 
Roggeveen zou de Arent zijn uitgerust met 32 

stukken, de Thienhouen met 24 stukken en de 

Ajricaense Galeij met veertien stukken geschut.42 
Deze aantallen komen maar ten dele overeen 
met de vermeldingen in het overzicht be¬ 

treffende de aankoop en uitrusting van de sche¬ 
pen. Volgens de equipagelijst van de Arent was 

dit fregat bewapend met zes stukken geschut 

van acht pond, alsmede twintig zesponders, 
zes drieponders en zes tweeponders. In totaal 
3 8 stukken geschut. Het overzicht van de Thien¬ 

houen vermeldt achttien vierponders en zes 

drieponders en dit aantal is conform de eerde¬ 
re opgaven in de publicaties. Volgens de equi¬ 

pagelijst van de Ajricaense Galeij telde de hoeker 
slechts zeven stukken geschut. Het is niet uit te 

sluiten dat de overige zeven stukken bij de aan¬ 
koop van de hoeker zijn geleverd, zonder dat 

die apart zijn vermeld. Er zijn geen kanonnen 
gedurende de reis van de Arent naar de Ajricaense 

Galeij overgeplaatst, want de in 1722 opgestelde 
inventaris van het opgebrachte fregat de Arent 
vermeldt eveneens het eerder genoemde aantal 

van 38 stukken.43 
De “gotelingen” of ijzeren stukken geschut 

werden geleverd door het handelshuis van Phi¬ 

lip Cosson, die het geschut uit de gieterijen van 
de ondernemersfamilie De Geer betrok. Als za¬ 
kenwaarnemer voor De Geer had Cosson als 

enige commissionair het monopolie in de han¬ 
del van de “Finspongs ijsere” kanonnen.44 De 

eerder genoemde zes tweeponders voor het 
schip Arent werden door Engelbert Wagten- 

donk aan de WIC verkocht. Hij leverde ook di¬ 
verse soorten kogels, kneppels, handgranaten 
en schuiftangen. Daarnaast kregen de schepen 
handvuurwapens mee, zoals snaphanen, pisto¬ 

len en bajonetten. De vuurwapens werden door 
Jan en Jacob van Solingen geleverd, die hun 
werkplaats in de ‘Stads Roermakerij’ op de Bin- 
nen-Amstel te Amsterdam hadden gevestigd.45 

De vuurwapens bestemd voor de handel waren 
in 1719 door de Amsterdamse koopman Jacob 

Oortman geleverd. De lading karabijnen en 
roers waren in dat jaar met het compagnieschip 
Vlissintjen naar Afrika verzonden en behoorde 

tot het “wedergebragt cargasoen”.46 
Het stuurmansgereedschap voor de schepen 

werd door Celia Bidloo geleverd, de weduwe van 
Cornelis de Bree. Zij had het bedrijf van haar 
man na zijn dood voortgezet en behoorde tot de 

belangrijkste leveranciers van navigatiemidde¬ 
len voor de grote handelscompagnieën.47 Naast 
uiteenlopende navigatie-instrumenten, zoals 

verschillende soorten kompassen, zandlopers 

en peilloden, leverde zij ook de vlaggen voor de 
schepen. Wat daarbij opvalt is de diversiteit aan 

dundoek. De schepen waren zowel uitgerust 
met prinsenvlaggen en daarbij horende geuzen 

en wimpels, als met Engelse en Franse vlaggen, 

en dito wimpels en vleugels. Ook bezaten de 

schepen een Vlissingse geus.48 Het is niet dui- 
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delijk waarom de schepen deze vlag aan boord 
hadden. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 

deze diende als herkenningsmiddel voor 
Zeeuwse schepen. De Zeeuwse schepen voeren 
namelijk niet alleen op West-Afrika, maar han¬ 
delden ook op delen van de Zuid-Amerikaanse 
kust die onder Spaans gezag vielen en verboden 
waren voor schepen uit de Republiek. Om deze 

illegale handelsvaart te bestrijden patrouilleer¬ 
den Spaanse kruisers langs de kust en daarbij 
kwam het geregeld tot gevechtshandelingen 
met Zeeuwse smokkelaars.49 Omdat de schepen 
van Roggeveen door de Zeeuwen voor een 
Spaans eskader konden worden aangezien, was 
duidelijkheid geboden. 

De levering van zeekaarten en andere naviga- 
tiebenodigdheden, zoals graadbogen en kaart- 
passers, ontbreken op het kostenoverzicht be¬ 
treffende de uitrusting van de schepen. Deze 

had de Compagnie in voorraad en werd door 
haar aan de schippers en stuurlieden verstrekt, 
die ze na afloop van de reis weer moesten inle¬ 

veren. De stuurlieden maakten onder andere 
gebruik van de zeekaarten van Johannes van 

Keulen en van verschillende reisboeken.50 Daar¬ 
naast had Jan Roggeveen een speciale kaart ge¬ 
tekend, waarvan vier kopieën voor ieder schip 
werden vervaardigd.51 

De totale kosten voor de bouw, aankoop en uit¬ 
rusting van de drie schepen, inclusief loodskos¬ 
ten, drinkgeld voor de werklieden, schuitvrach- 

ten en belastingen, bedroegen 139.418 gulden.52 

Bemanning 

In de tijd dat aan de bouw en uitrusting van de 

schepen de laatste hand werd gelegd, werden 
de zeelieden gemonsterd. Dit was de taak van 
de commissie personeel.55 De verantwoordelij¬ 

ke Amsterdamse bewindhebbers besteedden 
daarbij veel zorg aan de selectie van de officie¬ 
ren. Zo kreeg Philip Hack de opdracht om het 
“gedrag en conduites” van schipper Jan Koster 
en opperstuurman Jacobus Groenevelt te on¬ 
derzoeken, nadat zij zich kort daarvoor kandi¬ 

daat hadden gesteld. Referenties werden inge¬ 
wonnen bij de VOC, hun vorige werkgever. 
Koster voer tweemaal als schipper op een re¬ 
tourschip en Groenevelt als stuurman. Korte 

tijd later rapporteerde Hack zijn medebewind- 
hebbers dat de genoemde scheepsofficieren 
“brave en ordentelijke zeeluijden” waren die 

ten dienste van de Compagnie konden worden 
aangesteld. Koster had een maandgage van 80 
gulden en zijn stuurman kreeg 50 gulden. In de 

daaropvolgende weken werden de overige 

scheepsofficieren aangenomen. Cornelis Bou- 
man en Roeloff Rosendaal, de gezagvoerders 
van respectievelijk de Thienhouen en Africaense 
Galeij, ontvingen ieder 70 gulden, hun opper- 

stuurlieden kregen 45 gulden.54 De laagstbe¬ 
taalden aan boord waren de jongens en licht¬ 

matrozen die zes en acht gulden verdienden. 
Matrozen kregen twaalf gulden en de maand¬ 

gage van het overige scheepsvolk varieerde, af¬ 
hankelijk van de aanstelling, tussen de 14 en 35 

gulden. Een chirurgijn ontving bijvoorbeeld 28 
gulden per maand en de kok, bootsman en 
constabel kregen ieder 20 gulden.55 

Op verzoek van Jacob Roggeveen werd Nico- 

laes Thonnar tot commandant van de militie be¬ 
noemd. Hij kreeg de leiding over de circa 55 tot 

60 militairen.56 Hoewel wij over het aantal zee¬ 
lieden van de afzonderlijke schepen goed zijn 

geïnformeerd, is ons inzicht in de personele sa¬ 
menstelling beperkt. Door het ontbreken van de 

monsterrollen weten wij bijvoorbeeld niet pre¬ 
cies hoeveel soldaten op de schepen meegingen. 

Alleen van de Thienhouen is de bemanningslijst 
bewaard gebleven en daaruit blijkt dat ruim een 

kwart van de 84 opvarenden uit officieren en 
vaklieden, zoals zeilmakers en timmerlieden be¬ 

stond. Circa de helft was matroos en de overige 
opvarenden waren militairen. De laatste groep 

bestond uit enkele onderofficieren en achttien 
soldaten. Hun gage varieerde van 40 gulden voor 

vaandrig Martinus Keerens tot 8 gulden voor 
elke soldaat. Bovendien blijkt uit de monsterrol 
dat een aanzienlijk deel van de zeelieden van bui¬ 

ten de Republiek afkomstig was. Van de officie¬ 
ren en vaklieden was ruim de helft uit de Repu- 
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bliek afkomstig, bij de matrozen was dat per¬ 
centage slechts 12,5 procent en bij de soldaten 

30 procent. Het scheepsvolk van de Thienhouen 
bestond dus in meerderheid uit buitenlandse 

zeelieden.57 
We beschikken tevens over een opgave van uit¬ 

gekeerde maandgelden voor de opvarenden.58 

Het was namelijk gebruikelijk dat de zeelieden 
voor hun vertrek twee maanden gage “op de 
hand” kregen. Het scheepsvolk van hetm-kop- 
pen tellende fregat Arent ontving 2.613 gulden en 

de soldaten kregen 600 gulden. Voor de Thien¬ 

houen bedroeg het tweemaandelijkse voorschot 
voor het scheepsvolk 1.968 gulden en voor de 
soldaten 472 gulden. Op de Ajricaense Galeij, waar 

geen militairen op waren geplaatst, ontvingen 
de 33 gemonsterde zeelui 1.288 gulden. Uit het 
uitgekeerde maandgeld voor de soldaten van de 

Arent kunnen we afleiden, dat daar tussen de 30 

en 35 soldaten waren aangesteld. 
De totale kosten aan gages voor de beman¬ 

ningsleden van de expeditieschepen bedroe¬ 

gen op jaarbasis 41.650 gulden. 

Proviand en andere benodigdheden 
VOOR DE REIS 

Voor de ontdekkingsreis waren grote hoeveel¬ 

heden levensmiddelen noodzakelijk die door 

tientallen verschillende leveranciers werden sa¬ 
mengebracht. Zo kregen de schepen bijvoor¬ 

beeld 93.700 pond hardbrood, 463 roggebro¬ 
den, 4.400 “Wormerbeschuiten”, 819 zakken 

gort en 357 zakken met bonen of erwten mee. 
Een probleem betreffende de houdbaarheid 

vormde het vlees. Jan Roggeveen, die van be¬ 
manningsleden van Oost-Indiëvaarders had 

vernomen dat spek langer goed bleef dan rund¬ 

vlees, raadde zijn broer Jacob aan om meer ge¬ 
rookt spek dan vlees in te schepen.59 Zijn advies 
werd door de bewindhebbers niet ter harte ge¬ 

nomen, want de schepen vervoerden, naast zes 

levende varkens, bijna 55.000 pond gezouten 
rundvlees en slechts 23.400 pond spek. Moge¬ 

lijk lagen beschikbaarheid of financiële over¬ 

wegingen hieraan ten grondslag, want de prijs 
voor een pond vlees lag iets lager dan die voor 

eenzelfde gewicht aan spek.60 Voor de kajuits- 
gasten waren er hammen, tongen en rookvlees 
ingeslagen. Alle vleeswaren, behalve de gele¬ 

verde hammen, waren afkomstig uit de com- 
pagniemagazijnen. Naast vlees werd er boven¬ 

dien ruim 21.000 pond stokvis ingescheept 
bestaande uit “rood schaar en Noortse lengen”. 

En om tijdens de reis de voorraad met verse vis 
en gevogelte aan te vullen, had men de beschik¬ 
king over haken, netten en “gans en sniphagel”. 
De totale kosten voor vlees en vis bedroegen 

15.268 gulden en vormden daarmee de grootste 
uitgavenpost betreffende de mondvoorraad. 

Ook werden er aanzienlijke hoeveelheden 

boter, kaas en oliën ingeslagen. De boter en 
een deel van de kaas waren voornamelijk voor 
de kajuitsgasten bestemd. De oliën waren 

slechts in beperkte mate voor de scheepskom¬ 
buis bestemd. De raapolie diende bijvoorbeeld, 
net als de was- en smeerkaarsen, voor de ver¬ 

lichting aan boord. Houtskool werd als brand¬ 
stof in de ruimen opgeslagen en om het eten 

meer op smaak te brengen had de kok de be¬ 
schikking over kruideniersgoederen, zoals 

zout, kruidnagels, peper, foelie, gember, sui¬ 
ker en pruimen. Het advies van Jan Roggeveen 

betreffende het zaaizaad werd door de bewind¬ 
hebbers opgevolgd, want naast een zak mos¬ 
terdzaad werd er “divers zaaijzaat” ingekocht. 

De drankvoorraad op de schepen bestond uit 
bier, wijn en brandewijn. Doorgaans was de 
drinkwaterkwaliteit op schepen slecht en werd 

daarvoor in de plaats veel bier geconsumeerd. 
Aan arbeiders op de werf werden bijvoorbeeld 

licht alcoholische bieren verstrekt tijdens de 
schaft en ook de zeelieden dronken veel bier 

aan het begin van de reis. Vanwege de beperkte 
houdbaarheid werd eerst het bier opgedronken 

waarna op water werd overgegaan.61 De drie ex¬ 
peditieschepen werden door vijf verschillende 

brouwers bevoorraad die samen 354 tonnen of 
circa 55.000 liter bier in uiteenlopende soorten 

vaten leverden.62 Daarnaast consumeerden 

tientallen vaklieden en arbeiders in de weken 
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Ajb. ï. Eerste bladzijde uan de 

beuoorradingslijst aan de Thien- 

hoven (Nationaal Archief, Nieuwe 

West-Indische Compagnie, 13 03) 

voorafgaande aan het vertrek nog eens ruim 
10.000 liter (67 tonnen) scheepsbier op de 
werf. Een belangrijk deel daarvan werd gele¬ 
verd door brouwer en vrijheer Joachim Ren¬ 
dorp, de eigenaar van brouwerij ‘De Haan’ op 
de hoek van de Gelderse Kade en de Recht- 
boomsloot in Amsterdam.63 De ingeslagen 
Franse wijn en brandewijn dienden vooral voor 
de zieken en om de maaltijden in de kajuit op te 
luisteren. De korenbrandewijn was er voor het 

scheepsvolk. De 51 amen mout- of korenbran¬ 
dewijn (circa 7.835 liter) werden door Arent 
Homoet geleverd, die zowel stokerijen bezat op 
het Roeterseiland als in Weesp. Daar distilleer¬ 
de hij uit graan, mout en gist de brandewijn. Je¬ 
never werd verkregen door aan de brandewijn 
jeneverbessen toe te voegen en deze wijn nog¬ 
maals te branden.64 

Voor de verpakking en verzending van deze 
producten waren veel tonnen en kisten nodig. 
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Tabel 1. Cargasoen Zuidzee-expeditie, 1721 en Ajtikaanse import WIC, 1700-1723 

handelsgoederen textiel militaria kauries alcoholica staafijzer diversen 

Afrikaanse import WIC 
(in procenten) 50,6 12,2 11,2 4,3 2,2 19,5 

cargasoen Roggeveen 
(in procenten) 42,6 4,2 o 3,8 8,3 41,1 

Bronnen: NA, WIC 1302, NA, VOC 11126 en Den Heijer, Goud, iuoor en slaven, tabel 5.4 

Dit uiteenlopende houten vaatwerk, zoals leg¬ 
gers, varkens en smaltonnen, is in een aparte 
rubriek in de bijlage opgenomen. Daarin zijn 
alleen de lege vaten vermeld die door de Com¬ 
pagnie werden verstrekt en die voornamelijk 
voor het vervoer van water, olie, wijn en “verse 
spijs” dienden. De kosten voor fïistage waarin 
het proviand werd geleverd, zijn hier niet in op¬ 
genomen, maar staan bij de betreffende pro¬ 
ducten. De werkelijke emballagekosten vallen 
dus hoger uit dan de in de rubriek genoemde 
bedragen. 

In tegenstelling tot de VOC had de WIC geen 
eigen apotheek waar de medicijnkisten voor de 
uitvarende schepen werden samengesteld. De 
verantwoordelijkheid voor de inkoop van me¬ 
dicamenten berustte niet, zoals te verwachten 
zou zijn, bij de bewindhebbercommissie van 
equipage, maar bij die van koopmanschap¬ 
pen.65 Voor de samenstelling van de medicijn¬ 
kisten voor de expeditievloot deed de commis¬ 
sie een beroep op verscheidene Amsterdamse 
apothekers. Daarnaast kregen de chirurgijns 
een grote hoeveelheid oude slaaplakens mee 
die als verbandmiddelen moesten dienen. 

Ook aan de inrichting van de kajuiten was de 
nodige aandacht besteed. Die van de Arent, 
waar Jacob Roggeveen en zijn officieren hun 
maaltijden nuttigden, was uitgerust voor acht 
personen. De Thienhouen was ingericht voor zes 
kajuitsgasten en de Ajricaense Galeij voor vier. De 
wanden van de kajuitsruimte waren van be¬ 
hangsel voorzien, er hingen gordijnen voor de 
vensters en er waren tafelkleden met servet- en 
tafelgoed voor op de kajuitstafel. Dit tafelgoed 
bestond uit tinnen borden, lepels, verschillen¬ 

de soorten kommen, schalen en drinkgoed. 
Naast voeding en medische zorg was goede 

kleding van belang om de gezondheid van de 
zeelui op peil te houden. Daarom verstrekte de 
Compagnie aan het scheepsvolk warme en 
vochtbestendige wollen en linnen jassen, zoals 
“buffeltjes en rokken”. Daarnaast kregen de 
zeelieden broeken, schoenen, kousen en mut¬ 
sen. Als onderkleding dienden blauwe hemden. 

De totale kosten aan proviand en andere be¬ 
nodigdheden voor de ontdekkingsreis bedroe¬ 
gen 47.000 gulden.66 

Koopmanschappen 

Jaarlijks verscheepte de WIC grote hoeveelhe¬ 
den koopmanschappen naar de West-Afrikaan¬ 
se kust. Het assortiment handelsgoederen va¬ 
rieerde van uiteenlopende soorten textiel en 
vuurwapens tot spiegels, naalden en hoeden.67 
Vanzelfsprekend waren de behoeften van de 
mogelijke bewoners van het onbekende Zuid- 
land bij de WIC niet bekend. Toch heeft de Com¬ 
pagnie een aanzienlijk “cargasoen”, bestaande 
uit ruim dertig verschillende artikelen, met de 
fregatten Arent en Thienhouen verzonden. De 
waarde van deze koopmanschappen vertegen¬ 
woordigde een bedrag van circa 30.000 gulden. 

Naar het zich laat aanzien hebben de be¬ 
windhebbers zich bij hun keuze deels door de 
Afrikaanse markt laten leiden. Want het assor¬ 
timent van verzonden koopmanschappen ver¬ 
toont overeenkomsten met de import in West- 
Afrika (zie tabel 1). Daarbij vormde textiel, dat 
in West-Afrika verreweg het meest verkochte 
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product was de hoofdmoot. Ruim 42 procent 
van de lading bestond uit Europese en Aziati¬ 
sche stoffen. De katoenen stoffen, voorname¬ 
lijk sits, kwamen grotendeels uit India en wer¬ 
den door de VOC en andere compagnieën naar 
Europa geëxporteerd. De in Europa vervaardig¬ 
de textielsoorten bestonden hoofdzakelijk uit 
linnengoed, zoals “platthillios” (fijn linnen¬ 
goed) en gestreepte Haarlemse lijnwaden (ge¬ 
bleekt linnen). Daarnaast bevatten de scheeps¬ 
ruimen kisten met ijzeren staven, vuurwapens 
en alcoholica, goederen die ook op de West- 
Afrikaanse kust gretig aftrek vonden. Bij som¬ 
mige van deze producten zien we procentuele 
verschillen. Zo vormde het onbewerkte staaf- 
ijzer voor de Afrikaanse handel slechts twee 
procent van de totale lading. Bij de Zuidzee-ex- 
peditie was dat ruim acht procent. Daarente¬ 
gen had de Afrikaanse import van militaire 
goederen, zoals vuurwapens en buskruit, een 
aandeel van ruim twaalf procent, maar bij de 
Zuidzee-expeditie was dat slechts vier procent. 
Een verklaring hiervoor was de sterk toegeno¬ 
men wapenimport door lorrendraaiers en bui¬ 
tenlandse handelscompagnieën vanaf het eind 
van de zeventiende eeuw. Om haar marktaan¬ 
deel niet te verliezen was de WIC wel genood¬ 
zaakt meer wapens op de West-Afrikaanse kust 
te verkopen.68 

Het aandeel alcoholica schommelde bij beide 
rond de vier procent. De fleskelders met jenever 
werden door de firma Bols geleverd die al vanaf 
het einde van de zestiende eeuw “gedisteleerde 
wateren” aan de man bracht. In 1649 verplaats¬ 
te Pieter Jacobsz Bols zijn jeneverstokerij naar ”t 
Lootsje’ aan de Amsterdamse Rozengracht, 
waar zijn zoon Lucas Bols het bedrijf in distil¬ 
leerderij tot grote bloei bracht. In 1721 voerde 
Pieter Lucasz Bols, de oudste zoon van Lucas, de 
leiding over de distilleerderij. Onder de naam Er¬ 
ven Lucas Bols produceert hetzelfde bedrijf tot 
op de dag van vandaag sterke dranken.69 

Duidelijke procentuele verschillen zien we bij 
de categorie diversen, waar de overige handels¬ 
producten in zijn opgenomen. Dat waren on¬ 
der meer bewerkte metalen producten, zoals 

kapmessen, bijlen, naalden en scharen en goe¬ 
deren voor huishoudelijk gebruik, zoals spie¬ 
gels, kammen, hoeden en glaskralen. De laatst 
genoemde groep van koopmanschappen werd 
meestal aangeduid met “Neurenburger krame- 
rij” of “Neurenburger waren”.70 

Zoals in de tabel af te lezen is, vervoerden de 
schepen van Roggeveen geen kauries, die op de 
marktbrieven van de WIC een derde plaats in¬ 
namen. Deze glimmende schelpjes waren voor 
de slavenhandel op de Slavenkust als ruilmid¬ 
del onmisbaar, maar hadden daarbuiten geen 
of geringe handelswaarde. Om die reden ont¬ 
braken ze op de vrachtlijst. 

Afsluitend nog een korte opmerking over ri¬ 
sicodekking. Voor zover bekend, waren de drie 
schepen met lading niet verzekerd. Dat was bij 
de WIC geen ongebruikelijke handelswijze, 
omdat de assurantiepremies, zelfs in vredes¬ 
tijd, behoorlijk konden oplopen.71 Voor een re- 
tourreis naar Afrika betaalde de WIC in de jaren 
twintig van de achttiende eeuw tussen de negen 
en elf procent premie over het verzekerde be¬ 
drag.72 De bewindhebbers hebben bij de expe¬ 
ditie van Roggeveen vermoedelijk van risico¬ 
dekking afgezien, omdat voor deze risicovolle 
reis een hoge verzekeringspremie zou worden 
berekend. Zo bedroeg de premie voor de eerder 
genoemde MCC-schepen Don Carlos en Don 
Louis, “alleene voor de risico van de zee” vijftien 
procent. “Voor alle perykelen” liep dit zelfs op 
tot 24 procent.73 

Besluit 

Op 17 juli 1721 nam Jacob Roggeveen afscheid 
van de bewindhebbers van de kamer Amster¬ 
dam. Daarna werd hij samen met de gezagvoer¬ 
ders en enkele andere scheepsofficieren naar 
Texel overgebracht, waar de vloot zeilree lag. 
Tijdens deze reis werden ze begeleid door drie 
Amsterdamse bewindhebbers, waaronder de 
eerder genoemde Van Collen en Hack.74 Het was 
gebruikelijk dat de bewindhebbers bij toerbeurt 
het vertrek en aankomst van de schepen bege- 
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leidden om de schepen en lading te controleren. 
Daarvoor hadden zij de beschikking over een 
compagniejacht, dat door een schipper en vier 
a vijf matrozen werd bemand.75 

Een week later ontvingen de bewindhebbers 
in Amsterdam een missive van Roggeveen, 
waarin hij hen mededeelde dat de wielen van de 
affuiten te klein waren. Die werden vervolgens 
door grotere vervangen. Op 1 augustus 1721 
vertrok de expeditievloot en in de daaropvol¬ 
gende weken zouden de bewindhebbers nog 
twee brieven van de expeditieleider ontvan¬ 
gen.76 Daarna werd het stil en men zou pas weer 
een levensteken van Roggeveen ontvangen 
toen hij in juli 1723 met de Oost-Indische re¬ 
tourvloot in de Republiek arriveerde. 

De ontdekkingsreis van Jacob Roggeveen 
werd in relatief kort tijd georganiseerd. Tussen 
het besluit van het WIC-bestuur tot het uitrus¬ 
ten van de expeditie en het uitzeilen van de vloot 
verstreken minder dan vier maanden. Zo’n kor¬ 
te voorbereidingstijd was mogelijk omdat twee 
in aanbouw zijnde fregatten werden ingezet die 
eigenlijk voor de Afrikaanse handel waren be¬ 
stemd. De drie schepen werden bemand met 
228 zeelieden en geëquipeerd voor een periode 
van 28 maanden. Toen de balans na vertrek werd 
opgemaakt, bedroegen de uitgaven van de ex¬ 
peditie 223.710 gulden. Dat was inclusief de 
twee maanden handgeld voor de bemanning.77 

Door uitstaande salarisrekeningen zouden de 
uiteindelijke reiskosten verder oplopen. De 
diensttijd van de bemanning bedroeg ruim twee 
jaar, wat na aftrek van de twee maanden hand¬ 

geld een bedrag van 76.360 gulden opleverde. 
Niet alle opvarenden hebben echter de reis vol¬ 
bracht. Gedurende de reis is bijna de helft van de 
bemanning aan ziekten bezweken en zijn enke¬ 
len gedeserteerd.78 Het uitbetaalde bedrag aan 
gages lag dus in werkelijkheid lager. 

Ondanks hevige protesten van Roggeveen 
werden de twee expeditieschepen op 3 oktober 
1722 te Batavia geconfisqueerd, omdat zij zich 
binnen het octrooigebied van de VOC bevon¬ 
den. De overgebleven bemanningsleden repa¬ 
trieerden vervolgens met de VOC-retourvloot 
en nadat zij in de Republiek waren gearriveerd, 
ontspon zich een juridische strijd tussen de 
twee handelscompagnieën. Hoewel de be¬ 
windhebbers van de VOC zich beriepen op het 
octrooi dat hen door de Staten-Generaal was 
verleend, wilden ze geen herhaling van het ge¬ 
beuren met Lemaire en Schouten. Om proces¬ 
sen te voorkomen, waren ze bereid tot een 
schikking met de WIC. Over de hoogte van de 
schadevergoeding moest geruime tijd worden 
onderhandeld. Op 2 maart 1725 kwam men tot 
een vergelijk. De VOC betaalde een schadever¬ 
goeding van ruim 115.000 gulden voor de con¬ 
fiscatie van beide schepen en hun lading, als¬ 
mede de gages voor het scheepsvolk voor de 
reis van Batavia naar de Republiek.79 

Daarmee werd slechts een deel van de ont¬ 
dekkingsreis vergoed, want volgens de “Gene¬ 
rale staat” van de driejaarlijks rekening van de 
WIC, die in december 1725 werd opgemaakt, 
had de expeditie een nadelig saldo opgeleverd 
van 149.864 gulden.80 
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Bijlage i 

Rekening van bouw, aankoop, vertimmeringen en benodigdheden voorde schepen Arent, Thien- 
houen en Ajricaense Galeij, 1 augustus 1721 
Bron: NA, WIC1303 

Bouw- of aankoopkosten van het schip leverancier kosten 
Voor het fregat Arent 
de bouw van het fregatschip, 
lang 120 voet, wijd 35 voet, hol 13 voet Cornelis van Daalen (timmerman) 19900 
drank voor het werkvolk Cornelis van Daalen (timmerman) 120 
toezicht tijdens scheepsbouw, totaal 173 dagen Lourens Poort 346 
houtwerk voor verdubbeling van het schip Jan Pieterse Blok 708,45 
spijkers en ander ijzerwerk voor Pieter Otter 3817,35 

het verdubbelen van het schip 
het verdubbelen en breeuwen van het schip Cornelis van Daalen (timmerman) 1656 
120 kluwen werk en schuitvrachten Axel Frederikse 45.55 
beschieten van het schip en drinkgeld Cornelis van Werkhoven 652 
kalk en steen Jan Olij (steenkoper) 13,15 
20.000 gele klinkers, transport- en arbeidsloon Poulus Achtienhoove 110 
voor het metselen van de kombuis Jan Klink (metselaar) 12,6 
beeldwerk Pieter Hoogendijk 150 
schilderwerk Christiaan Friesendorp (schilder) 150 
verfwaren en lijnolie Wed. Jacob van Hengel en zoon 130 
bekleden van de galerijen en beslaan van de kajuit Nicolaas van Schoote (loodgieter) 528,1 
een boot, lang 29 voet en een sloep, lang 27 voet Jacob en Jan Swaan 320 
pik en teer Pieter Calkberner 368,6 

29027,8 

Voor het fregat Thienhoven 
de bouw van het fregatschip, 

lang 100 voet, wijd 32 voet, hol 13 voet Adriaen Goutrok (timmerman) 11900 
drank voor het werkvolk Adriaen Goutrok (timmerman) 100 
pik en teer Pieter Calkberner 311,5 
aanpassingen aan het schip buiten het bestek Adriaen Goutrok (timmerman) 70 
houtwerk voor verdubbeling van het schip Jan Pieterse Blok 563,1 
het verdubbelen en breeuwen van het schip Gerbrand Slegt (timmerman) 1567,75 
voor het metselen van de kombuis Jan Klink (metselaar) 10,05 
beschieten van grote broodkamer en 

andere kamers en drinkgeld Cornelis van Werkhoven 508,2 
beslaan van de galerijen en kombuis Nicolaas van Schoote (loodgieter) 350,15 
120 kluwen werk en schuitvrachten Axel Frederikse 45 
verfwaren en lijnolie Wed. Jacob van Hengel en zoon 100,55 
beeldwerk Pieter Hoogendijk 120 
divers schilderwerk Christiaan Friesendorp (schilder) 140 
een boot, lang 26 voet en een sloep, lang 24 voet Jacob en Jan Swaan 290 
kalk en steen jan Olij (steenkoper) 10,15 

16086,45 
Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
aankoop van het schip Jan Louwe junior 12773,25 
beschieten en divers houtwerk Cornelis van Werkhoven 87,85 
kluwen werk Axel Frederikse 27,65 
houtwerk voor verdubbeling van het schip Jan Pieterse Blok 423,25 
het verdubbelen van het schip Gerbrand Slegt (timmerman) 1654,85 
schilderwerk Christiaan Friesendorp (schilder) 27,8 
beeldwerk Pieter Hoogendijk 10,65 
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verfwaren en lijnolie Wed. Jacob van Hengel en zoon 77,5 
divers loodwerk Nicolaas van Schoote (loodgieter) 90 
20.000 gele klinkers, transport- en arbeidsloon Poulus Achtienhoove 110 
pik en teer Pieter Calkberner 203,15 
voor het metselen van de kombuis Jan Klink (metselaar) 10,05 
een boot, lang 23 voet Jacob en Jan Swaan 135 
kalk en steen Jan Olij (steenkoper) 4,7 

15635,7 60.749,95 

Masten, zeildoek en touwwerk 
Voor het fregat Arent 
grote mast, dik 20 palm, lang 83 voet, 

steng, ree, kruising en stadskeur Hermanus de Vries 1447,4 

houtwaren, 8 schok Noordse delen 
en schuitvracht Hendrik Visser 114,8 

inzetten van de masten en divers hout Gerbrant Slegt (timmerman) 234,3 
152 rollen verschillende soorten zeildoek Pieter Pietersz. van Beeck 3902,6 
3.184 pond trossen seizings en 5 rollen canvas Gerrit Molenaar (zeilmaker) 2359 
57.199 pond touwwerk voor lijnen, 

marlings en loodlijnen en keurloon Ellart de Weer de Wit 11345,35 

19403,45 

Voor het fregat Thienhouen 
123 rollen verschillende soorten zeildoek Pieter Pietersz. van Beeck 3169,75 
houtwaren, 8 schok Noordse delen 

en schuitvracht Hendrik Visser 86,1 
masten volgens akkoord Hermanus de Vries 899 
nieuwe zeilen, trossen, Vlaams linnen en 

divers zeildoek en verschot Gerrit Molenaar (zeilmaker) 1830,3 
42.263 pond touwwerk voor lijnen, marlings 

en loodlijnen en keurloon Ellart de Weer de Wit 8482 
14467,15 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
houtwaren, 4 schok Noordse delen 

en schuitvracht Hendrik Visser 57,4 
61 rollen verschillende soorten zeildoek Pieter Pietersz. van Beeck 1547,85 
nieuwe zeilen, trossen, Vlaams linnen en 

divers zeildoek en verschot Gerrit Molenaar (zeilmaker) 1180,6 
17.390 pond touwwerk voor lijnen, marlings 

en loodlijnen en keurloon Ellart de Weer de Wit 3548 
voor rondhout Hermanus de Vries 142,1 

6475,95 40346,55 

Ankers en ij'zerwerk 
Voor het fregat Arent 
een blaasbalg Willem Walthuijs 11 
dronderst'aan de ankers en waaggeld Frederick Hulst & zoon 1539,45 
spijlen, spijkers, platen en 9 kombuisankers Jan du Ponmees (smit) 2865,9 
divers ijzerwerk Wed. Dirck Camerling 787,65 
diver ijzerwerk, spijkers en raapoliekatoen Van der Meulen & Scheltes 151 

5344 

Voor het fregat Thienhouen 
een blaasbalg Willem Walthuijs 11 
diverse ankers en waaggeld Marten Adriaanse (smit) 400,85 
7 ankers in soorten en waaggeld Frederick Hulst & zoon 796,8 
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diver ijzerwerk, spijkers, raapoliekatoen 
en bezems Van der Meulen & Scheltes 3392,9 

divers ijzerwerk Wed. Dirck Camerling 2174 

Ö775.55 

Voor de hoeker Africaense Galeij 
een blaasbalg Willem Walthuijs 11 
diver ijzerwerk, spijkers, raapoliekatoen 

en bezems Van der Meulen & Scheltes 1754.7 
divers ijzerwerk Wed. Dirck Camerling 155.75 
ankers in soorten en waaggeld Frederick Hulst & zoon 165,15 

2086,6 14206,15 

Geschut, buskruit, vuurwapens en constabelsgoed 
Voor het fregat Arent 
6 achtponders, 20 zesponders en 6 drieponders Philip Cosson 4890,1 
6 tweeponders Engelbert Wagtendonk 321,4 
blokwerk en rolpaarden Dirck Graauw 1183 
7 riemen cardoespapier en 30 boek patroonpapier Jacob Raket Josiaszoon 55 
1.676 kogels (divers kaliber), 1.863 pond kogels, 

waarvan 160 kneppels Engelbregt Wagtendonk 354.5 
150 handgranaten en 52 schuiftangen Engelbregt Wagtendonk 57,6 
30 snaphanen met bajonetten Jan en Jacob van Solingen 240 
40 snaphanen, 40 pistolen en koperen kogelvorm Jacob van Solingen 340 
riemen tot snaphanen, houwers en bajonetten Reijkman Reijkmans 64,5 
6.000 pond buskruit, zwavel, salpeter, 

houtskool, vaatjes, schuitvracht Wed. Crook en zoon 724,25 
een scheepstrommel met toebehoren Frederick Onse 17,5 
divers contabels-en botteliersgoed Jacob Apiarius 44,5 
divers handgeweer Reijkman Reijkmans 136,05 

8429.3 

Voor het fregat Tftien honen 
18 vierponders, 6 drieponders Philip Cosson 2709 
blokwerk en rolpaarden Dirck Graauw 793,1 
3.500 pond buskruit, zwavel, salpeter, 

houtskool, vaatjes, schuitvracht Wed. Crook en zoon 853,2 
30 snaphanen, 30 pistolen en koperen kogelvorm Jacob van Solingen 257,5 
divers handgeweer Reijkman Reijkmans 83,75 
5 riemen cardoespapier en 20 boek patroonpapier Jacob Raket Josiaszoon 39 
diverse kogels en ander scherp Engelbregt Wagtendonk 185,3 
diverse riemen tot snaphanen en bajonetten Reijkman Reijkmans 64,5 
30 snaphanen met bajonetten Jan en Jacob van Solingen 240 
divers contabels- en botteliersgoed Jacob Apiarius 27,95 
een scheepstrommel Frederick Onse 16,3 

5269,6 

Voor de hoeker Africaense Galeij 
3 zesponders, 4 vierponders 
blokwerk en rolpaarden 
divers handgeweer 
divers contabels- en botteliersgoed 
1.400 pond buskruit, zwavel, salpeter, 

houtskool, vaatjes, schuitvracht 
diverse kogels 

Philip Cosson 
Dirck Graauw 
Reijkman Reijkmans 
Jacob Apiarius 

Wed. Crook en zoon 
Engelbregt Wagtendonk 

970 
187,1 

77,25 
3-3 

343,3 
17,55 

152 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 25 (2006) 2 

3 riemen cardoespapier en 12 boek patroonpapier Jacob Raket Josiaszoon 23,4 
een scheepstrommel Frederick Onse 15,1 

1637 15335,9 

Kajuit en stuurmansgoed 
Voor het fregat Arent 
voor vlaggen en kompassen Wed. Cornelis de Bree 474 
glazen in de kajuit en de hut Dirck van Schooten 23,3 
Muscovise matten en holle bakken Johannes de Nijs 71,4 
23 stukken ruw Vlaams linnen Egbert Buijs 626,85 
een Engelse pronklantaarn, 

diverse lantaarns, lampen en slonzen Jan Nieuwenhof 64,15 
essayeursgereedschap Nicolaas Hertog 44,6 

1304.3 

Voor het fregat Thienhouen 
voor vlaggen en kompassen Wed. Cornelis de Bree 320,65 
glazen in de kajuit en de hut Dirck van Schooten 21,5 
Muscovise matten en holle bakken Johannes de Nijs 46,55 
19 stukken ruw Vlaams hnnen Egbert Buijs 514,85 
diverse lantaarns in soorten Jan Nieuwenhof 59,75 

963,3 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
voor vlaggen en kompassen Wed. Cornelis de Bree 189,4 
glaswerk Dirck van Schooten 5,1 
Muscovise matten en holle bakken Johannes de Nijs 11,3 
6 stukken ruw Vlaams linnen Egbert Buijs 145,65 
diverse lantaarns in soorten Jan Nieuwenhof 20,15 

371,6 2.639,20 

Koks- en botteliersgoed 
Voor het fregat Arent 
boter, kaas, kaarsen potten, 

pannen en stenen kannen RomboutvanHoogstraaten 49,7 
20 roggebroden Pieter Hamaken 5 
haken, handspaken, sparren en brandhout Pieter Sluijter 718,25 
27 tonnen bier, impost en 10% verhoging Joachim Rendorp 105,05 
diverse koperen ketels, pannen en divers beslag Wed. Pieter Vermaaten 761 

1639 

Voor het fregat Thienhouen 
22,5 tonnen bier, impost en 10% verhoging Joachim Rendorp 86,85 
12 roggebroden Pieter Hamaken 3 
haken, handspaken, sparren en brandhout Pieter Sluijter 679,75 
divers koperwerk, koperen ketels, 

pannen en beslag Wed. Pieter Vermaaten 601,5 
boter, kaas, kaarsen potten, 

pannen en stenen kannen RomboutvanHoogstraaten 38,3 
1409.4 

Voor de hoeker Africaense Galeij 
boter, kaas, kaarsen potten, 

pannen en stenen kannen Rombout van Hoogstraaten 23 
brood en roggebroden Pieter Hamaken 2 
haken, handspaken, sparren en brandhout Pieter Sluijter 316,3 
17 tonnen bier, impost en 10% verhoging Joachim Rendorp 66,25 
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divers koperwerk, koperen ketels, 

pannen en beslag Wed. Pieter Vermaaten 222,5 

630,05 3678,45 

Loodskosten, schuitvrachten en sjouwloon 
Voor het fregat Arent 
sjouwloon bij de equipage og 
schuitvrachten bij de equipage 
loodsgeld voor het afbrengen 

diepgaande 13,5 voet Seijmen Rotterdam „ 
loodsgeld voor het slepen over Pampus Jan Goverse n0 
aan boord brengen van Jacob Roggeveen 

en officieren, drank en voeding Marten Sulk (jachtman) 24,05 
diverse schuitvrachten Pieter Jacobse - 

«97.55 

Voor het fregat Thien hoven 

loodsgeld voor het slepen over Pampus Evert Cornelisse ,Q 

loodsgeld voor het afbrengen 4 

diepgaande 12 voet Willem Klaase Rotterdam 20 
diverse schuitvrachten Pieter Jacobse ,0 q 
sjouwloon bij de equipage ’y 
diverse schuitvrachten bij de equipage 

888,9 

Voor de hoeker Africaense Galeij 

loodsgeld voor het afbrengen diepgaande 9 voet Suweres Claase lt- 
diverse schuitvrachten Pieter Jacobse 227 
sjouwloon bij de equipage « *' 

diverse schuitvrachten bij de equipage 

364,45 2450,9 

Totaal: 139.407,10 

Bijlage 2 

Rekening van proviand en andere benodigdheden voor de schepen Arent, Thienhoven en Africaense 
Galei], 1 augustus 1721 
Bron: NA, WIC 1303 

Proviand en andere producten 

Brood en scheepsbeschuit 
Voor het fregat Arent 

33-93° pond hardbrood en 558 pond fijnbrood 
12.872 pond hardbrood 
2.200 Wormer beschuit en vaatjes 
240 roggebroden, 6 tarwebroden, 

6 witte broden en sleeploon 
118 brandewijnstukken voor brood en fijnbrood 

Voor het fregat Thienhoven 
244 pond fijnbrood 

Leverancier kosten 

Wed. Van Soest 1946,9 
Hendrik Teijsink 700,85 
PieterMuijs lgg 

Pieter Hamaker glfg 
kamer Amsterdam WIC 4gt’7 

3190,65 

Wed. Van Soest 
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34-154 pond hardbrood Jacob Schuureman 18i-q 
1 vaatje Wormer beschuit en voor het vat PieterMuijs g 
150 roggebroden, 6 tarwebroden, 9’ 

6 witte broden en sleeploon Pieter Hamaker 

65 brandewijnstukken voor brood kamer Amsterdam WIC 243,75 

2195,55 

Voor de hoeker Africaense Galeij 

101 pond hardbrood Wed. Van Soest l8 
12.742 pond hardbrood Hendrik Teijsink 6928 
1.100 Wormer beschuit en vaatjes PieterMuijs gg 
73 roggebroden, 6 tarwebroden, 9’ 

6 witte broden en kruiloon pjeter Hamaker 1Q 7 
46 brandewijnstukken voor brood en y,/ 

2 voor fijnbrood kamer Amsterdam WIC 175,7 

917 6.303,20 

Kaas, boter en ‘vettewarijen’ 
Voor het fregat Arent 

35 amen boomolie Dirck Schuurman Q05 4 
4 Texelse kazen Treijntje Reijnders i gr 
boter, kaas, kaarsen potten en pannen Rombout van Hoogstraaten 70 45 

3.013 pond kaas en 120 pond Leidse kaas, ' ,43 

krui-en sleeploon Comelis van Oosten 36825 
6 haffamen raapolie Pieter van Duijn u ’ 
17 tinnen boter, 794 pond overwicht, 3 

drink-en waaggeld Jacob Personius „e c 
Leijdse boter, 10 pond overwicht, drink-, 3 30 

krui-en waaggeld Jacob van der Valk (de jonge) r4 7 
30 zakken wit zout en 3 varkens pekel Castelijn en Breemer 7g’ 
3 kassen kaarsen, half smeer, half was Wed. Jan Villers en Dirck Spiegel 71>7 

2280,95 

Voor het fregat Thienhoven 
22/2 amen boomolie Hendrik Schuurman 62c 6^ 
287 kaasen en 3 Leidse kazen, krui- en sleeploon Cornelis van Oosten 220 4 
boter, kaas, kaarsen potten en pannen Rombout van Hoogstraaten 47 2 
5 halfamen raapolie Pieter van Duijn gg 
14 vaten boter, 734 pond overwicht Jacob Personius w g. 
Leijdse boter, 3 pond overwicht, 44 ’ 3 

drink-, krui- en waaggeld Jacob van der Valk (de jonge) 26 95 
22 zakken wit zout en 2 varkens pekel Castelijn en Breemer eg 4 
2 casjes kaarsen, half smeer en half was Wed. Jan Villers en Dirck Spiegel 47,3 

1561,55 

Voor de hoeker Africaense Galeij 

10 halfamen boomolie Dirck Schuurman 284,4 
boter, kaas, kaarsen potten en pannen Rombout van Hoogstraaten ,g ge 
diverse kazen en sleeploon Reijkman Reijkmans 218 8 
3 halfamen raapolie pieter van Duijn ’g 
6 en 1/4 ton boter, 304 pond overwicht, 

drink- en waaggeld Jacob Personius 209 15 
Leijdse boter, 11 pond overwicht, y’ 3 

drink-, krui- en waaggeld Jacob van der Valk (de jonge) 29 4 
15 zakken wit zout en 1 varken pekel Castelijn en Breemer ’ 
2 kassen kaarsen, half smeer, half was Wed. Jan Villers en Dirck Spiegel 47,3 

92°,5 4-763 
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Pottagien 
Voor het fregat Arent 
3 last bonen, 11 zakken bonen, 

2 zakken witten bonen 
213 zakken witte, 2 zakken grauwe, 

2 zakken groene erwten 
drogen van erwten en bonen 
vaten, arbeidsloon en schuitvracht van gort, 

erwten en bonen 
diverse groenten naar Texel gezonden 
een zak mosterdzaad 
noten, nagelen, peper, foelie, pruimen en 

suiker met sleeploon 
divers zaaizaad 
grutte- en tarwemeel, 8 zakken tarwe en 

2 zakken gerst 
117 zakken gort 
311 zakken gort, 

Jan Ijs 

Jan Ijs 
Jan Ijs 

Jan Ijs 
Pieter Hinke 
Jan Ijs 

Maarten Schut 
Jan Peijl 

JanIJs 
Jan Adamse 
Jan Ijs 

Voor het fregat Thienhoven 
4 zakken witte erwten, 2 zakken bonen, 

schuitvracht 
diverse groenten naar Texel gezonden 
3 zakken witte erwten en 3 zakken bonen 
noten, nagelen, peper, foelie, gember, 

pruimen en suiker met sleeploon 
134 zakken gort 
136 zakken gort en schuitvracht 
4 zakken gort 

Jan Adamse 
Anna Mulder 
JanIJs 

Maarten Schut 
Jan Riethoven 
Jan Adamse 
JanIJs 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
2 zakken witte erwten en 1 zak paardenbonen Jan Reethooven 
diverse groenten naar Texel gezonden Anna Muller 
2 zakken witte erwten en 2 zakken bonen en 

schuitvracht Jan Ijs 
noten, nagelen, peper, foelie, gember, pruimen 

en suiker met sleeploon Maarten Schut 
114 zakken gort Jan Reethooven 
3 zakken gort Jan Ijs 

360 

1229,1 

39 

48,75 
17-35 
10 

348,55 
22,7 

64 
643 

1743,5 
4525,95 

21,1 
8 

25,85 

258,35 
729,65 

754,5 
22 

1819,45 

14,25 
8,9 

22,75 

106,45 
620,5 

16,5 
789,35 7-134,75 

Vlees, spek en vis 
Voor het fregat Arent 
6 levende varkens Lambert Hulsentop 48,65 
10 hammen Hendrik Hardenbergh 33 
stokvis: 5.400 pond rode schaar, 

5.100 pond Noordse lenge, arbeidsloon Ellart de Weer de Wit 777,25 
stokvis: 300 pond lenge, arbeidsloon Adriaan Geelmuijden 22,7 
53 vaten vlees (vat van 500 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 4399 
38 vaten spek (vatvan 300 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 2147 
18 tongen en 12 stukken rookvlees 
(van 84 pond per stuk) kamer Amsterdam WIC 37,8 

7465,4 
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Voor het fregat Thienhoven 
6 hammen Hendrik Hardenbergh 19,8 
stokvis: 7.300 pond lenge, arbeidsloon Adriaan Geelmuijden 549,95 
stokvis: 300 pond rode schaar, 

200 pond Noordse lenge, arbeidsloon Ellart de Weer de Wit 37,15 
40 vaten vlees (vat van 500 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 3320 
29 vaten spek (vat van 300 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 1638,5 
12 tongen en 8 stukken rookvlees 

(van 56 pond per stuk) kamer Amsterdam WIC 25,2 

5590,6 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
6 hammen Hendrik Hardenbergh 19,8 
stokvis: 100 pond lenge, arbeidsloon Adriaan Geelmuijden 7,55 
stokvis: 1.500 pond rode schaar, 

1.400 pond Noordse lenge, arbeidsloon Ellart de Weer de Wit 214,65 
16 vaten vlees (vat van 500 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 1328 
11 vaten spek (vat van 300 pond), 

vaten met beslag kamer Amsterdam WIC 621,5 
12 tongen en 6 stukken rookvlees 

(42 pond per stuk) kamer Amsterdam WIC 21 

2212.5 15.268,50 

Bier, wijn, brandewijn en azijn 
Voor het fregat Arent 
26 amen korenbrandewijn Arend Homoet 572 
5 stekan Franse wijn en kelder Franse brandewijn Jacob Schaard 45 
lege kelder en 96 flessen sleep- en pakkosten Jacob Schaard 15,25 
14 oxhoofden wijnazijn en half aam azijn met vat Arnold van Vollenhoove 357 
16 halfamen Franse wijn en 

8 halfamen Franse brandewijn Arnold van Vollenhoove 458,6 
1 anker wijntint, 24 lege halfamen, 

drinkgeld en sleeploon Arnold van Vollenhoove 79,85 
3 pijpen bier met vaten Johannes Koekkebacker en comp. 31 
7 varkens (14 ton) bier, impost en 10% verhoging Reijnier Faber 43,45 
33 varkens (66 ton), 15 oxhoofden bier, 

lege vaten, impost, 10% verhoging Castelijn en Breemer 294 

1896,15 

Voor het fregat Thienhoven 
18 amen korenbrandewijn Arend Homoet 396 
12 halfamen Franse wijn, 

6 halfamen brandewijn en lege vaten Arnold van Vollenhoven 374,1 
1 stekan wijntint, drinkgeld en sleeploon Arnold van Vollenhoven 23,65 
2 oxhoofden azijn, beslaan van de vaten, 

drinkgeld en sleeploon Arnold van Vollenhoven 52,5 
1 pijp bier met vat Johannes Koekkebacker en comp. 12,9 
13 varkens (26 ton) bier, impost en 

10% verhoging Reijnier Faber 79,6 
40 varkens (80 ton) bier, 3 amen (3 ton) en 

scheepsimpost Adam Oortmans 255,55 
23 varkens (46 ton) en 10 oxhoofden (15 ton) 

bier impost, 10% verhoging Joachim Rendorp 212,3 

1406.6 
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Voor de hoeker Africaense Galeij 
7 amen korenbrandewijn Arend Homoet 154 
1 pijp bier met vaten en impost Johannes Koekkebacker en comp. 14 
8 halfamen Franse wijn en 

3 halfamen Franse brandewijn Arnold van Vollenhoove 228,25 
1/2 stekan wijntint, 1 anker azijnijntint, 

drinkgeld en sleeploon Arnold van Vollenhoove 17,35 
20 varkens (40 ton) en 3 amen (3 ton) bier, 

impost en 10% verhoging Reijnier Faber 151 
10 varkens (20 ton) en 5 oxhoofden (7,5 ton) 

bier impost, 10% verhoging Joachim Rendorp 88,2 
7 amen korenbrandewijn kamer Amsterdam WIC 38,5 

69M 3-994,°5 

Voor de kajuit 
Voor het fregat Arent 
een leren stoel en een stoel met armleuning Jacobus Reijnburgh 16 
divers servet- en tafelgoed Wed. Beurs en zoon 40 
8 trijpen stoelkussens Aaltje Schaak 13 
‘casjand’ tot een behangsel in kajuit en hut Wed. Leonard Blankert 16 
naailoon voor divers servet- en tafelgoed Grietje Niekerk 9 
divers tinwerk Gerrit Reijnvis 67,05 
divers schrijfgerei, psalmboeken voor 

de heer Roggeveen Wed. Dirck Schouten 49,35 
8 boek papier, schaften en 20 mengelen inkt Wed. Dirck Schouten 16,8 

227,2 

Voor het fregat Thienhouen 
een tafelstoel Jacobus Rijnburg 5 
divers servet- en tafelgoed Wed. Beurs en zoon 26 
‘casjand’ tot behangsel Wed. Leonrad Blankert 10,9 
6 stoelkussens voor de kajuit Aaltje Schaak 9,75 
naailoon voor divers servet- en tafelgoed, 

gordijnen en tafelkleden Grietje Niekerk 6,3 
divers tinwerk Gerrit Rijnvis 45,75 
divers schrijgereedschap Wed. Dirck Schouten 44,25 

147,95 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 
divers servet- en tafelgoed Wed. Beurs en zoon 12,7 
4 trijpen stoelkussens Aaltje Schaak 6,5 
naailoon voor divers servet- en tafelgoed, 

gordijnen en tafelkleden Grietje Niekerk 5,25 
divers tinwerk Gerrit Reijnvis 34,6 
divers schrijfgerei Wed. Dirck Schouten 40,5 

99,55 474,7 

Kleding voor het scheepsvolk 
Voor het fregat Arent 
kleding voor het volk, te weten rokken, broeken, 

bufFeltjes, schoenen, kousen en mutsen Jan Hoen 553,8 
553.8 

Voor het fregat Thienhouen 
kleding voor het volk, te weten rokken, broeken, 
bufFeltjes, schoenen, kousen en mutsen Jan Hoen 347,8 

347.8 
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Voor de hoeker Africaense Galeij 
kleding voor het volk, te weten rokken, broeken, 
bufFeltjes, schoenen, kousen en mutsen Jan Hoen 144,9 

144,9 1.046,50 

Koks- en kuipersbenodigdheden 
Voor het fregat Arent 
2 trechters, 4 spoelputsen koksbalijen, hoepels kamer Amsterdam WIC 3g 
divers kuipersgereedschap en 

een fleskelder ‘Rinsewateren’ (15 flessen) Willem Hardenbergh 156,05 
9 hoed kolen, transport, drinkgeld, 

2 vaatjes haring en onkosten Pieter van Hoorn 138,25 
een ‘seegenet, een cornet’ en ijzers Cornelis Boon 98,15 
300 pond kogels (16 in het pond) 

50 pond gans- en sniphagel en 3 vaatjes Reijkman Reijkmans 32,35 

463,8 

Voor het fregat Thienhouen 
divers kuipersgereedschap en 

een fleskelder ‘Rinsewateren’ (12 flessen) Willem Hardenbergh 134,25 
een segent om te vissen Jasper Dekker 79,2 
6 hoed kolen, transport, drinkgeld, 

vaatje haring en onkosten Pieter van Hoorn 88,65 
2 trechters, 4 spoelputsen koksbalijen, 

hoepels en biesen kamer Amsterdam WIC 38,5 
200 pond kogels (16 in het pond) 

30 pond gans- en sniphagel en 2 vaatjes Reijkman Reijkmans 21,25 

361,85 

Voor de hoeker Africaense Galeij 
divers kuipersgereedschap en 

een fleskelder 'Rinsewateren' (12 flessen) Willem Hardenbergh 126,9 
300 vuurstenen, 20 pond gans- en sniphagel Reijkman Reijkmans 4,05 
3 hoed kolen, transport, drinkgeld, 

2 vaatjes haring en onkosten Pieter van Hoorn 48,75 
2 trechters, 4 spoelputsen koksbalijen, 

hoepels en biesen kamer Amsterdam WIC 24,85 

204,55 1.030,20 

Chirurgijnsbenodigdheden 
Voor het fregat Arent 
kist met medicamenten Justus Versteeg (apotheker) 5°4,6 
60 oude slaaplakens voor de meester kamer Amsterdam WIC 42 

546,6 

Voor het fregat Thienhouen 
een medicijnenkist Abraham Dooreslaar 454,95 
45 oude slaaplakens voor de meester kamer Amsterdam WIC 31,5 

486,45 

Voor de hoeker Africaense Galeij 
1 koperen vijzel Pieter van der Markt 1,8 
een medicijnenkist Jeronimo de Bosch (apotheker) 258,2 
35 oude slaaplakens voor de meester kamer Amsterdam WIC 24,5 

284,5 i.3i7,55 
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Pijpen en tabak 
Voor het fregat Arent 

4 vaten tabak (1.726 pond) waaggeld, sleeploon, 
2 ton korte pijpen (40 gros) Otto Schut 442,1 

442,i 

Voor het fregat Thienhouen 

2 vaten tabak (866 pond) waaggeld, sleeploon, 
1 ton korte pijpen (20 gros) Otto Schut 221,75 

221,75 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 

I vat tabak (408 pond) en 
1 kas korte pijpen (12 gros) Otto Schut 106,6 

106,6 770,45 

Fustage 
Voor het fregat Arent 

30 nieuwe leggers, 135 halve leggers watervaten, 
27 nieuwe wateramen kamer Amsterdam WIC 1903,5 

65 halfamen en 26 amen met beslag voor wijn, 
brandewijn en olie kamer Amsterdam WIC 253,5 

15 ‘vijfsaksvaten’ en 31 smaltonnen voor 
verse spijs, zaaizaad en zout kamer Amsterdam WIC 68,6 

60 oude ijzeren hoepen en oude duigen en 
sjouloon kamer Amsterdam WIC 130 

2355.6 

Voor het fregat Thienhouen 

21 nieuwe leggers, 101 halve leggers watervaten, 
21 nieuwe wateramen kamer Amsterdam WIC !4°2,5 

48 halfamen en 18 amen met beslag voor wijn, 
brandewijn en olie kamer Amsterdam WIC 180,6 

21 ‘vijfsaksvaten’ en 63 smaltonnen voor 
verse spijs kamer Amsterdam WIC 117,6 

50 oude ijzeren hoepen en oude duigen en 
sjouloon kamer Amsterdam WIC 100 

1800.7 

Voor de hoeker Ajricaense Galeij 

II nieuwe leggers, 54 halve leggers watervaten kamer Amsterdam WIC 546,5 
24 halfamen met beslag voor wijn, 

brandewijn en olie kamer Amsterdam WIC 40,8 
19 ‘vijfsaksvaten’ en 45 smaltonnen voor 

verse spijs kamer Amsterdam WIC 93,2 
30 oude ijzeren hoepen en sjouloon kamer Amsterdam WIC 66,15 

746,65 4-902,95 

Totaal: 47.005,85 
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Bijlage 3 

Rekening van koopmanschappen voor de schepen Arent en Thienhouen, 16 juli 1721 
Bronnen: NA, WIC 1302 en NA, VOC11126. 

Textiel leverancier kosten 
Voor het fregat Arent 

8 kassen met linnen en 3 kassen platthillios Egbert Buijs 3973,25 
1 kas met Haarlemmer gestreept Hendrik van Eijberge & zoon 515 
3 kassen sits van wit Guinees VOC 1260 
2 kassen pond lint, en linnen pakken Wed. Jan Welsing & zoon 589,25 
1 kas kant Egbert Buijs 125,35 
1 kas met zijden kousen Jan Allebe 375,7 
1 kas met witte kousen Adriaan van der Venne 88,8 

6927,35 

Voor het fregat Thienhouen 

3 kassen platthillios Wed. Voet & zoon 1372,55 
4 kassen Rouanen en 2 pakken Vlaams linnen Pieter Graver & zoon 1944,85 
1 kas met Haarlemmer gestreept Hendrik van Eijberge & zoon 515 
2 kassen sits van wit Guinees VOC 840 
2 kassen pond lint, en linnen pakken Wed. Jan Welsing & zoon 589,25 
1 kas kant Egbert Buijs 122,95 
1 kas met zijden kousen Jan Allebe 375,7 
1 kas met witte kousen Adriaan van der Venne 88,8 

5849,1 12.776,45 

Vuurwapens 
Voor het fregat Arent 

i4okarabijns en roers 

(retour met compagnieschip Vlissingen) Jacob Oortman 515,75 
voor het opmaken van de geweren Jacob Oortman 140 
vaatje met 8.000 vuurstenen Jacob Oortman 32 

687,75 

Voor het fregat Thienhouen 

143 karabijns en roers 
(retour met compagnieschip Vlissingen) Jacob Oortman 440 

voor het opmaken van de geweren Jacob Oortman 143 

583 1.270,75 

Onbewerkt ijzer 
Voor het fregat Arent 

800 stuks ijzeren staven 
(12 voet, totaal 21.522 pond) Jan en Jacob Bolten 1529,15 

1529,15 

Voor het fregat Thienhouen 

500 stuks ijzeren staven 
(12 voet, totaal 13.3 60 pond) Jan en Jacob Bolten 949,2 

949,2 2.478,35 

Alcoholica 
Voor het fregat Arent 

‘gedisteleerde wateren’, 100 fleskelders Bols 650,85 
650,85 
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Voor het fregat Thienhoven 
‘gedisteleerde wateren’, ïoo fleskelders Bols 482,75 

482,75 1.133,60 

Diversen 
Voor het fregat Arent 
1 kas sloten (48 dozijn) Willem van Boneval 97,8 

1 kas sloten (24 dozijn), naalden en scharen 

(24 dozijn) Dirk Sprangers & erven 141,5 

1 kas tafelschellen (300 stuks) Daniel Hattevier 187 

24 kassen met verschillende soorten messen Pieter Rooth 1702,5 

1 kas met houwers Jacob Oortman 54,5 

9 vaten met kapmessen en bijlen commissaris Fredrikz. 1176,3 

1 kas met naalden Johannes de Lover 45 

tabak (met 500 pond) Pieter en Jan Jacobsen 173,25 

kammen Johannes de Lover 105,85 

verschillende soorten schuifspiegels Wed. Dupon 578,05 

1 kas met 12 riem papier Jacob Raket Josiaszoon 59,4 

2 kassen naaigaren Jan Orsoij 160,7 

1 kas kralen in soorten, en potloden (14 dozijn) Willem van Boneval 333,05 

1 kas hoeden (75 stuks) Jan Grim 294 

was en waskaarsen Jan van Hespel 992,4 

1 kas met 1.600 schaften Jan Nentwig 15,85 

vaatje met staal Andries Rutgers 10,9 

onkosten voor vaten kassen schuitvracht en 

arbeidsloon 520 

6128,05 

Voor het fregat Thienhoven 
21 kassen met sloten, scharen en naalden Dirk Sprangers & erven 141,5 

21 kassen met verschillende soorten messen Pieter Rooth 1518 

1 kas tafelschellen (300 stuks) Block 187,3 

1 kas met houwers Jacob Oortman 54 

9 vaten met kapmessen en bijlen commissaris Fredrikz. 1226,4 

tabak (met 500 pond) Pieter en Jan Jacobsen 173,25 

verschillende soorten schuifspiegels Wed. Dupon 578,05 

1 kas met 12 riem papier Jacob Raket Josiaszoon 59,4 

2 kassen naaigaren Jan Orsoij 160,75 

was en waskaarsen Villers 818,3 

1 kas hoeden (95 stuks) Jan Stam 263 

1 kas met 1.600 schaften Jan Nentwig 15,85 

vaatje met staal Andries Rutgers 10,9 

onkosten voor vaten kassen schuitvracht en 

arbeidsloon 480 

5206,7 12.334,75 

Totaal: 29.993,90 

Noten 

1 F.E. Baron Mulert, ‘Scheepsjournaal, gehouden op het schip 
Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van Mr. Jacob Rog¬ 
geveen, 1721-1722’ in: Archief, Vroegere en latere mededeelingen 
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Genootschap der Wetenschappen (Middelburg 1911) 59-61. 
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veen met de schepen Den Arend, Thienhoven en De Afrikaan- 
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Reguleren of corrumperen? 
De VOC en hervormingen in de privé-handel (1743-1799) 

Chris Nierstrasz 

De dienaren van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) worden in de wetenschappe¬ 
lijke literatuur vaak afgeschilderd als mensen 

die zeer goed in staat waren hun eigen belang 
niet uit het oog te verliezen. Niet hun werk voor 

de VOC zou op de eerste plaats staan, maar zelf¬ 
verrijking door fraude, corruptie en illegale 
privé-handel. Deze fenomenen worden zelden 
in het perspectief van ingrijpende veranderin¬ 

gen geplaatst. Hoe bijvoorbeeld reageerde de 
VOC halverwege de achttiende eeuw op veran¬ 
deringen in de politieke en commerciële ver¬ 
houding tot de Engelsen? Dat deze verhouding 

wijzigde is duidelijk, evenals dat deze ontwik¬ 
keling een einde maakte aan de manier waarop 
de handel in Azië was georganiseerd sinds de 
komst van de VOC en de Engelse East India 

Company (EIC) omstreeks 1600. De positie van 
alle grote handelscompagnieën in Azië ero¬ 
deerde door de Engelse koloniale expansie en 
de toegenomen Engelse privé-handel in Azië 

(de zogenaamde country trade die, in tegenstel¬ 
ling tot privé-handel binnen de VOC, was toe¬ 
gestaan), waartegen een bij voorbaat verloren 
commerciële strijd lijkt te zijn gevoerd. Dit had 

uiteindelijk de liquidatie van alle Oost-Indische 
compagnieën tot gevolg aan het einde van de 
achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw. De gevolgen van de verschuiving van mo¬ 

nopolistische handel naar privé-handel werden 
pas duidelijk aan het eind van de achttiende 
eeuw, toen de EIC van een commercieel bedrijf 
in een koloniale macht veranderde. Dit luidde 

in de volgende eeuw uiteindelijk haar einde in. 
Er was geen behoefte aan een compagnie die 
het beheren van koloniaal bezit in India als haar 

belangrijkste taak zag. Om Brits-Indië te bestu¬ 
ren, was geen organisatie nodig die voortkwam 

uit een handelscompagnie, maar een nieuw be¬ 
stuurlijk apparaat. 

De VOC voelde de invloed van de groeiende 
Engelse privé-handel al veel eerder. Zij was na¬ 
melijk de enige compagnie die behalve een mo¬ 
nopolie op de handel tussen Europa en Azië 
ook een monopolie had op de handel binnen 

Azië. In tegenstelling tot hun collega’s in 
dienst van de Engelse en Franse compagnieën, 
hadden VOC-dienaren niet het recht om voor 

zichzelf te handelen. De Nederlandse handel in 
Azië was voorbehouden aan de VOC, die de al¬ 
daar gemaakte winst in de vorm van goederen 

naar Europa zond. Zo voorkwam de Compag¬ 
nie dat zij grote hoeveelheden edelmetaal naar 
Azië moest verschepen voor de aankoop van re¬ 
tourgoederen. Ook werden goederen uit ande¬ 

re delen van Azië gebruikt om de handel in de 
monopoliegebieden te vergemakkelijken. 

Door haar betrokkenheid bij de handel in 
Azië voelde de VOC als eerste compagnie de ge¬ 
volgen van de concurrentie en groeiende kracht 
van de Engelse privé-handelaren uit India. 
Hierdoor werd de positie van de VOC in de in- 

tra-Aziatische handel, en als gevolg hiervan de 
handel naar Europa, verzwakt. De Compagnie 
moest voor deze bedreiging een oplossing zien 
te vinden. Dit artikel gaat over de reactie van de 
VOC op deze bedreiging, en daarmee over hoe 

zij haar standpunt ten aanzien van de vrije han¬ 
del van compagniedienaren wijzigde om zo een 
antwoord te vinden op de Engelse privé-han¬ 

del. Vaak wordt de VOC afgeschilderd als een 
conservatieve organisatie. Maar gold dit ook 
voor de privé-handel? Kortom, was er onder de 

verschillende gouverneurs-generaal op dit 
punt sprake van continuïteit of verandering? 
Alvorens op deze en andere vragen in te gaan, 
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zal ik eerst het beeld over de privé-handel in de 
literatuur behandelen. Vervolgens zal worden 
onderzocht welke informatie de plakkaatboe- 
ken uit Batavia en de generale missiven op het 
terrein van de privé-handel bevatten. Ten slotte 
zullen de volgende vragen worden beant¬ 
woord: wat hielden de hervormingen van G. 
van ImhofFin, welk systeem had hij voor ogen, 
hoe functioneerde dit systeem, en bleef dit sys¬ 
teem onder J. Mossel en zijn opvolgers functio¬ 
neren? Door deze vragen te stellen, zal de privé- 
handel van de VOC in een nieuw perspectief 
worden geplaatst dat nieuw onderzoek en dis¬ 
cussie mogelijk maakt. 

De HISTORIOGRAFIE: EEN VERBODEN 

HANDEL 

De discussie in de historiografie over de Neder¬ 
landse privé-handel onder de VOC is samen te 
vatten in twee standpunten. Het eerste is dat er 
onder gouverneur-generaal G. van Imhoff 
(1743-1750) gedurende korte tijd een gelimi¬ 
teerde en gereguleerde privé-handel was toege¬ 
staan. Volgens verschillende historici werden 
deze hervormingen wegens gebrek aan succes 
snel afgeschaft door Van Imhoffs opvolger Ja¬ 
cob Mossel (1750-1761). Het tweede standpunt 
is dat privé-handel verboden was gedurende de 
gehele VOC-periode. Sommige auteurs zien 
het eerste standpunt als de uitzondering die de 
regel bevestigt, namelijk dat privé-handel ver¬ 
boden was. In deze paragraaf worden de ideeën 
over privé-handel in de literatuur teruggevoerd 
tot de bron, waarna de in de literatuur gevoerde 
discussie volgt in de volgende paragraaf. 

Het standpunt dat privé-handel onder Van 
Imhoff was toegestaan en wegens disfunctio¬ 
neren onder Mossel weer werd afgeschaft, 
wordt aangehangen door J J. Steur. Hij stelt dat 
Van Imhoff een nieuwe handelspolitiek in de 
geschiedenis van de VOC introduceerde. Er 
werden pogingen ondernomen om de VOC in 
haar oude luister te herstellen, aldus de hervor¬ 
mers van toen. Steur baseerde zich voor zijn 

ideeën over Van Imhoff en Mossel op een arti¬ 
kel van W.Ph. Coolhaas. In dit artikel worden 
Van Imhoffs politieke en commerciële hervor¬ 
mingen als een complete mislukking beschre- 
ven.'Volgens Coolhaas redde Van Imhoffs op¬ 
volger Mossel de Compagnie door alle ver¬ 
anderingen van zijn voorganger terug te draai¬ 
en. Hoewel de auteur voornamelijk refereert 
aan Van Imhoffs politieke hervormingen, 
maakt hij ook gelijksoortige opmerkingen over 
de hervormingen in de privé-handel, die hij ziet 
als een gevolg van het mislukken van Van Im¬ 
hoffs hervormingen in de politieke sfeer. Cool¬ 
haas verklaart dat Mossel alle privileges van 
Van Imhoff hervormde of zelfs afschafte. Van 
Imhoffs biograaf, N.J. Krom, is ook van me¬ 
ning dat Mossel alle privileges afschafte en al¬ 
leen het afval, zoals hij dat noemt, overliet voor 
de VOC-dienaren.2 Volgens Coolhaas werd al¬ 
les wat Mossel van de hervormingen in de 
privé-handel handhaafde uiteindelijk afge¬ 
schaft door de Heren Zeventien, het hoogste 
bestuurscollege van de Compagnie. Deze 
zienswijze is bekritiseerd door L. Blussé, die de 
bron van de uitspraak dat alleen het afval over¬ 
bleef, opzocht en tot het inzicht kwam dat afval 
niet het juiste woord is; Mossel zou het hebben 
gehad over de restjes overlaten.3 Volgens Blus¬ 
sé had Van Imhoff alleen plannen om privé- 
handel toe te staan, maar is het Mossel geweest 
die deze hervormingen doorvoerde. Het gevolg 
van de hervormingen van het economisch ge¬ 
nie Mossel, zo stelt Blussé, was dat Batavia on¬ 
der zijn bewind een periode van bloei door¬ 
maakte die onder zijn opvolger verloren ging, 
omdat deze de privé-handel weer afschafte. 

Alle bovengenoemde auteurs baseren hun 
ideeën over privé-handel op dezelfde bronnen¬ 
publicatie. Het verband tussen de ideeën van 
Steur, Coolhaas en Krom is duidelijk: Steur re¬ 
fereert in zijn proefschrift aan het artikel van 
Coolhaas,4 maar als we kijken naar de bronnen 
die Coolhaas voor zijn ideeën over privé-handel 
gebruikte, zien we dat zijn aannames geba¬ 
seerd zijn op De opkomst van het Nederlandsch ge¬ 
zag in Oost-Indië van J.K.J. de Jonge5 en niet op 

166 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 25 (2006) 2 

eigen onderzoek zoals hij zelf aangeeft. Blussé 
geeft in zijn werk aan zich op zowel Coolhaas 
als op De Jonge te baseren en op wat hij zelf 
over privé-handel te Batavia ontdekte. We zul¬ 
len ons nu richten op De Jonge, omdat zijn 
bronnenpublicatie aan de wieg lijkt te staan van 
het idee dat Van Imhoff gelimiteerde Neder¬ 
landse privé-handel toestond. 

Hoewel het boek van De Jonge de oudste pu¬ 
blicatie is die in dit artikel wordt gebruikt, be¬ 
vat het de beste discussie over privé-handel, 
stevig verankerd in primaire bronnen. De Jon¬ 
ge meent dat het idee van legalisering van de 
privé-handel binnen de VOC al bestond onder 
gouverneur-generaal J.P. Coen (1619-1623 en 
1627-1629) en dat Van Imhoffs plannen niet zo 
verregaand noch zo briljant waren als die van 
Coen. Tijdens de zeventiende eeuw zijn nog 
meer voorstanders van privé-handel geweest, 
zoals J. Maetsuyker (1653-1678) en R. van 
Goens (1678-1681). Hun plannen werden in de 
achttiende eeuw weer opgepakt door J. van 
Hoorn (1704-1709). Al deze gouverneurs-gene- 
raal stuurden plannen naar de Republiek met 
voorstellen tot hervormingen van de privé-han¬ 
del, maar de Heren Zeventien deden daar wei¬ 
nig mee.6 Batavia was niet de enige plek waar 
men op het idee kwam om privé-handel toe te 
staan; de plannen van P. van Dam (1621-1706), 
de eerste advocaat van de VOC in de Republiek, 
moeten ook worden genoemd. Deze invloedrij¬ 
ke advocaat schreef in 1662 een traktaat ter ver¬ 
dediging van de plannen van Van Goens om de 
handel te liberaliseren.7 Van Dam was voor¬ 
stander van privé-handel in Azië, maar ook hij 
vond geen gehoor bij de Heren Zeventien.8 

Pas onder Van Imhoff kreeg dit idee genoeg 
politieke steun vanuit de Republiek. Het werd 
als een totaal nieuw plan gezien; men was vol¬ 
gens De Jonge vergeten dat de oorsprong van 
deze ideeën in de voorgaande eeuw lag. De Jon¬ 
ge was van mening dat Van Imhoffs hervor¬ 
mingen slechts van korte duur waren. In zijn 
werk vinden we de ideeën waarop Coolhaas en 
Krom hun analyse baseerden, namelijk dat 
Mossel de meeste hervormingen weer afschaf¬ 

te. Toch is De Jonge minder stellig in zijn inter¬ 
pretatie dan Coolhaas, die zegt dat deze inter¬ 
ventie het einde van de privé-handel betekende. 
De Jonge was ervan overtuigd dat Mossel de 
privé-handel met zijn regulaties afkneep, maar 
hij nam tevens bronnen van een later tijdstip in 
zijn boek op die verder ingaan op de privé-han¬ 
del. Deze bronnen maken gewag van verdere 
hervormingen in de privé-handel in 1771,1774 
en onder gouverneur-generaal W.A. Alting 
(1780-1796). Coolhaas hield zich niet bezig 
met deze lange termijn visie, maar concen¬ 
treerde zich op de periode Van Imhoff en Mos¬ 
sel. Dit leidde tot een andere conclusie dan die 
De Jonge had getrokken. Het probleem is nu 
hoe de verdere regulaties in de privé-handel 
uitgelegd kunnen worden na de periode Mos¬ 
sel als hij deze handel had afgeschaft. De Jonge 
heeft in zijn commentaar op de bronnen niet 
geprobeerd deze latere hervormingen uit te 
leggen. We kunnen slechts concluderen dat De 
Jonge er niet in is geslaagd om een goede ver¬ 
klaring voor dit probleem te geven. F.S. Gaas¬ 
tra nam de ideeën van De Jonge over, maar hij 
gaat in zijn boek niet verder dan De Jonge. Hij 
geeft aan dat onder Mossel de plannen voor 
privé-handel werden teruggedraaid en dat on¬ 
der Van der Parra weer meer vrije handel werd 
toegestaan, zonder dit verder te specificeren.9 

De meeste literatuur waarin privé-handel aan 
bod komt, heeft maar zijdelings met dit onder¬ 
werp te maken. De bovenstaande discussie 
wordt dan meestal niet aangehaald, maar men 
gaat er wel vanuit dat privé-handel verboden 
was. Een goed voorbeeld hiervan is het proef¬ 
schrift van E. Jacobs.10 Zij stelt, gebaseerd op 
oudere bronnen en bij wijze van grap, dat de 
initialen VOC niet alleen voor de officiële naam 
van de onderneming staan, maar ook ‘Vergaan 
Onder Corruptie’ betekenen. Volgens Jacobs 
was privé-handel een van de illegale activiteiten 
van de VOC-dienaren, die de VOC op verschil¬ 
lende manieren voor eigen gewin probeerden 
te gebruiken. Zij stelt zeer duidelijk dat privé- 
handel niet was toegestaan.11 De enige uitzon¬ 
dering op deze regel was het in Japan gelegen 
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Deshima waar privé-handel tot op bepaalde 
hoogte wel was toegestaan tot aan de opheffing 

van de Compagnie. Volgens Jacobs kwam dit 
voort uit politieke overwegingen.12 Op grond 
hiervan behandelt zij in de rest van haar studie 
alle andere gevallen van privé-handel als ille¬ 
gaal. Toch komen in haar werk enkele gevallen 

voor die deze algemene uitspraak afzwakken. 
Soms schrijft Jacobs over hervormingen die 
privé-handel, weliswaar onder specifieke om¬ 
standigheden en in bepaalde gebieden, toe¬ 
stonden. Zij kwalificeert deze hervormingen 
als incidentele gebeurtenissen, veroorzaakt 

door specifieke commerciële en regionale pro¬ 
blemen. Handel in bepaalde hoeveelheden 
stoffen naar de Republiek werd toegestaan aan 
VOC-dienaren en vrijburgers in 177113 en er be¬ 

stond ook een privé-handelsmaatschappij op 
Sumatra (1749-1759).14 Jacobs interpreteert de¬ 
ze hervormingen terecht als halfslachtig; zij 

verleenden zeker niet zoveel vrijheid als die En¬ 
gelse privé-handelaren genoten. 

De bronnen: Van Imhoff in theorie 

Sinds de studie van De Jonge, anderhalve eeuw 
geleden, zijn er geen nieuwe inzichten aan de 

discussie over privé-handel toegevoegd. Het 
lijkt er zelfs op dat sindsdien regressie heeft 
plaatsgevonden van de zienswijze dat privé- 
handel onder Van Imhoff was toegestaan en 

daarna door Mossel werd afgeschaft, naar een 
opvatting dat alle privé-handel altijd verboden 
is geweest. Om de discussie een nieuwe impuls 
te geven, lijkt het logisch om Van Imhoff als 

startpunt van de privé-handel door VOC-diena- 
ren te nemen, omdat in het werk van Steur, in 
de oudere literatuur en in primaire bronnen ge¬ 
suggereerd wordt dat met de aanstelling van 
Van Imhoff een nieuwe periode van beleid op 
het gebied van privé-handel begon. 

Tegelijkertijd is het goed aan te geven dat, net 
als De Jonge dat deed, er altijd een latente in¬ 
tentie was om privé-handel toe te staan. Dit 
idee wordt in zijn werk ondersteund door ver¬ 

wijzingen naar bronnen die sporadische en tij¬ 
delijke hervormingen in de zeventiende eeuw 
laten zien. Privé-handel werd in deze periode 
nooit structureel toegestaan, maar alleen toe¬ 

gepast om tijdelijke commerciële problemen 
op te lossen. Pas onder Van Imhoff kwam de 
privé-handel door compagniepersoneel seri¬ 

eus op de agenda. Bovendien werd het idee ge¬ 
steund door de Heren Zeventien, waardoor 
deze vorm van handel een min of meer perma¬ 

nent karakter kreeg. 
In 1743 stelde Van Imhoff zijn hervormingen 

op in zijn Consideratiën.15 In dit document ver¬ 
klaarde hij dat, op het moment dat hij gouver- 
neur-generaal zou worden, privé-handel voor 

iedereen opengesteld zou worden, hoewel hij 
nogal vaag was over hoe hij dit wilde imple¬ 
menteren. Zijn belangrijkste punt was dat de 
VOC haar energie verspilde aan te uitgebreide 

en diverse handel. Hij speelde met de gedachte 
de handelsroutes waaruit de VOC zich had te¬ 
ruggetrokken, voor privé-handel open te stel¬ 
len. Ook gaf hij aan dat de handel in bepaalde 

goederen, bijvoorbeeld drank, vrijgegeven kon 
worden. Volgens Van Imhoff zou het goed zijn 
te stoppen met handel die altijd voor de VOC 

gereserveerd was geweest, maar die niet meer 
rendabel was; het was beter die over te laten 
aan het privé-initiatief van VOC-dienaren. 
Kortom, de VOC moest zich richten op haar 

meest rendabele producten. 
De historicus J.E. Heeres, die Van Imhoffs 

Consideratiën in 1912 publiceerde, gaf in de inlei¬ 
ding daarop al aan dat dit stuk op retorische 
wijze was geschreven.16 De stijl van het docu¬ 

ment laat veel ruimte voor interpretatie, en 
geeft ons slechts een ruw idee van wat Van Im¬ 

hoff in gedachte had. Van Imhoff probeerde 
aan te tonen dat er iets mis was met de VOC dat 
alleen met een radicale koerswijziging onder 
zijn leiding kon worden opgelost. Van Imhoff 
wist de Heren Zeventien daarvan te overtuigen 

en werd naar Batavia teruggestuurd om de VOC 
te hervormen. Dit betekent dat de Consideratiën 
voor mijn betoog niet erg bruikbaar zijn; de 

vaagheid van het stuk maakt het polyinterpre- 

168 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 25 (2006) 2 

tabel en daardoor tevens lastig te volgen. De 
valkuil waarin Steur trapte door zichzelf tot zul¬ 
ke werken te beperken, moet worden voorko¬ 

men. Daarom is het nodig via andere bronnen 
vast te stellen hoe Van Imhoff te werk is gegaan. 

De bronnen: Van Imhoff in praktijk 

Op zoek naar andere bronnen besloot ik ge¬ 
bruik te maken van de zogenaamde plakkaat- 
boeken, een collectie decreten van de VOC die 

door J.A. van der Chijs is gepubliceerd.17 Een 
plakkaat was de officiële manier waarop de 
VOC-regering in Batavia haar regels bekend 
maakte. De eerste decreten over privé-handel 

sinds Van Hoorn (1704-1709) dateren van 1743. 
Dit bewijst dat de hervormingen onder Van Im- 
hoffbegonnen. Verschillende decreten die over 
langere tijd zijn gedocumenteerd, tonen hoe 

Van Imhoff zijn politiek op het gebied van 
privé-handel ontwikkelde. Het eerste wat Van 
Imhoff deed was de handel openstellen, hoe¬ 

wel bepaalde goederen zoals specerijen, koper, 
tin, peper en amfioen (opium) voor de Com¬ 
pagnie bleven gereserveerd.18 De handel in an¬ 
dere goederen werd overgelaten aan het privé- 

initiatief van VOC-dienaren en inheemse 
handelaren in de vrije vaart. 

Het belangrijkste idee was, dat het geld dat 
werd verloren met het vrijgeven van de handel 
in bepaalde goederen, kon worden terugver¬ 
diend uit tolinkomsten. Tegelijkertijd zorgde 

de vrijhandel ervoor dat de VOC niet langer 
schepen naar plaatsen behoefde te sturen die 
geen economische nut meer hadden. Concen¬ 
tratie op de meest winstgevende producten be¬ 
tekende dat de uitgaven konden worden terug¬ 

gebracht. Volgens Van Imhoff, zou de lega¬ 
lisering van de privé-handel Batavia niet alleen 
tot hoofdplaats van VOC-activiteiten maken, 
maar ook van de privé-handel in geheel Azië. 

Organisatie van de vrije vaart 

Delen van de handel die gereserveerd waren 
voor de VOC, werden in 1743 vrijgegeven voor 

compagniepersoneel.15 Een aantal goederen 
echter bleef, zoals Van Imhoff in zijn plannen 
duidelijk had gemaakt, onder het monopolie 
van de VOC: specerijen, koper, tin, peper en 

amfioen. De VOC-dienaren mochten eigen 
schepen uitrusten en handelen in goederen en 
op plaatsen die de Compagnie had vrijgegeven. 

Deze handel wordt de ‘vrije vaart’ genoemd. 
In één van de bronnen die De Jonge citeert, 

wordt vermeld dat Van Imhoff rapporten uit 

verschillende VOC-comptoiren (handelspos¬ 
ten) ontving, waarin de mogelijkheden tot vrije 

vaart werden geschetst. Ik heb een dergelijk 
rapport uit Surat gevonden. In het stuk wordt 
beschreven hoe de vrije vaart kon worden gere¬ 

guleerd op een manier die gunstig was voor de 

compagnie.20 Dit rapport, geschreven door Jan 
Schreuder, de toenmalige directeur in Surat, is 
in het Nationaal Archief te Den Haag te vinden: 
tweemaal in het archief van de VOC en twee¬ 
maal in privé-archieven; een in dat van de late¬ 

re VOC-hervormer S.C. Nederburgh en een in 
dat van de latere gouverneur-generaal W. A. Al- 
ting. Het rapport is waarschijnlijk in deze ver¬ 

schillende archieven bewaard, omdat het werd 
beschouwd als een van de beste stukken over 
vrije handel, en omdat het helder aangeeft wat 

precies de bedoeling was. Het meest in het oog 
springende kenmerk is de nadruk die wordt ge¬ 
legd op hoe de regulaties dienden te worden 

gecontroleerd. Er wordt in voorgesteld mensen 
aan te stellen die er een persoonlijk voordeel bij 

hebben om overtreders te pakken. Dit betekent 
dat ze een financiële tegemoetkoming moesten 
krijgen voor het controleren van de vrije vaart. 

Schreuder stelde dat de controle op de privé- 
handel binnen de officiële compagniestructuur 
kon plaatsvinden. De gouverneurs of directeu¬ 
ren van de verschillende regio’s samen met de 

fiscaal als degene die belast was met het bewa¬ 
ken van de havens, zouden deze handel moeten 
controleren. In ruil voor hun taak zouden zij 
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een aandeel in de opbrengst van de belastingen 
op de vrije vaart krijgen alsmede een aandeel in 

de goederen die geconfisqueerd werden; dit 
om mensen te dwingen belastingen te betalen 

en er zo voor te zorgen dat zij geen illegale han¬ 
del zouden drijven. Het bewijs dat dit advies in 

beleid werd omgezet en de vrije vaart op de be¬ 
schreven manier functioneerde, is te vinden in 
passages van de generale missiven over de han¬ 
delspost Houghlij te Bengalen.21 Er werden 
passen uitgegeven om er zeker van te zijn dat er 
geen andere havens werden aangedaan dan die 

waren opengesteld, opdat geen privé-handel 
aan de controle en belasting van de VOC-diena- 
ren zou ontsnappen. 

Schreuder maakt in zijn rapport een duidelij¬ 

ke scheiding tussen de twee verschillende soor¬ 
ten vrije vaart. Deze werden ook elk op een an¬ 
dere manier belast. Behalve goederen die dicht 
bij de monopolieproducten van de Compagnie 

lagen, waren er ook levensmiddelen die door 
het VOC-personeel werden gekocht. De regula¬ 

ties lijken vooral te zijn ingesteld voor de han¬ 
del in producten dicht bij het monopolie van de 
Compagnie, zoals peper, tin en textiel. Deze 
producten waren belangrijk voor het instand¬ 

houden van het handelsnetwerk van de VOC. 
Het vrijgeven van deze handel werd door de 
VOC-leiding als ‘gevaarlijk’ gezien en verdiend 
derhalve meer aandacht. De vrije vaart in deze 

goederen is nooit in dezelfde mate gereguleerd 
als de goederen dicht bij het monopolie. 

Een systeem van regulaties 

Nadat Van Imhoff de rapporten van de verschil¬ 
lende comptoiren had ontvangen, werd in 1743 
begonnen met de eerste ronde van regulaties: 
van regio tot regio en van comptoir tot comp- 

toir. In het Arsip Nasional Republik Indonesia 
te Jakarta bevindt zich een document waarin 
alle regulaties per VOC-vestiging tot 1771 wor¬ 
den beschreven. Dit stuk geeft duidelijk aan dat 
er sprake was van continuïteit vanaf het tijd¬ 
perk Van Imhoff tot aan 1771. Het laatstge¬ 

noemde jaar betekende overigens niet het in¬ 
trekken van de vrije handel, blijkend uit het be¬ 
staan van soortgelijke documenten die de 
privé-handel na 1771 verder specificeren, waar¬ 

van voorbeelden zijn te vinden zijn in het werk 
van De Jonge en in de plakkaatboeken. Een 

goed voorbeeld is de nieuwe serie van regula¬ 
ties die gouverneur-generaal R. de Klerk (1777- 
1780) in 1778 publiceerde. Daarin wordt gere¬ 

fereerd aan de regulaties van 1771,“ die door De 
Jonge zijn gepubliceerd en als extensies op eer¬ 
der regulaties worden gepresenteerd. 

Zelfs de vorm van deze nieuwe regulaties 
komt verassend dicht bij de manier waarop Van 

Imhoff zijn regulaties bekend maakte. De eer¬ 
ste artikelen geven aan dat de handel in spece¬ 
rijen, amfioen, peper, tin, koffie, indigo en en¬ 

kele andere producten was verboden. De lijst 
werd tot het einde van de VOC slechts van tijd 
tot tijd aangepast. Vervolgens worden regula¬ 
ties voor verscheidene goederen en compag- 

nievestigingen vermeld, terwijl tevens wordt 
aangegeven wat was toegestaan en wat niet. In 
de brieven van de Hoge Regering aan de be¬ 

stuurders op de Coromandel (de kust van Oost- 
India) is ook het idee achter deze regulatie te 
vinden, die dicht bij de ideeën van Mossel ko¬ 

men.23 Tot op dat moment was er dus sprake 
van continuïteit die gouverneur-generaal Al- 
ting (1780-1796) voortzette. Hij deed dat door 
in 1781 dezelfde lijst van verboden handelswa¬ 
ren te publiceren. Alting stelde zelfs dat hij de 

regulaties van 1771 niet helemaal herhaalde, 
maar slechts de veranderingen op de regulaties 
van De Klerk aangaf, zoals De Klerk dat ook 
had gedaan met de regulaties van zijn voorgan¬ 

ger. Dit systeem van regulaties zou blijven be¬ 
staan tot het einde van het VOC-tijdperk. 

Alles wordt in deze regulaties gespecificeerd: 
de goederen, de plaatsen waar handel is toege¬ 
staan en of er verschil moet worden gemaakt 

tussen compagniepersoneel, vrijburgers en an¬ 
dere personen onder VOC-heerschappij. Soms 
wordt de handel in bepaalde goederen naar be¬ 
paalde plaatsen alleen aan een van deze groe¬ 
pen toegestaan. Dit is waarschijnlijk de reden 
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waarom de historicus H. Th. Colenbrander 
- naar mijn mening op verkeerde gronden - 
aannam dat privé-handel alleen was toegestaan 

aan vrijburgers.24 Een handel in bepaalde pro¬ 
ducten of een handelsroute kon voor een aantal 
jaren worden gesloten en dan plotseling weer 

worden opengesteld. Het is duidelijk dat, wan¬ 
neer zulke regulaties niet op de juiste manier 
worden bezien, de valse indruk kan worden ge¬ 
wekt dat ze voor altijd afgeschaft werden. Het 

is zelfs zo dat verschillende historici een volle¬ 
dig verbod op privé-handel hebben veronder¬ 
steld, omdat zij zich niet bewust waren van het 
feit dat na Van Imhoff alleen delen werden af¬ 

geschaft of juist opnieuw werden toegestaan. 
Dat was het geval bij Coolhaas en Krom met 
hun ideeën over Mossel, die door hen als zoveel 

strikter op het gebied van privé-handel werd 
beschreven dan Van Imhoff. 

G. Knaap bespreekt in zijn studie Shallow Wa¬ 
ters, Rising Tide de vrije vaart rondom het jaar 

1775.25 Hij laat zien dat het systeem van Van Im¬ 
hoff in deze periode nog steeds functioneerde, 
waarbij wel opgemerkt moet worden dat Knaap 

het systeem slechts beschrijft, maar niet terug¬ 
voert op de periode Van Imhoff en Mossel. Hij 
beschrijft hoe de privé-handel rondom Java was 
gereguleerd. Knaap gaat er vanuit dat deze han¬ 

del alleen aan inheemse handelaren en andere 
Europeanen was toegestaan, maar lijkt zich er 
niet van bewust te zijn dat ook compagnieper¬ 

soneel en vrijburgers in dit regulatiesysteem 
waren inbegrepen. Wel constateert hij dat hoge 
VOC-dienaren schepen bezaten, maar hij trekt 
hieruit geen conclusies.26 

Oprichting van sociëteiten 

In 1743 werd de vrije vaart ingevoerd, twee jaar 
later gevolgd door de oprichting van de Am¬ 
fioen Sociëteit, die als doel had de handel in 

opium van de VOC over te nemen. Dit lijkt ge¬ 
relateerd te zijn aan het feit dat met de instel¬ 

ling van de vrije vaart de handel op Batavia werd 
opengesteld, waardoor de mogelijkheid van 

smokkel in opium groter werd en nieuwe maat¬ 
regelen nodig waren.27 Amfioen was een van de 
producten die makkelijk konden worden ge¬ 

smokkeld; vandaar dat maatregelen nodig wer¬ 
den geacht om de inkomsten uit het monopolie 
op dit product voor de Compagnie veilig te stel¬ 

len. De handel in amfioen werd gereserveerd 
voor de aandeelhouders van de Amfioen Socië¬ 
teit. De aandeelhouders moesten de VOC een 
vast bedrag betalen voor het monopolie dat zij 

van de Compagnie verkregen. De VOC zorgde 
er vervolgens voor dat de kisten amfioen op 
haar schepen naar Batavia werden vervoerd, 

waar de aandeelhouders dit product ver¬ 
kochten. De winst die daarmee werd gemaakt, 
werd als dividend uitgekeerd.28 Het idee achter 

deze wijze van handeldrijven was, datVOC-die- 
naren die persoonlijk van deze handel profi¬ 
teerden omdat zij er inkomsten uit genereer¬ 
den, hun eigen belangen zouden beschermen 

door smokkelaars op te sporen. Daardoor zou¬ 
den zowel de VOC als de profiteren van de si¬ 
tuatie. Een dergelijke sociëteit moest zich na¬ 

tuurlijk wel aan de regels houden die de VOC in 
het contract had opgesteld. 

De Amfioen Sociëteit was niet de enige in zijn 
soort; ook andere delen van de handel werden 

georganiseerd in privé-compagnieën of socië¬ 
teiten, bijvoorbeeld de compagnie van de parel- 
banken bij Workai op Banda. Overigens zou de 
Hoge Regering later het idee van een parelban- 

kencompagnie intrekken, omdat de mensen 
daar ter plekke vroegen of de handel niet vrij¬ 
gegeven kon worden zonder sociëteit.29 Andere 

voorbeelden zijn de sociëteiten die actiefwaren 
in de handel op Sumatra.30 De negatieve gevol¬ 
gen van de vrije vaart zouden kunnen worden 

opgevangen door de privé-handel te organise¬ 
ren in de vorm van sociëteiten onder door de 

VOC opgestelde regulaties. Dit maakte het voor 
vrije handelaren moeilijker om inbreuk te ma¬ 
ken op de monopolies van de Compagnie. Ook 

kon worden besloten om de handel in produc¬ 
ten die niet onder het VOC-monopolie vielen, 

maar waarvan het niet wenselijk was ze geheel 
vrij te geven, aan sociëteiten te geven. 
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Het voornaamste voordeel voor de VOC van de 
verpachting van handelsrechten aan sociëtei¬ 

ten was, naast het feit dat het gemakkelijker 
was te controleren, dat de VOC in een keer een 
som geld ontving in plaats van af te moeten 
wachten hoeveel de belastingen ter plekke zou¬ 

den opleveren. Deze belastingheffing was ook 

nog eens moeilijk controleerbaar. 

Ondersteuning van de privé-handel 

Om de privé-handel te ondersteunen, werd in 

1745 een nieuwe institutie opgericht, de ‘Bank 
van lening’, die na een reorganisatie in 1751 tot 
1794 door zou gaan onder de naam de ‘Batavia- 

sche bank-courant’. Deze bank werd gesticht 
op instigatie van Van Imhoff, maar het was 
Mossel die als directeur-generaal onder Van 
Imhoff met de uitvoering ervan was belast. 
Privé-handelaren konden hier geld lenen ter 
stimulering van hun handel. Mossel schreef, 

uit hoofde van zijn functie als directeur-gene¬ 
raal, een rapport over een ‘college van com¬ 
mercie’, een orgaan dat bedoeld was om als 
scheidsrechter op te treden in ruzies tussen 
handelaren.*1 Mossel speelde dus een actieve 

rol in het opzetten van het systeem van Van Im¬ 
hoff. Terwijl Van Imhoff deze plannen be¬ 

dacht, schreef hij het compagniepersoneel in 
de verschillende factorijen in Azië aan om ze uit 
te nodigen een rapport te schrijven over hoe de 
privé-handel geïncorporeerd kon worden in die 
van de VOC. Dit bewijst dat hij meer deed dan al¬ 

leen regels opleggen.32 

“Ten Voordele van de Compagnie” 

De vrijheid van handelen werd door de VOC aan 
een voorwaarde gebonden die in documenten 
over de privé-handel in één zin is samengevat: 
“ten voordele van de compagnie”. Zowel Van 
Imhoff als Mossel onderstreepten daarmee het 
belang van dit idee en dus niet alleen Mossel, 
zoals Coolhaas meent in zijn artikel. De uit¬ 

drukking “ten voordele van de Compagnie” 
laat enige ruimte voor interpretatie. Het was de 
gouverneur-generaal die besloot wat ten voor¬ 
dele van de compagnie was en wat niet. Elke 

gouverneur-generaal had zijn eigen ideeën 
over hoe de privé-handel moest functioneren 
en kon nieuwe ideeën hieromtrent introduce¬ 
ren. Deze ideeën waren waarschijnlijk ver¬ 

mengd met eigenbelang, hoewel dit moeilijk te 
bewijzen is, zoals blijkt uit wat Jacobs schrijft 
over gouverneur-generaal Mossel en de handel 

in de Perzische golf.33 
Het idee dat de regels van de privé-handel 

konden worden aangepast aan wat een gouver¬ 
neur-generaal zelf voor ogen stond, wordt on¬ 
dersteund door een brief van een onbekende 

schrijver aan Lubbert Jan van Eek. Van Eek was 
gouverneur van de Coromandel op het moment 
dat gouverneur-generaal Mossel overleed. In 

deze brief wordt duidelijk dat de toekomst van 
de privé-handel onzeker was geworden, omdat 

Mossels opvolger Van der Parra zijn eigen 
ideeën had en het dus onduidelijk was welke 
wending de zaken zouden nemen.34 Dit bewijst 
ook dat het privé-handelaren door de hervor¬ 

mingen van Mossel niet werd verboden om te 
handelen. Een verandering van regime leidde 

tot een zekere instabiliteit, omdat mensen er 
niet zeker van konden zijn dat hun handel kon 

worden voortgezet. 

Structurele hervormingen door 
Van Imhoff 

Toen Mossel Van Imhoff opvolgde, leek het 
erop dat Mossel meer greep op de privé-handel 
probeerde te krijgen. Zowel De Jonge als Cool¬ 
haas menen dat Mossel probeerde de privé- 

handel zoals Van Imhoff die had georgani¬ 
seerd, af te schaffen. Deze twee ideeën, in 
combinatie met het hiervoor geschetste sys¬ 

teem van regulaties in de vrije vaart en in socië¬ 
teiten, brachten mij tot een nieuw inzicht. Mos¬ 
sel liet de sociëteiten die waren gecreëerd 
onder Van Imhoff intact, waarschijnlijk omdat 
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hij niet anders kon aangezien de rechten waren 

verkocht voor meerdere jaren. Maar hij verleen¬ 
de ook nieuwe privileges, bijvoorbeeld aan de 
commerciesociëteit te Padang die in 1751 werd 
opgericht en later in 1753 mocht voortbestaan 

toen alle andere privé-handelaren in ‘Benzoë’ 
en ‘Kampher’ werden uitgesloten.35 

Mossel wilde dat de privé-handel beter con¬ 
troleerbaar werd en daardoor dus mogelijk 

minder aantrekkelijk voor privé-handelaren. 
Om dit systeem te illustreren, beperk ik mij tot 

de ‘West van Indië’ het huidige Indiase subcon¬ 
tinent. De vrije vaart van en naar Batavia vanaf 
Bengalen, Coromandel, Malabar en Surat was 

onder Mossel niet langer toegestaan, terwijl het 
juist een speerpunt was onder Van Imhoff. Mos¬ 
sel stapte af van het idee om van Batavia de sta¬ 

pelmarkt van de vrije vaart te maken; hij wilde de 
interregionale handel weer reserveren voor de 
VOC. Hij schafte echter nooit het recht op vrije 

vaart binnen de verschillende regio’s af, waar 
privé-handel werd gedreven in bijvoorbeeld 
voedsel, suiker en hout. Mossels belangrijkste 
politiek was dus het vermijden van vrijhandel in 

producten die dicht bij die van het VOC-mono- 
polie lagen, en de handel tussen de verschillen¬ 
de regio’s te verbieden of beter te controleren 

door de vrije vaart tot bepaalde regio’s te beper¬ 
ken alsmede door de nadruk te leggen op socië¬ 
teiten. Mossel nam dit idee over van Van Imhoff, 
die ook gebruik maakte van het systeem van so¬ 

ciëteiten, alhoewel meer in combinatie met vrije 
vaart dan zijn opvolger deed. 

Er werden ook nieuwe regulaties uitgegeven 

voor de handel op Batavia: zo kregen officieren 
van VOC-schepen en de gouverneur of direc¬ 
teur ter plaatse het recht om een bepaald aantal 
kisten op VOC-schepen met bestemming Bata¬ 
via met hun handelswaar te vullen.36 Doordat ze 
verplicht waren hun handelswaar op compag¬ 

nieschepen te versturen, werd het eenvoudiger 
om hun activiteiten te controleren. 

De handel in provisie naar de Specerijeilan- 
den werd onder Van Imhoff en zijn opvolgers 
aan de vrije vaart overgelaten,37 zodat hierin 

sprake was van continuïteit in de periode van 

Van Imhoff tot aan Alting. Het hogere VOC-ka- 

der werd zo gecompenseerd voor het verlies 
aan inkomen en kon in de handel in provisie 
nog steeds haar gang gaan. 

Hoewel Mossel strikter was dan Van Imhoff, 
verwierf hij tijdens zijn carrière bij de VOC een 
groot vermogen. Mossel lijkt zijn positie als 
gouverneur-generaal en de daaraan gekoppelde 
privé-handel in zijn eigen voordeel te hebben 

uitgebuit. Zijn familie was een van de grootste 
profiteurs van de Amfioen Sociëteit. Een ander 

voorbeeld wordt gegeven door Jacobs, die stelt 
dat Mossel maar één reden had om de opdracht 
van de Heren Zeventien tot het terugtrekken van 

de VOC uit de Perzische golf te negeren en tegen 
deze order in zelfs een nieuw fort genaamd Mos- 
selstein in de regio te stichten: het vooruitzicht 

van privé-handel in het gebied.38 Dit was uiter¬ 
aard niet mogelijk geweest als hij alle privé-han¬ 
del zou hebben afgeschaft. 

Contradicties in eerder werk 

Het systeem van privé-handel via regulaties 
biedt een verklaring voor de tegenstellingen op 
dit punt in zowel de oudere als in de recente li¬ 

teratuur. Jacobs bijvoorbeeld, behandelt som¬ 
mige hervormingen alsof ze uit het niets ko¬ 
men en alsof het eenmalige gebeurtenissen 
waren. De betekenis van een bepaalde hervor¬ 

ming kan alleen worden begrepen als zij in het 
perspectief wordt geplaatst van het geheel van 
hervormingen die door de tijd heen op dat 

comptoir of in die regio plaatsvonden. De be¬ 
nodigde informatie is te vinden in de plakkaat- 
boeken en de generale missiven. 

Bestudering van de privé-handel zoals in dit 

artikel wordt voorgesteld, opent nieuwe moge¬ 
lijkheden van interpretatie en analyse. De gou- 

verneurs-generaal na Mossel lijken een libera¬ 
lere koers te hebben gevaren, ingegeven door 

de langzame erosie van de dominante positie 
die de VOC lang in de handel in Azië heeft in¬ 

genomen, veroorzaakt door de expansie van de 
Engelse privé-handel en expansie van het ‘Bri- 
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tish Empire’. Het standpunt van de VOC veran¬ 
derde radicaal tijdens het bewind van Van der 
Parra. In eerste instantie was hij tegen privé- 
handel en ging hij door met Mossels strikte re¬ 
gulaties. Omstreeks 1770 echter legaliseerde 
hij de privé-handel in veel sterkere mate dan 
Mossel ooit had gedaan. Dit impliceert dat de 
Nederlandse privé-handel tot dan toe in staat 
was geweest om de Engelse privé-handel bij te 
houden. Dit standpunt wordt ondersteund 
door Blussé, die in zijn boek over Batavia meent 
dat onder Mossels bewind Batavia bruiste van 
economische activiteiten. Pas onder Mossels 
opvolgers raakte Batavia in het slop.39 Vanaf dat 
moment echter werd duidelijk dat ze de con¬ 
currentie met de Engelse ‘country traders’ niet 
aankonden en een verandering in de handels¬ 
politiek noodzakelijk was om de Nederlandse 
privé-handelaren te steunen. 

Wanneer we de privé-handel op deze manier 
bekijken, wordt duidelijk dat tegen het einde 
van de achttiende eeuw er niet alleen regulaties 
ter liberalisering van delen van de handel in 
Azië zelf plaatsvonden, maar vanaf 1771 ook in 
de handel tussen Europa en Azië. Alle handel 
die niet essentieel was voor het voortbestaan 
van de VOC werd in 1791 opengesteld voor 
privé-handelaren.40 De enige beperkende factor 
was dat de goederen op VOC-schepen moesten 
worden verstuurd. Deze maatregelen waren 
vermoedelijk het gevolg van een memorandum 
van G. Titsingh (1790), zoals wordt beschreven 
door I.G. Dillo in haar studie over het einde van 
de VOC. Zij laat zien hoe de privé-handel van 
Azië naar Europa ook werd toegestaan op com¬ 
pagnieschepen, met uitzondering van de goe¬ 
deren die onder het VOC-monopolie vielen.41 
Dillo constateert dat deze handel niet het ver¬ 
wachte succes had. Door deze nieuwe regels 
werd dus het systeem van Van Imhoff uitge¬ 
breid met de handel tussen Europa en Azië, 
met uitzondering van bepaalde goederen die 
waren gereserveerd voor de VOC. De overige 
delen werden vrijgegeven. 

Conclusie 

Twee ideeën met betrekking tot de Nederland¬ 
se privé-handel komen tot nu toe het meeste 
voor in de wetenschappelijke publicaties: in de 
eerste plaats dat privé-handel illegaal was ge¬ 
durende het gehele bestaan van de VOC, en ten 
tweede dat er enige experimenten met privé- 
handel plaatsvonden onder Van Imhoff, maar 
dat deze door Mossel en de Heren Zeventien 
werden afgeschaft. Deze ideeën onderstreep¬ 
ten het denkbeeld dat de VOC niet voor veran¬ 
dering openstond en faalde in het aanpakken 
van nieuwe problemen. Dit leidde er uiteinde¬ 
lijk toe dat de VOC een bij voorbaat verloren 
strijd voerde tegen de opkomst van zowel de 
Britse ‘country traders’ als tegen de opkomst 
van het British Empire in Azië. In dit artikel zijn 
deze ideeën over de Nederlandse privé-handel 
teruggevoerd tot de bron, terwijl de informatie 
waarop ze op zijn gebaseerd, werd aangevuld 
met nieuwe gegevens. De hervormingen door 
Van Imhoff in 1743 worden gezien als een be¬ 
langrijk omslagpunt. Ze maakten dat privé- 
handel bespreekbaar werd. Van Imhoffs poli¬ 
tiek werd vanuit Nederland gesteund, zolang 
de VOC maar controle kon uitoefenen over 
haar eigen belangen, en zolang privé-handel 
alleen plaatsvond in die goederen en in die ge¬ 
bieden waar de VOC niet meer actief was of 
wilde zijn. De handel in goederen die door de 
VOC niet langer als vitaal voor de eigen positie 
werden beschouwd, werd vrijgegeven. Het ba¬ 
sisprincipe achter de daarvoor opgestelde re¬ 
gulaties was of deze privé-handel ten voordele 
van de compagnie was of niet. In praktijk ech¬ 
ter betekende dit, dat de enige limiterende fac¬ 
tor voor privé-handel de persoonlijke visie van 
de zittende gouverneur-generaal was. 

In eerste instantie was er onder Van Imhoff 
discussie tussen Batavia en de VOC-posten 
over hoe deze handel diende te worden georga¬ 
niseerd. Het werd een systeem van regulaties 
per comptoir of regio, per handelswaar en met 
een sociale distinctie (er werd verschil gemaakt 
tussen vrijburgers, VOC-dienaren en inheemse 
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onderdanen). In dit artikel is beschreven dat er 
twee typen regulaties waren: op individuele ba¬ 
sis - de vrije vaart-, of via sociëteiten. Van Im¬ 
hoff was vooral een voorstander van het indivi¬ 
duele initiatief, hoewel onder zijn bewind ook 
de Amfioen Sociëteit werd gesticht. Daarbij 
moet worden aangetekend dat er een duidelijke 
samenhang bestond met de ‘vrije vaart’; de mo¬ 
gelijkheden tot smokkel in de amfioenhandel 
waren immers toegenomen. Van Imhoff wilde 
van Batavia het centrum van de vrije vaart en 
privé-handel maken. Mossel daarentegen was 
een voorstander van een systeem met privé- 
compagnieën; hij probeerde alle vrije vaart naar 
Batavia te verbieden en de interregionale han¬ 
del weer voor de VOC te reserveren. 

In dit artikel is duidelijk geworden dat Mos¬ 
sel nieuwe en striktere regels toepaste, maar 
dat hij de basis van Van Imhoffs systeem niet 
aantastte. Mossel wilde slechts de controle 
over de privé-handel uitbreiden. Latere gouver- 
neurs-generaal pasten ook hun eigen regula¬ 
ties toe. We kunnen concluderen dat Van Im¬ 
hoffs systeem van regulaties tot aan het eind 
van het VOC-tijdperk intact bleef en de privé- 
handel van inheemse handelaren en compag- 
niedienaren een plaats gaf binnen de officiële 
VOC-structuur. Toekomstig onderzoek naar de 
privé-handel van VOC-dienaren zou per han¬ 
delsgebied, per product en per sociëteit dienen 
te geschieden, dit ter voorkoming van misver¬ 
standen en onjuistheden. Sommige auteurs 
hebben onbewust al delen van het systeem be¬ 
schreven. Door zo’n aanpak worden de hervor¬ 
mingen niet meer beschouwd als op zichzelf 
staande gebeurtenissen. 

De individuele wijzigingen van de verschil¬ 
lende gouverneurs-generaal maakten het sys¬ 
teem van de vrije handel instabiel, maar ook be¬ 
ter aanpasbaar aan nieuwe situaties. Dit was 
voordeliger voor de VOC en de gouverneur-ge¬ 
neraal dan voor privé-handelaren. De verande¬ 
ringen in de regulaties vertellen ons ook op 
welk punt de VOC en de privé-handelaren niet 
meer op konden tegen de Engelse privé-hande¬ 
laren. Tijdens Mossels bewind en het eerste ge¬ 

deelte van Van der Parra’s bewind werd privé- 
handel onder strikte controle geplaatst. Dit 
geeft aan dat de privé-handelaren het redelijk 
goed deden en dat de VOC daar via extra belas¬ 
tinginkomsten van profiteerde. Vanaf de twee¬ 
de helft van Van der Parra’s bewind werden de 
gouverneurs-generaal toleranter ten opzichte 
van privé-handel. Van der Parra was de enige 
gouverneur-generaal die een radicale koerswij¬ 
ziging doorvoerde, veroorzaakt door het feit 
dat Nederlandse handelaren concurrentie kre¬ 
gen door de Engelse overname van Bengalen. 

Toch werden de hervormingen nooit zo ver 
doorgevoerd als bij de Engelse privé-handela¬ 
ren: de Nederlandse privé-handel werd ver¬ 
zwakt door de vele voorschriften en de geogra¬ 
fische inperking door Mossel. Tegelijk¬ 
ertijd kan niet worden ontkent dat er iets fun¬ 
damenteels veranderde. Dit staat al in schril 
contrast met hoe de meeste historici de VOC 
zien: als een conservatief lichaam dat niet re¬ 
ageerde op de veranderende situatie aan het 
eind van de achttiende eeuw. Deze wijziging 
van perspectief biedt nieuw inzicht in de com¬ 
merciële en politieke veranderingen die plaats¬ 
vonden in de tweede helft van de achttiende 
eeuw, en bieden ons de kans nieuwe verklarin¬ 
gen te vinden voor zaken die we tot nu toe niet 
goed begrepen. 
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Summaries 

Maarten Heerlien, ‘Dried cod trade between 
the Dutch Republic, Newfoundland and the 
Mediterranean within the framework of inter¬ 
national cod fishing in the region of New¬ 
foundland (1590-1670)’ 

The article focuses on the role of Dutch mer¬ 
chants who traded dried cod between New¬ 
foundland and southern Europe in the early 
modern period. From about 1590 - the French 
and English seasonal Newfoundland fisheries 
had already been well established - several mer¬ 
chants in the Dutch Republic set up a triangular 
trading system in which dried cod from New¬ 
foundland played a key role. During the first ten 
years, Dutch merchant ships sailed to the south¬ 
west of England, where supplies of Newfound¬ 
land dried cod were brought to land. Subse¬ 
quently, the productwas sold on Mediterranean 
markets. Profits thus made allowed for the pur¬ 
chase of Mediterranean goods such as wine, 
dried fruit and salt.These were mostly destined 
for the staple market in Amsterdam. Around 
1600 the Dutch also entered into direct trade re¬ 
lations with (mostly English) fishermen on 
Newfoundland. This trade flourished, albeit 
with ups and downs, until about 1660. In the 
1660s trade rapidly declined and eventually col¬ 
lapsed, due to changing economical structures 
on the North-American east coast, which now 
rendered voyages to Newfoundland unprof¬ 
itable for Dutch merchants. Dutch trade in dried 
cod from this region can be regarded as part of 
the so-called Dutch Straatuaart, which emerged 
in the same period, though it never played a key 
part in the whole of the Dutch seventeenth cen¬ 

tury trading empire. Fishermen on Newfound¬ 
land, however, largely depended on merchants 
to transport cod to European markets and ben¬ 
efited from competition between merchants 
from various European countries. For the fish¬ 
ermen such practices ensured a good price for 
their product, as transporting cod to the Euro¬ 
pean markets generated a substantial economic 
risk, which they could avoid as a result of the 
Dutch merchants’ involvement 

Chris Nierstrasz, ‘To regulate or corrupt? The 
VOC and reform in private trading (1743-1799)’ 

Two principle ideas on private trade among 
VOC-servants have been outlined in publica¬ 
tions so far: firstly, private trade should be con¬ 
sidered illegal during the entire existence of the 
VOC, and secondly, experimentation with pri¬ 
vate trade had taken place under Van ImhofF, 
but was abolished by his successor Mossel and 
the Gentlemen XVII. These two notions have 
confirmed the common assumption that the 
VOC resisted change and failed to address vital 
commercial issues, leading directly to its sup¬ 
pression around 1800. This article aims to re¬ 
vise this traditional view on Dutch private trade 
during the VOC-period. From 1743 onwards, 
private trade among VOC-servants was allowed 
in those fields where the VOC was not active or 
was willing to give up trade. This resulted in a 
large degree of freedom as regards private 
trade among VOC-servants. This view serious¬ 
ly questions historical interpretation up until 
now and requires further study. 
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Ruud Paesie, ‘Equipping Jacob Roggeveen’s 
expedition fleet on its way to a “Southland un¬ 
known” (1721-1722)’ 

Recently, a number of previously unrecorded 
documents concerning the expedition of Jacob 
Roggeveen, were discovered in the Dutch Na¬ 
tional Archives in The Hague. The Roggeveen 
expedition was organised and financed by the 
Dutch West Indian Company (WIC) and took 

place in 1721. The aforementioned documents 
cover the entire process of preparation for tra¬ 
vel, first of all involving shipbuilders and sup¬ 
pliers of the required raw materials, followed 
by an effort to gather sufficient food and drink¬ 
ing supplies and military and navigational 
equipment for a two year expedition to discover 
a ‘Southland unknown’. Total investments, in¬ 
cluding trading cargo, amounted to almost 
265,000 Dutch guilders. 
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In memoriam 
Ernst Roosegaarde Bisschop (1920-2006) 

Op 11 juni jl. is Ernst Roosegaarde Bisschop na 
enkele jaren van snel achteruitgaande gezond¬ 
heid in Vreeland overleden. Hij was in de perio¬ 
de 1981-1989 penningmeester van de Vereni¬ 
ging voor Zeegeschiedenis en altijd een zeer 
betrokken lid. Zijn markante verschijning en 
altijd rake, van bonhomie getuigende vragen 
en opmerkingen tijdens onze bijeenkomsten 
zullen veel leden zich herinneren. 

Roosegaarde Bisschop was bankier en koop¬ 
man en reeds vroeg betrokken bij de termijn- 
handel in goederen, een gebied waarover hij ook 
enige tijd colleges gaf aan de Erasmus Univer- 
siteit in Rotterdam. Zijn vader was directeur van 
Koninklijke Java China Japan Lijn. Roosegaarde 
Bisschop had een enorme belangstelling voor 
geschiedenis in het algemeen en voor de mari¬ 
tieme geschiedenis in het bijzonder. Talloze ma¬ 
len stuurde hij mij, ook nog recentelijk, knipsels 
van aankondigingen en recensies van maritiem- 
historische boeken uit bladen, waarvan hij wist 
dat ik die niet zag. Hij was een heel trouw vriend 
en altijd geïnteresseerd in de ander. 

Voor de financiën van de vereniging is hij de¬ 
gene geweest die een gezonde financiële basis 
heeft gelegd. Uitgaande van zijn ervaringen in 
het zakenleven en bij andere verenigingen stel¬ 
de hij dat de kas altijd een volledig jaar aan in¬ 
komsten achter de hand behoort te hebben. Zijn 
opvolgers als penningmeester en de vereniging 
zijn hem hiervoor duurzaam dank verschuldigd. 
Ernsts vrouw Pien, die ook enige tijd de leden¬ 
administratie heeft behandeld, was zijn trouwe 
metgezel op onze bijeenkomsten en reizen. 

Oegstgeest, J.R. Bruijn 
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Florike Egmond, Het Visboek. De wereld volgens Adriaen 

Coenen 1514-1587 (Zutphen: Walburg Pers, 2005, 

240 p., ill., isbn 90-5730-358-2;€39,50) 

De laatste tijd komt vis in Nederland veelvuldig ne¬ 

gatief in het nieuws. De kabeljauw wordt in zijn be¬ 

staan bedreigd, vangstquota worden beperkt, visaf- 
slagen hebben moeite het hoofd boven water te 

houden en aanvoerbeperkingen lapt men aan de 

laars. Toch heeft vis eeuwenlang een posideve, niet 

weg te denken plaats gehad in het culturele en eco¬ 

nomische leven van Nederland. Momenteel groeit 

gelukkig weer de belangstelling voor het fenomeen 
vis. In 2004 organiseerde het Centraal Museum te 

Utrecht de schitterende tentoonstelling ‘VIS. Stille¬ 

vens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550- 

1700’. Een grote collectie vissdllevens uit de zestien¬ 

de en zeventiende eeuw werd toen voor het eerst 

gezamenlijk onder de aandacht van een groter pu¬ 
bliek gebracht. 

Ook in ‘De Verdieping van Nederland’, een perma¬ 

nente tentoonstelling van topstukken afkomstig uit 

de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en het 

Nationaal Archief, heeft een ‘vis-item’ een promi¬ 

nente plaats gekregen. Elk jaar wordt gedurende en¬ 

kele maanden het ‘Visboeck’ van de zestiende-eeuw- 
se Scheveningse visafslager Adriaen Coenensz. van 

Schilperoort geëxposeerd. Om dit mogelijk te maken 

startte de Koninklijke Bibliotheek enige tijd geleden 

het visboekproject. Het manuscript is volledig geres¬ 

taureerd en gedigitaliseerd. Bovendien heeft Florike 

Egmond opnieuw een publicatie aan deze Scheve¬ 
ningse visafslager gewijd, getiteld: Het Visboek. De we¬ 
reld volgens Adriaen Coenen 1514-1587. Coenen was voor 

haar geen onbekende. In 1997 publiceerde zij al in 

samenwerking met het Centrum voor Familiege¬ 

schiedenis van Scheveningen Een bekende Sdievenimjer 
Adriaen Coenen en zijn Visboeck van 1578. 

Tussen 1577 en 1581 maakte Adriaen Coenensz. 

van Schilperoort een album vol illustraties en teksten 

waarin hij zijn kennis van de zee, alle hem bekende 

vissoorten en allerlei wetenswaardigheden over 

kustwateren, vistechnieken en vangstgebieden uit¬ 

beeldde en opschreef. Coenensz. was een deskundi¬ 
ge. Als visser, strandvonder en visafslager wist hij 

veel van de materie af. Het Visboek was niet zijn eerste 

werk. Eerder had hij al een soortgelijk album ge¬ 

maakt en cadeau gegeven aan Willem van Oranje. 
Helaas is dit manuscript verloren gegaan. Later volg¬ 

de nog een kleiner album over allerlei wezens die in 

zee leven, het zogenoemde Walvisboek. In 2003 is 

hiervan door Florike Egmond, Peter Mason en Kees 

Lankester een facsimile gemaakt, welke is uitgege¬ 

ven door de Walburg Pers. In het Keulse stadsarchief 

bevindt zich nog zijn onvoltooide Haringkoningboeck. 
Met deze uitgave van het Visboek geeft Egmond 

een goed beeld van Coenens leven en werk, zijn we¬ 

reldbeeld, manier van werken en de wereld waarin 

hij leefde. Grotendeels gebaseerd op Coenens ma¬ 

nuscript en soms aangevuld met informatie uit an¬ 

dere bronnen passeren Coenens leven, Coenens 

nieuwsgierigheid, Coenens werken, vissen, won¬ 
derlijke vissen, wezens uit vreemde landen, orde¬ 

ningen van de natuur en de bronnen waarop Coenen 
zijn kennis baseerde, de revue. 

Het Visboek is een van de oudste Nederlandse 

bronnen met informatie over het leven in de zee en 

van groot belang voor de kennis van de zestiende- 

eeuwse ‘vis-beleving’. Coenens tekeningen komen 
soms wat amateuristisch over, maar zij geven wel 

een schitterend beeld van de vistechnieken, vangst¬ 

gebieden en vissersschepen uit de zestiende eeuw. 

Het vormt een belangrijke aanvulling op de tekenin¬ 

gen die Antoon van den Wijngaerde omstreeks 1550 

maakte van het eiland Walcheren en de visserij in de 
Scheldemonding. 

De vormgeving van het Visboek en de kwaliteit van 

de illustraties zijn schitterend. Hoewel het Visboek en 

het Walvisboek beide door de Walburg Pers zijn uit¬ 
gegeven, wijken de formaten sterk af. De nieuwe 

door Egmond samengestelde uitgave van het Visboek 
vertoont voor wat betreft de inhoud wel erg veel 

overeenkomsten met haar eerdere publicatie over 

Coenen. Aanvullend archiefonderzoek lijkt alleen in 

het Leidse stadsarchief te hebben plaatsgevonden. 

Nieuwe onderzoeksresultaten worden niet gepre¬ 
senteerd. Een gemiste kans? 

Deze uitgave is jammer genoeg geen integrale 

facsimile geworden. Behalve enkele hertaalde cita¬ 

ten en anekdotes staan Coenen en zijn werk cen- 
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traal. Gelukkig kan een geïnteresseerde lezer goed 

uit de voeten met www.kb.nl/visboek. Via deze web¬ 
site van de Koninklijke Bibliotheek is het Visboek in 

zijn geheel bladzijde voor bladzijde door te blade¬ 

ren. Zelfs een thematische ‘kijk’benadering be¬ 

hoort tot de mogelijkheden. Een mooie vondst die 
dankzij moderne webtechnieken nieuwe doelgroe¬ 

pen in staat stelt dit ‘monument’ van dichtbij te be¬ 

naderen. Om een van de toppers uit ‘De verdieping 

van Nederland’ te bekijken, hoeft u dus niet meer 
uw huis uit. Neemt u genoegen met een selectie, 

dan is het Visboek ondanks de eerder geuite kritiek 
wel een aanrader. 

Adri P. van Vliet 

Jonathan I. Israel, Diasporas urithin a Diaspora. Jews, 

crypto-Jews and the world maritime empires, 1540-1740 
(Leiden, Brill 2002, viii/613 p., ill. isbn 90-04-2765- 
8; €158,-) 

Een onderwerp dat regelmatig terugkomt in Jona¬ 

than Israels indrukwekkende oeuvre, is de geschie¬ 

denis van de Sefardim (Iberische joden) in West-Eu- 
ropa en de Nieuwe Wereld. Al in 1974 publiceerde 

hij over Portugese joden in het zeventiende-eeuwse 
Mexico. Daarna volgden tussen ander werk door 

nog meer studies over dit onderwerp. Wellicht is het 

hoogtepunt het boek uit 1985 European Jewry in the age 
of mercantilism, 1550-1750. In dit boek schreef hij 

twee eeuwen Joodse geschiedenis van het begin van 

vroegmodern Europa tot de Verlichting. In tegen¬ 
stelling tot de traditie die de bloeitijd van het Euro¬ 

pese jodendom in de tijd van de Verlichting plaatst, 

meent Israel echter dat het hoogtepunt in de tweede 

helft van de zeventiende eeuw moet worden ge¬ 

plaatst. Hij overtuigt door te wijzen op de ontwikke¬ 

ling van een wijdverbreid joods handelsnetwerk in 

het vroegmoderne Europa en zijn koloniale wereld. 

Dat netwerk was ontstaan in samenhang met een 

aantal ingrijpende gebeurtenissen in West-Europa. 

Aan het einde van de vijftiende en het begin zes¬ 
tiende eeuw hadden de Iberische joden hun gods¬ 

dienst officieel moeten opgeven of de Iberische ko¬ 

ninkrijken moeten verlaten. Een nieuwe diaspora 
vond plaats in de zestiende eeuw naar andere delen 

van Europa, vooral Italië, en naar Noord-Afrika en 

Azië. Toen de godsdienstoorlogen, die christelijk 
Europa verscheurden, in een patstelling terecht wa¬ 
ren gekomen, begonnen regeringen los te raken van 
oude opvattingen over kerk en staat. Raison d’état 

en mercantilisme waren onderdeel van flexibeler 
denken en van een vrijere samenleving. Vooral in 

noordwestEuropa kwam er onder die omstandighe¬ 

den meer bewegingsvrijheid voor joodse en crypto- 
joodse gemeenschappen. De over Europa, Noord- 

Afrika en in Klein Azië verspreide gemeenschappen 

onderhielden op oude tradities gebaseerde sociale, 

religieuze maar ook commerciële relaties. Tussen 
1550 en 1560, toen de Portugese nieuw-christenen 

intensiever bij de koloniale Atlantische handel be¬ 

trokken raakten, groeiden hun commerciële net¬ 

werk. Na 1750 nam dit systeem van handelsbetrek¬ 
kingen sterk in omvang en belang af. 

In Diasporas within a diaspora werkt Israel zijn 
ideeën over de Sefardische sociale, religieuze en 

commerciële netwerken verder uit met een bijzon¬ 

dere aandacht voor de Nieuwe Wereld. Het boek is 

een bundel van negen nieuwe en negen oude artike¬ 

len waarvan sommige sterk en andere in mindere 
mate werden herzien. De inleiding geeft de artikelen 

op een verbluffende manier samenhang die zij op 

het eerste gezicht niet zo lijken te hebben. Chrono¬ 

logisch, geografisch en ook thematisch blijken ze 
goed op elkaar aan te sluiten. 

Israel laat zien dat er binnen de diaspora meerde¬ 

re diasporas hebben plaatsgehad in Europa en in de 

Nieuwe Wereld tussen circa 1550 en 1570 waardoor 

er een uniek systeem van een wereldwijd handels¬ 

netwerk ontstond, gebaseerd op religieuze familie¬ 
netwerken. 

De Sefardim speelden volgens Israel een grote rol 
in het ontstaan van de grote Europese koloniale rij¬ 

ken, groter dan door historici doorgaans wordt on¬ 

derkend. Vooral in de Europese expansie in het mid¬ 

den en het zuidelijke deel van de Atlantische wereld 
en het Caribische gebied namen zij een belangrijke 

plaats in. Dat was ook het geval in de betrekkingen 

van West-Europa met Noord-Afrika en het Nabije 

Oosten. Het unieke karakter van de handelscontac¬ 
ten was dat ze dwars door imperia, oceanen, cultu¬ 
ren en religies heen liepen. 

Israel noemt de Sefardim en de nieuw-christenen 

de wegbereiders (en tegelijk de slachtoffers) van de 

Europese wereldrijken. In een fascinerend artikel 

bijvoorbeeld over de illegale handelsroutes die de 

Portugese nieuw-christenen tussen Brazilië, Buenos 
Aires, Tucuman en Peru onderhielden, toont hij aan 

hoe zij de Peruaanse markten ook voor goederen uit 

Amsterdam openden. In die zin zouden zij ook weg¬ 

bereiders voor het Nederlandse handelsimperium 
in de West zijn geweest. Een soortgelijk artikel over 
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de vooraanstaande rol die de Sefardim zouden heb¬ 
ben gehad bij de verovering van de Europese Spaan¬ 

se markten door de Nederlanders is echter minder 
overtuigend. Het is sterk de vraag of de Nederlandse 

economie zo veel profijt heeft gehad van de Sefardi¬ 

sche contacten op het Iberisch schiereiland als Is¬ 

rael beweert. Het heeft er meer de schijn van dat de 
Hollandse kooplieden eerder aansluiting zochten 

bij Vlamingen en Brabanders die al vóór de Opstand 

handelscontacten met Spanje onderhielden en dat 

zij via hen de Spaanse markten binnendrongen. 

Wellicht schat Israel de rol van de Sefardim in de 

Spaans-Nederlandse handel te hoog in. Hij laat zich 
hierbij mogelijk leiden door de Spaanse inquisi¬ 

teurs. Die meenden namelijk dat de Amsterdamse 
Sefardim en hun cryptro-joodse verwanten in Span¬ 

je de Spaans-Nederlandse (vooral illegale) handel 
domineerden. 

De rol van de Sefardim en Portugese nieuw-chris¬ 
tenen in de Atlantische handel in het algemeen was 

ontegenzeggelijk groot. Wellicht dat Israel die rol te 

sterk accentueert door over de rol van andere Euro¬ 

peanen weinig te zeggen. Dat neemt echter niet weg 

dat Diasporas toithin a Diaspora een boek is dat ieder¬ 

een gelezen moet hebben die belangstelling heeft 
voor de vroegmoderne geschiedenis van de Sefar¬ 

dim en de Atlantische wereld. 

Maurits Ebben 

Lourens van Elstland, Jan onder de deecken. Een Haar¬ 
lemse ‘kluyt’ tjeschreuen te Batavia rond 1690, bezorgd 

door Karei Bostoen, Marja Geesink en Mary Zijlstra 

(Leiden: KITLV Uitgeverij, 2005, 204 p., ill., isbn 
90-6718-257-5; €19,90) 

De Haarlemmer Lourens van Elstland, in 1643 gebo¬ 
ren, reisde in 1667 als smid in VOC-dienst naar 

Oost-Indië en bleef daar tot zijn dood omstreeks 
1700. Wat hij naliet was een bundel gedichten, brie¬ 

ven op rijm én een ruim 1700 versregels tellend ko¬ 

misch toneelstuk, Jan onder de deecken. Het 76 folia 

tellende manuscript bevindt zich nu in de Bibliothe- 

que Nationale te Parijs. Het werd daar door Busken 
Huetin 1886 beschreven, en een eeuw later door Ka¬ 

rei Bostoen opgevraagd en bestudeerd. 

Jan onder de deecken bevat alle traditionele elemen¬ 

ten van een klucht. Hoofdpersoon Jan laat zich wijs¬ 

maken dat in zijn huis een schat verborgen is. 

Kwakzalfster Stijn zal hem met wat tovenarij aanwij¬ 

zen waar precies, mits Jan en zijn vrouw Trijn zich 

zolang verbergen onder een deken en pas tevoor¬ 

schijn komen als ze een teken krijgen. Maar Stijn 

gaat ervandoor met het geld en huisraad van het 

echtpaar, en tot overmaat van ramp komt Trijns 

minnaar langs die zich hardop afvraagt waar zijn ge¬ 
liefde zit. Onder de deken dus, mét haar echtgenoot. 

Lachen! Maar wat de tekst interessant kan maken 

voor de VOC-historicus zijn de uitweidingen over 

het huwelijksleven in Oost-Indië. Bijvoorbeeld over 

vrouwen van lage afkomst die zich dankzij particu¬ 
liere prostitutie in Batavia kunnen kleden en gedra¬ 

gen als rijke dames, over meisjes die het minder 

goed treffen en in een hoerhuis terecht komen, over 
VOC-dienaren die als huwelijkskandidaat gemeden 

moeten worden (alle zeevarenden, onderkooplie- 

den, assistenten) óf juist een aantrekkelijke partij 

zijn (barbiers, meestergezellen, ambachtslieden). 

Het doet denken aan de zedenschets van tijdgenoot 

Nicolaus de Graaff, en de bezorgers van Jan onder de 
deecken besteden dan ook ruim aandacht aan over¬ 

eenkomsten tussen deze teksten. Net zoals zij uit¬ 

voerig ingaan op het literaire leven in Oost-Indië 

in de zeventiende eeuw, de samenstelling, de ont¬ 

staansgeschiedenis en de verschillende eigenaars 
van het manuscript, en op allerlei bijzonderheden in 

de tekst. Ze realiseren zich dat hun onderzoek veel 

belangrijke vragen onbeantwoord laat. Bestond er 

in Batavia een literaire kring? Waren er openbare to¬ 

neeluitvoeringen, vergelijkbaar met die in Neder¬ 

land? Werden Van Elstlands werken in Batavia of in 

het vaderland opgevoerd? Had de auteur een mece¬ 
nas? Circuleerde zijn manuscript in Nederland on¬ 

der liefhebbers? Was het de bedoeling dat het gepu¬ 

bliceerd werd? 

De vele vragen en de weinige zekere antwoorden 

maken de editie voor een onbevangen lezer nogal 

onbevredigend. Dat geldt ook voor ambivalente op¬ 
merkingen over het literaire talent dat hier aan het 

woord is: enerzijds is Van Elstland volgens de be¬ 

zorgers de eerste Nederlands-Indische literator die 
de naam van dichter verdient, anderzijds stellen zij 

zuinigjes vast dat “zijn werk van meer dan matige 

kwaliteit is”. Gelukkig maakt de overduidelijke ge¬ 

negenheid van de bezorgers voor hun onderwerp 

veel goed. Hun grondigheid in het zoeken van ver¬ 

klaringen, het naspeuren van de provenance van het 

manuscript en de genealogie van de hoofdpersoon 

is voorbeeldig. En wat ook helpt: de klucht van Jan 
onder de deecken leest als een trein. 

Vibeke Roeper 

boekbesprekingen 183 



Frits Loomeijer, Gerbrand Moeyes en Ad van der Zee 

(red.), Historische houten scheepsbouw in Nederland. Een 
aanzet tot multidisciplinair onderzoek (Lelystad: Stich¬ 

ting Willem Vos Fonds, 2005, 62 p., ill.; €9,95) 

Een belangrijke reden voor het feit dat we nog rela¬ 

tief weinig kennis hebben van de historische ont¬ 
wikkeling van houten scheepsbouw is dat historici 

die in dit onderzoeksveld werkzaam zijn zich nog al¬ 

tijd te veel bij hun eigen discipline houden, het on¬ 

derzoek van veelal geschreven bronmateriaal, en te 
weinig de mogelijkheden benutten van een multi¬ 

disciplinaire aanpak van hun onderzoek waarbij be¬ 
halve de eigen expertise ook die van onderzoekers uit 

andere wetenschapsvelden wordt geraadpleegd. Om 

dit te stimuleren organiseerde het Willem Vos Fonds 

in november 2004 een historisch-wetenschappelijk 

symposium. Tijdens deze bijeenkomst op de Bata- 
viawerf spraken specialisten uit verschillende we¬ 

tenschappelijke disciplines over in totaal zes onder¬ 

werpen en benaderden de sprekers elk op eigen wijze 
het thema van multidisciplinair onderzoek. Onder 

redactie van Frits Loomeijer, Gerbrand Moeyes en Ad 

van der Zee heeft het Willem Vos Fonds een schrifte¬ 

lijk verslag van deze dag uitgegeven in de vorm van 
de bundel Historische houten scheepsbouw in Nederland. 

Een aanzet tot multidisciplinair onderzoek. 

Terugkerend thema in de bundel is de aanname 

dat een multidisciplinaire aanpak in het onderzoek 

naar historische houten scheepsbouw een voor¬ 
waarde is om tot zinnige conclusies te komen over 

scheepsbouw in het verleden en de ontwikkeling 

daarvan. Een terechte aanname dunkt mij, want al¬ 

leen zo kan bronmateriaal optimaal ‘gelezen’ wor¬ 

den. En juist in een onderzoeksveld als dat van de 

historische houten scheepsbouw is dit materiaal 
geenszins beperkt tot geschreven bronnen. Een te¬ 

kenend voorbeeld hiervan is het Mataró-model 

waarover Frits Loomeijer en Jelle Gerritsma een bij¬ 

drage leverden aan symposium en bundel. Waar tra¬ 

ditioneel historisch onderzoek naar dit vijftiende- 

eeuwse scheepsmodel niet meer dan enkele losse 
veronderstellingen opleverde, wist men met C14- 

onderzoek vrij nauwkeurig de ouderdom van het 
model vast te stellen en kon men met behulp van 

moderne reken- en tekentechniek een scheeps¬ 

bouwkundige analyse maken van de vorm ervan en 
deze vergelijken met andere scheepstypen in plaats 
én tijd. “Door een scheepsvorm te definiëren in ge¬ 

tallen,” aldus Loomeijer en Gerritsma, “kan er a- 
historisch maar niet minder uitdagend gedacht 

worden.” We kunnen met andere woorden op deze 

wijze verbanden identificeren die met traditioneel 

historisch onderzoek nooit aan het licht gekomen 

waren. 
Ook Ad van der Zee toont in zijn bijdrage over de 

replica van de Zeven Prouinriën aan dat een multidis¬ 

ciplinaire aanpak de enige juiste aanpak is, willen 

we tot grotere kennis van historische houten 
scheepsbouw komen. Door naast historisch bron¬ 

nenonderzoek ook een groot kunsthistorisch on¬ 

derzoek op te zetten en daarnaast gebruik te maken 

van wat de archeologie, de scheepsbouwkunde en 

zelfs de architectuurgeschiedenis te bieden hebben 

is men tot een ontwerp gekomen dat niet alleen qua 
vorm het oorspronkelijke vlaggenschip van De Ruy- 

ter zal benaderen maar ook qua ornamentiek. Fred 

Hoeker verwoordt de noodzaak voor multidiscipli¬ 

nair onderzoek in zijn bijdrage over de rol van 

scheeparcheologie bij onderzoek naar historische 

houten scheepsbouw misschien nog wel het meest 
treffend. Hoeker betoogt dat scheepsarcheologen in 

hun onderzoek naar scheepsresten niet genoeg heb¬ 

ben aan kennis van archeologische methoden om 

scheepsresten in kaart te brengen. Ze moeten daar¬ 
naast een gedegen kennis bezitten van bijvoorbeeld 

scheepsbouwgeschiedenis om te weten wat vanuit 
een historisch-archeologisch oogpunt bezien inte¬ 

ressant is om in kaart te brengen. “The most advan¬ 

ced recording technology in the world is of no use to 

a recorder who cannot understand what he or she is 
seeing,” aldus Hoeker. 

Het moge duidelijk zijn: willen we tot interessan¬ 
te nieuwe gezichtspunten komen als het gaat om de 

ontwikkeling van de historische houten scheeps¬ 
bouw, dan zullen we multidisciplinair te werk moe¬ 

ten gaan. Dat willen de schrijvers van alle bijdragen 

in deze bundel aan de lezer mee geven. Ieder ver¬ 

kondigt deze boodschap op zijn eigen manier en van¬ 

uit zijn eigen vakgebied. En ook al zorgt dit laatste er¬ 

voor dat de verschillende bijdragen van een 

variërende toegankelijkheid zijn, zo zal het verhaal 
van Femme Gaastra de historici onder ons meer aan¬ 

spreken dan bijvoorbeeld de verhandeling van Arie 

Aalbers en Martijn van Engeland over allometrische 

verhoudingen en Froudegetallen, samen vormen ze 
een gedegen overzicht van de prachtige resultaten die 

een multidisciplinaire aanpak op het onderzoekster¬ 
rein van de historische houten scheepsbouw kan op¬ 

leveren. Daarnaast geeft de bundel genoeg stof tot na¬ 
denken over mogelijkheden die een multidiscipli¬ 

naire aanpak biedt maar die (nog) niet benut worden. 
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Historische houten scheepsbouw kan met andere woorden 
een inspiratiebron vormen voor zowel eventuele te¬ 

genstanders van en onbekenden met de multidiscip¬ 

linaire aanpak als voor diegenen die de eerste schre¬ 

den op dit relatief nieuwe en onbekende gebied al 
hebben gezet. 

Maarten Heerlien 

Jean Pierre Moreau, Pirates. Flibuste et piraterie dans les 

Caraibes et les Mers du Sud, (Paris: editions Tallandier, 
2006,478 p., ISBN 2-84734-229-x;cig,-) 

La flibuste constitue une phénomène maritime qui a 

fascine et fascine encore de nombreuses personnes. 

Jean Pierre Moreau est de ceux la. Passionné d’ar- 

chéologie et docteur en histoire, il nous livre la un li- 

vre fascinant. En effet, 1’histoire de la flibuste dans 

sa globalité n’avait jamais été écrite. On disposait 
alors de travaux d’excellentes factures mais partiel- 

les (voir les travaux de messieurs Camus, Gasser, 

Laprise en langue frangaise, de Rediker, Earle en 

langue anglaise) ou de critiques des sources (Patrick 
Villiers sur Oexmelin et Jean Pierre Moreau sur un 

flibustier anonyme). Désormais, il faut compter 

avec ce livre qui couvre une période vaste temporel- 

lement (1522-1725) et géographiquement (Caraibes 
et Pacifique globalement). 

A partir des archives espagnoles des Indes a Sé- 
ville mais aussi frangaises et secondairement anglai- 

ses, Jean Pierre Moreau retrace 1’épopée de ces aven- 

turiers notamment frangais. L’ouvrage est découpé 

en plusieurs parties qui permettent de bien appré- 
hender les origines et 1’essor de ce phénomène mais 

aussi son déclin. Il indique le statut juridique ainsi 

que les aspects économiques et financiers concer- 

nant 1’armement et le déroulement des campagnes. 

Il termine son oeuvre par deux autres parties intéres- 

santes. Un chapitre comporte des notices et biogra¬ 

phies de personnages comme Maringouin, Diego le 
Mulatre, Grammont, Tributor, Van Hoorn et d’aut- 

res. Cette partie est instructive en ce quelle permet 

de mieux connaitre ces personnages et d’autres en¬ 
core. Le dernier chapitre revient sur les mythes de la 

flibuste et de la piraterie. La littérature, notamment 

du 19"'”, relayée par la suite par le cinéma hollywoo- 

dien (Pirates de Polanski par ex) ont mystifié et véhi- 

culé des images stéréotypées ‘erronées’. Ce sont cel¬ 
les de la piraterie libertaire ou utopique, du succès 

incontestée de cette activité mais surtout de la pra¬ 
tique de cachée le trésor. Cette pratique apparait stu¬ 

pide et infondée car les flibustiers et pirates 
‘consommaient’ ce que leurs rapines leurs rappor- 

taient, et peu se constituaient une épargne au sens 

actuel. Après avoir brillamment pourfendu ces non 

sens, Jean Pierre Moreau nous dirige par la suite sur 

une piste plus alléchante, mais imposée, celles des 

naufrages et des épaves des galions et navires pira¬ 
tes. Amateur de Trésor void quelques pistes. 

Le livre est destiné a tous et se lit trés bien sans au- 

cune diffïcultés, d’autant que le novice a a disposition 

de nombreux glossaires qui ont été intégré. Les cri¬ 
tiques sur ce point me semblent inutiles. L’auteur n’a 

pas pu accéder aux archives hollandaises qui lui au- 

rait sans doute permis de découvrir encore quelques 

perles. Quand a la bibliographie, elle est importante 

même si je regrette et ce a titre personnel que l’auteur 

n’ait pu avoir connaissance a temps de certains tra¬ 
vaux que j’ai mené sur Thimoléon Hotman de Fon- 

tenay et les families des marins comme les Gabaret, 

les Forant et les Beaulieu. L’ouvrage comporte de 

nombreuses références et renvois aux sources. Tou- 

tefois, les contraintes éditoriales ont ramené la taille 
de ce livre a une taille plus commerciale. En espérant 

une suite a eet ouvrage qui constitue un livre de refe¬ 
rence sans précédent. 

Roberto Barazzutti 

Alexandre-Olivier Exquemelin, Histoire des aventuriers 
jlibusriers, introduction et notes par Réal Ouellet et Pa¬ 

trick Villiers (Paris: Presses Universitaires de la Sor- 

bonne, 2005,596 p., ill., isbn 2-84050-384-0; $4.-) 

L’histoire de la flibuste est entourée de nombreux 

mythes et d’une imagerie particulière renforcée no¬ 
tamment par le cinéma. Trés peu d’acteurs de cette 

histoire ont laissé des récits. Il y a eu William Dam¬ 

pier, Raveneau de Lussan et certains anonymes, 

mais l’ouvrage le plus fameux racontant les exploits 

de ces hommes est celui écrit par Alexandre Olivier 
Oexmelin ou Exquemelin. 

Ce livre a fait 1’objet de nombreuses rééditions ou 

d’édition notamment en format condensé. Les der- 

nières en date en France avant 2005 sont celle dans 
la collection J’ai Lu au début des années 1980 puis 

par Michel Le Bris au début des années 1990, une au¬ 

tre est issue en 2005 mais aucune n’avait fait 1’objet 

d’un réel travail critique comme celui éditée par les 

Presses Universitaires de la Sorbonne. Le livre est le 

fruit de la collaboration de Réal Ouellet, professeur 

de lettre canadien et de Patrick Villiers spécialiste de 
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Phistoire maritime en France et qui avait publié une 

edition critique du récit de Raveaneau de Lussan. 

L’ouvrage est une critique de I’édition frangaise de 
1686. Une introduction permet au lecteur de prend¬ 

re connaissance du phénomène ‘flibuste’, de mieux 

connaïtre Oexmelin et de Pécriture qu’a subit cette 

relation. Cette partie introductive est suivit par le ré¬ 
cit de 1’édition de 1686 auquel les auteurs ont retran- 

ché une partie concernant le commerce et ont bien 

intelligemment ajouter en appendices des parties 

qui existaient dans d’autres éditions a savoir: le récit 

du naufrage d’Ogeron en 1673 (récit de sa main et 

par Exmelin), les campagnes de 1683 a 1686 (prise 
de Vera Cruz, Campêche) et celle de 1697 concer¬ 

nant la prise de Carthagène. Mrs Villiers et Ouellet 

ont ajouté en une sorte d’annexe, une partie consa- 

cré a la biographie des principaux flibustiers ainsi 

qu’un lexique des termes concernant la flore et la 

faune. Une attestation concernant Oexmelin de 
1674 termine ces appendices. Parailleurs, la presen¬ 

ce d’un glossaire en fin d’ouvrage permet de com- 

prendre les termes usités du vieux frangais sans de¬ 
voir utiliser un dictionnaire comme le fameux 

Furetières. 

Le choix de Pédition de 1686 s’explique par ce 

qu’elle est ‘moins théatrale’ que la première. Néan- 

moins, elle comporte des ajouts littéraires efFectués 

par Péditeur de Pépoque. Les lecteurs peuvent se 
rendre comptent des differences entre ces éditions 

car les auteurs ont mis en note de bas de page les 

passages qui divergent. 
L’analyse critique permet de déceler ainsi les va¬ 

riations entre ces éditions mais aussi de découvrir 

les passages que Pon peut considérer comme imagi¬ 
naire. L’histoire de Monbars 1’Exterminateur est un 

excellent exemple de partie romancée dans ce récit 

de voyage. Néanmoins, le travail de Patrick Villiers 

et de Real Ouellet laisse filtrer quelques erreurs ain¬ 

si que des passages qui auraient mérité quelques ex¬ 

plications et corrections. Prenons par exemple, les 

allusions aux Hollandais et a Phistoire des Provinces 

Unies. Ce pays est constitué depuis 1579 de 7 états 

provinciaux et non de 5 comme il est indiqué dans la 
note de la page 73. Ce pays a été en guerre avec 

1’Espagne jusqu’en 1648 et non 1662. A la page 99, 

Oexmelin indique que les Flollandais sont a 1’origi- 

ne de nombreuses destructions sur Pile de Saint Do- 
mingue et les auteurs indiquent notamment entre 
1621-1648 avec la WIC. Quelle étrange allusion? Cer- 

tes la WIC a construit une partie de sa richesse a son 
origine sur la course. Cela s’est traduit par les cam¬ 

pagnes de Cornelis Jol dans les années 1640 mais 

1’essentiel des attaques se portaient sur 1’Angola et 
le Brésil. Inévitablement il y a la fameuse capture de 

la flotte d’or par Piet Hein a Matanzas en 1628 mais 

c’est a Cuba et Oexmelin y fait allusion (p.201 et 269 

de la présente édition). D’autres erreurs sont a révé- 

ler comme a la page 230 sur le sort des corsaires 

captures par les Hollandais. Mais aussi, page 328 il 
est indiqué que Morgan part le 16 décembre 1670 

prendre Pile Sainte Catherine puis que le 18 janvier 

1670 il mène sa flotte vers Panama (p 341). Il y a ma- 

nifestement une erreur dans les dates car il ne faut 

pas oublier que les Anglais ne disposaient pas du 
même calendrier que les Frangais. Une relecture au- 

rait permis de corriger ce point et de fournir une ex¬ 

plication pour le lecteur non averti. Il en est de 

même avec le personnage d’Alexandre dit Bras de 

Fer assurément imaginaire alors qu’il est indiqué 
comme ayant participé a 1’expédition de Nau 1’Olon- 

nais en 1667. Personnellement, je soulignerai que les 

notices sur Thimoléon Hotman de Fontenay et de 

Jacques Escoubleau de Sourdis auraient été plus com¬ 

pléte s’il avait été fait usage de mes travaux sur les of¬ 

ficiers de marine en France de 1643-1669. Mais le 
temps et les impératifs liés a Pédition sont en cause. 

Toutes ces remarques n’empêcheront pas de 

considérer ce livre comme un ouvrage de référence. 

Les récits démontrent bien, malgré ce que nombreux 
auteurs postérieurs ontécris, que les flibustiers sont 

parfois de bien piètres navigateurs, qu’ils sont cou- 

rageux et rusés mais que dans certains cas ils n’hési- 

tent pas a rompre le combat et perdent. Les Espa- 

gnols ont su mener certaines victoire mais les raisons 

qui expliquent le déclin de la flibuste relèvent plus des 

politiques menées par la France, 1’Angleterre et les 
Provinces Unies. C’est une excellente édition critique 

bien écrite et correctement illustrée par des planches 

d’époque a mettre dans toutes les bonnes biblio- 

thèques des passionnés de la flibuste. 

Roberto Barazzutti 

Gordon Jackson, The British Whaling Trade (St. John’s, 

Newfoundland: International Maritime Economic 

History Association, Research in Maritime History 

No. 29, 2005, xvi+293 p., ISBN 0-9730073-9-7; 
Can.$25.-) 

Onlangs is in de indrukwekkende reeks Research in 

Maritime History deel 2g verschenen. Het betreft 

hier een heruitgave van Gordon Jacksons belang- 
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wekkende studie over de Britse walvisvaart, uitgege¬ 

ven in 1978. Destijds is in wat toen nog heette Mede¬ 

delingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiede¬ 

nis een uitgebreide recensie van de hand van Piet 

Dekker geplaatst (no. 38 (augustus 1979), 134-137. 
Na afronding van wat zich aanvankelijk liet aanzien 

als een nieuwe verbeterde druk van Jackson’s werk 

heb ik Dekkers boekbespreking naast mijn op- en 

aanmerkingen gelegd. Het was zonneklaar dat 

Jackson, toch een vooraanstaand economisch histo¬ 
ricus met tal van gezaghebbende studies op zijn 

conto, Dekkers waardevolle kritiek mogelijk wel ge¬ 

lezen, maar zeker niet verwerkt heeft. Het knappe 

van Jacksons studie zit hem in de beknoptheid. In 
minder dan 300 pagina’s schetst hij een meeslepend 

overzicht van de Britse walvisvaart. Twee delen vor¬ 

men de peilers van het betoog. Het eerste deel, ‘The 

Traditional Whaling Trades’, beslaat de ontwikke¬ 

lingen gedurende de 310 jaar tussen de vroegste 
baaivisserij nabij Spitsbergen vanaf 1604 en het uit¬ 

breken van de Eerste Wereldoorlog. In het tweede 

deel, ‘The Modern Whaling Trade’, geeft Jackson 

een knap overzicht van de Britse activiteiten vanaf 

1904 en de betrokkenheid bij de moderne, na-oor- 

logse walvisvaart met fabrieksschepen en jagers. 

Hoe waardevol ook voor walvisvaarthistorici, er is 
iets mis met deze nieuwe uitgave. Niet alleen blijft 

de kritiek van Dekker, bijna dertig jaar geleden ge- 

uit, nog steeds van kracht. Het boek is sterk gericht 

op ontwikkelingen in Engeland en Schotland. Ook 

het gebruik van bronnen is opvallend. Waar Neder¬ 
landse activiteiten worden vermeld baseert de 

auteur zich op (ver)oude(rde) Engelstalige werken, 

waardoor misvattingen kunnen ontstaan en beklij¬ 

ven. Zo viel het mij op dat ondanks het prachtige ar- 

cheologisch-historisch-biologisch-sociologisch 
werk dat Louwrens Hacquebord c.s. op Spitsbergen 
hebben verricht de nederzetting Smeerenburg, op 

basis van beschrijvingen en uitlatingen van William 

Scoresbyjr., nog steeds door Jackson wordt geïntro¬ 

duceerd als een enorme stad waar niet minder dan 

18.000 mensen emplooi vonden met seizoensarbeid 
(p. 14. Zie daar ook noot 34). 

Dit brengt mij op een meer fundamenteel punt 

van kritiek. Kort na het uitkomen van The British 

Whaling Trade kwam C. de Jong met zijn drie-delig 

magnum opus over de Geschiedenis van de Oude Ne¬ 

derlandse walvisvaart. Sindsdien zijn vele tientallen 

uitstekende studies over zeer uiteenlopende aspec¬ 
ten van de Nederlandse walvisvaart verschenen. 

Jackson is hiervan op de hoogte. In zijn voorwoord 

geeft hij een (verre van compleet) overzicht van de 

ook voor zijn studie belangrijkste werken. De Jongs 

belangrijke, uiterst informatieve werk wordt niet ge¬ 
noemd. Vervolgens - getuige inhoud en notenappa¬ 

raat - gebruikt de auteur de nieuwe inzichten van de 

buren aan de overkant van het Kanaal niet om con¬ 

clusies over de zeventiende en achttiende-eeuwse 
Britse walvisvaart in een breder perspectief te plaat¬ 

sen, namelijk, door deze te vergelijken met de 

nieuwste resultaten van onderzoek naar de bedrijf¬ 

stak zoals die door de belangrijkste concurrenten 

- de Nederlanders - gedurende die bijna 200 jaar is 
uitgevoerd. Een gemiste kans! 

Hier kan niet slechts als mogelijk excuus worden 
aangevoerd dat veel, heel veel van het werk van Ne¬ 

derlandse onderzoekers over de Nederlandse wal¬ 

visvaart (helaas) alleen in de moerstaal verschijnt. 

Blijkens een kwalitatieve uitspraak van Jackson 
(“[...] the best book on Spitsbergen”, p. vii) over L. 

Hacquebord en W. Vroom (red.), Waluisuaart in de 
Gouden Eeuw (Amsterdam 1988, verschenen bij de ge¬ 

lijknamige expositie in het Rijksmuseum) beheerst 

hij de taal in voldoende mate om een dergelijke uit¬ 

spraak te kunnen doen. Andersom stelt hij met de 

onderhavige, voor betrekkelijk weinig geld gemak¬ 

kelijk te verkrijgen studie walvisvaartonderzoekers 
in ons land op hun beurt wèl in staat de resultaten 

van hun onderzoek te plaatsen in een meer interna¬ 
tionale context. En daarin vooral schuilt het belang 

van de heruitgave van deze belangrijke studie. Daar 

doet Jacksons merkwaardige opmerking over de rol 

van museumcollecties in een alinea over gebruiks¬ 
voorwerpen, gemaakt uit balein, bijna niets aan af: 

“Samuel Cracklesof Hull patented a method of mak¬ 

ing brushes from whalebone in 1808, and they re¬ 

mained in fairly general use for a century or more if 
remains in a museum are anything to go by” (mijn cursi¬ 
vering, p.75). Pardon? 

Joost C.A. Schokkenbroek 

P. Moree (red.), NETiuerk - Nieuwe Hollandsche maat¬ 

jes. Jaarboek Visserijmuseum, jaargang 16 (Vlaardin- 

gen: Visserijmuseum, 2005, 72 p. ill., ISSN 0925- 

7475) 

De jaarboekjes van het Visserijmuseum zijn sinds 

1996 verplichte literatuur voor geïnteresseerden in 
de geschiedenis van de visserij. Dit deel, voor het 

eerst onder redactie van Alex Poldervaart, omvat we¬ 
derom een aantal interessante artikelen. Het eerste 
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geschreven door Adri P. van Vliet handelt over de 

Nederlandse zeevisserij in de Eerste Engelse Oorlog 

(1652-1654). Het is een bewerkte tekst van een eer¬ 

der in het museum door hem gehouden lezing. De 

oorlog was de eerste van de reeks oorlogen met de 
Engelsen grote gevolgen voor de visserij. De Eerste 

Engelse (Zee)oorlog betekende het einde van het 

hoogtepunt van de haringvisserij in Enkhuizen. Veel 

reders hielden het daar voorgezien of vertrokken 

naar het Maasmondgebied. Desondanks werd het 

Nederlandse monopolie op de haringhandel niet 
doorbroken. De oorlogsvloot kreeg de taak de han¬ 

dels- en visserijbelangen veilig te stellen en werd het 

instrument voor de internationale politiek van de 

Staten-Generaal. 
In ‘Schuit(je) varen’ schetst Hielke van Nieuwen¬ 

huizen, student aan de Universiteit van Leiden, de 

ontwikkeling van de Scheveningse visserij aan het 

eind van de negentiende eeuw (1870-1904). Hoewel 

J.C. Vermaas in zijn Geschiedenis van Scheveningen (1926) 

een goed overzicht geeft, slaagt Van Nieuwen¬ 
huizen er op een prima wijze in een beeld te schetsen 

van de opkomst en ondergang van de Scheveningse 

bommenvloot. De auteur laat zien dat de Scheve¬ 
ningse reders lang tegen de concurrentie van de log¬ 

ger waren opgewassen. Daarbij onder andere ge¬ 

bruik makend van de ‘loggerschuit’. De storm van 

1894, waarbij een groot deel van de vloot zwaar werd 

beschadigd, werden nog maar weinig bommen ge¬ 
bouwd. De storm is in dat opzicht niet meer dan een 

versnelling van het vervangen van de bomschuit 

door de toen moderne zeillogger. Zonder een haven 
konden de Scheveningers geen loggers bouwen, ge¬ 

kozen werd daarom voor een wat scherper gebouw¬ 

de bom, de loggerschuit. Hoewel deze schepen op 

zichzelf voldeden, bleken ze niet opgewassen tegen 

de toen ultramoderne logger. Waarbij overigens de 

Scheveningse reder A.E. Maas een vooruitziende 

blik heeft gehad. Met de aankoop van een Franse 
‘lougre’ in 1866 introduceerde hij dit nieuwe snel¬ 

zeilende scheepstype in de Nederlandse visserij. 

De derde bijdrage in NETiaerk is een egodocument 

aan de hand van Bas van Heere (1935), die in 1947 

meevoer op de Vlaardingse stoomlogger VL ïgg 
Martha. Aan boord werd als vanouds de vleetvisserij 

beoefend, bijzonder is echter dat er ook geheugd 

werd. Deze vorm van visserij was al ver voor 1940 
verdrongen door een minder bewerkelijke vorm van 

visserij. De beug of‘kol’ bestond uiteen lange lijn en 
daaraan hingen vislijnen met haken. Telkens als de 
visser de beug uitwierp moest hij de haken van aas 

voorzien, opdat de vissen zouden bijten. Van Heere 

schrijft op een innemende manier over het leven aan 

boord van dit schip onder schipper Aai Poot. 

De directeur van het Visserijmuseum, Jeroen ter 

Brugge, beschrijft in de vierde bijdrage het ambiti¬ 

euze project van de toekomst: de digitale encyclope¬ 

die voor de Nederlandse zeevisserijgeschiedenis. 
Dit meerjarenproject is door het Visserijmuseum sa¬ 

men met de afdeling Zeegeschiedenis van de Uni¬ 

versiteit Leiden opgezet. Het project is een uitwer¬ 

king van het VISDOC-project uit de jaren zeventig 

waar Jan van der Voort veel werk heeft voor verzet. 
De encyclopedie zal uiteindelijk het onderzoek van 

wetenschappers faciliteren en de vele bronnen voor 

de visserijgeschiedenis in kaart brengen. Een lo¬ 

venswaardige doelstelling. 
Jeroen ter Brugge en Alex Poldervaart sluiten het 

jaarboek traditioneel af met de aanwinsten van het 
Visserijmuseum. 

C.P.P. van Romburgh 

Roelof van Gelder, Verslag uan een inventariserend on¬ 

derzoek naar Nederlandse brieven in het archief van het High 

Court of Admiralty in The National Archives in Keiu, Groot- 

Brittannié (Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 

2006, 50 p., ill.; te verkrijgen via de Koninklijke Bi¬ 

bliotheek) 

Ruim 25 jaar nadat S.W.P.C. Braunius in het Tijdschrift 

voor Zeegeschiedenis zijn artikel ‘Het leven van de ze- 
ventiende-eeuwse zeeman: valse romantiek of wer¬ 

kelijkheid?’ publiceerde, waarin hij voor het eerst de 

aandacht vestigde op een unieke Nederlandse brie¬ 

vencollectie die in het High Court Admiralty (HCA) 

berust, lijkt het er op dat er in historisch Nederland 

een echte hype ontstaat rond dit schitterende bron¬ 

nenmateriaal. 
Op 21 april 2006 organiseerde de Koninklijke Bi¬ 

bliotheek een werkconferentie getiteld ‘Sailing Let¬ 

ters’. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde histo¬ 

ricus/journalist Roelof van Gelder de resultaten van 
zijn inventarisatiewerkzaamheden die hij in het Na¬ 

tional Archives te Kew in 2005 had verricht. Gelijk¬ 

tijdig werd het eerste exemplaar van zijn Verslag aan 

Braunius overhandigd. 
Ruim 38.000 brieven zijn door Van Gelder in de pri¬ 

ze papers van het HCA getraceerd, evenals allerlei ‘sai¬ 

ling documents’, variërend van processtukken, 
scheeps- en vrachtpapieren, boekhoudingen van 

overzeese vestigingen van de West- en Oost-Indische 
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Compagnie tot allerlei drukwerk. Het merendeel van 
de archiefstukken betreft het Caribisch gebied en Azië. 

Met behulp van een database op www.kb.nl/sail- 

ingletters kunnen onderzoekers op termijn kennis 
nemen van dit ‘nieuwe’ bronnenmateriaal. 

Naast een verantwoording van de door hem ge¬ 

volgde werkwijze gaat Van Gelder in het Verslag ver¬ 

der in op de kaapvaart en de procedures die het HCA 

volgde als een gekaapt schip tot goede prijs werd ver¬ 

klaard. Hij beëindigt zijn rapportage met een korte 

uitwerking van een enkele onderzoeksmogelijkhe¬ 

den die met deze ‘sailing letters en documents’ uit¬ 
voerbaar zijn, zoals kaapvaart, achtergronden van 

zeevarenden, contacten tussen zeevarenden en hun 

familie, overzeese geschiedenis, biografisch onder¬ 

zoek, mentaliteitsgeschiedenis, taalhistorisch on¬ 

derzoek en onderzoek naar de materiële cultuur. 

Vooral een interdisciplinaire aanpak biedt zijns in¬ 
ziens kansen. 

Het belang van de prize papers, in 1985 door 

Braunius al aangestipt, wordt nu door Van Gelders 

Verslag opnieuw indringend onder de aandacht ge¬ 
bracht. Er ligt in het National Archives te Kew een 

schat aan uniek bronnenmateriaal op historici te 
wachten. 

Adri P. van Vliet 

Louis Sicking, Harry de Bles, Erlend des Bouvrie 

(red.), Dutch Light in the “Norwegian Night”. Maritime 

Relations and Migration across the North Sea in early mo¬ 

dern times (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2004,128 
p., ill., ISBN 90-6550-814-7; €14,00) 

In november 2002 organiseerde de Noorse ambas¬ 

sade samen met de Nederlandse Vereniging voor 

Zeegeschiedenis een symposium gewijd aan de ma¬ 

ritieme relaties tussen Nederland en Noorwegen in 
de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. De le¬ 

zingen van de zes sprekers, vijf Nederlanders en een 

Noor, zijn in 2004 gepubliceerd in een verzorgd en 

aantrekkelijk boekje. Alle lezingen zijn in het Engels 

en daardoor bereikbaar voor een grote publiek. 

Louis Sicking gaat in de eerste bijdrage in op de 

vlucht van de laatste katholieke aartsbisschop van 

Noorwegen, Olav Engelbrektsson, in 1537. In deze 
tijd hield Noorwegen op te bestaan als een zelfstan¬ 

dig koninkrijk en werd in plaats daarvan een Deense 

provincie. Olav Engelbrektsson vluchtte met Neder¬ 

landse hulp naar Nederland. In opdracht van de 

landsvrouwe, Maria van Hongarije, werd door Adolf 

van Bourgondië, admiraal te Veere, een kleine vloot 

uitgerust bestaande uit twee grote en een kleiner 
schip om de aartsbisschop veilig vanuit Trondheim 

naar Nederland te brengen. De expeditie slaagde. 

De aartsbisschop overleed echter - ver van zijn va¬ 
derland - al in 1538 in Nederland. 

De enige Noorse auteur, Solvi Sogner, gaat in haar 

bijdrage in op de Noors-Nederlandse relaties op mi- 

gratiegebied inde zeventiende eeuw. Veel Nederlan¬ 
ders emigreerden er niet naar Noorwegen. Toch zijn 

er in de zeventiende eeuw zo’n negentig Nederlan¬ 

ders te traceren in de handelsstad Bergen. Dit cijfer 

valt in het niet wanneer het vergeleken wordt met de 

Noorse immigratie naar Nederland. In de periode 
tussen 1600 en 1800 trouwden er ongeveer 12.000 

Noorse bruiden en bruidegommen in Amsterdam. 

Vervolgens wordt in drie bijdragen verder inge¬ 

gaan op de Noorse aanwezigheid in Nederland. Eri¬ 

ka Kuijpers gaat in op ‘de Noorse natie’, een in de 

zeventiende eeuw sterk groeiende groep van Noren 
en Denen in de Lutheraanse kerk. Marc van Alphen 

gaat in op een succesvolle Noorse emigrant, Corne¬ 

lls Cruys (1655-1727) die een maritieme carrière 

doorliep. In 1697 bracht een Russische delegatie, 
waaronder tsaar Peter de Grote zelf, een bezoek aan 

Nederland en werd Cruys een baan aangeboden in 

Rusland. Daar zette hij de Russische marine op en 

bracht hij het tot admiraal. Ivonne Lucker schetst 

vervolgens het leven van een achttiende-eeuwse 

Noorse immigrant, Jacob Dirksen. Hij kwam om¬ 

streeks 1727 naar Nederland. Hij vond werk bij de 

Middelburgse Commercie Compagnie en bracht het 
uiteindelijk tot kapitein. Lucker benadrukt dat Jacob 

Dirksen tot de uitzonderingen behoort. Hij was een 

van de weinige buitenlanders met een glanzende 
carrière. 

De laatste bijdrage is van Jaap Bruijn. Hij beschrijft 

het verblijf van de Nederlandse kapitein Cornelius de 
Jong in het Noorse Trondheim in 1795/1796 aan de 

hand van het door De Jong zelf geschreven en uitge¬ 
geven verslag van zijn verblijf aldaar. 

Tot slot is in de bundel nog een niet eerder gepu¬ 
bliceerde lezing van Johan Huizinga uit 1939 opge¬ 

nomen. In maart 1939 hield deze een lezing voor de 

Norsk-Nederlandsk Forening (Noors-Nederlandse 
Associatie) in Oslo onder de titel ‘Norway and the 
Netherlands compared’. 

Sjoerd de Meer 
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Bram Oosterwijk, Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Ja¬ 

cob Spin (1806-1875) (Rotterdam: Francis Productions, 

2005,191 p., ill., ISBN go-75352-6i-i;€49,50) 

Het jaar 2006 stond in ons land voor een belangrijk 

gedeelte in het teken van de vierhonderdste geboor¬ 

tedag van de beroemdste schilder van de zeventien¬ 

de eeuw: Rembrandt van Rijn. Daarnaast is in de 

Duitssprekende landen, maar ook in Nederland, 
aandacht besteed aan Wolfgang Amadeus Mozart, 

die in 1756 werd geboren. En in Engeland werd de 

tweehonderdste geboortedag van Isambard King¬ 

dom Brunei herdacht. In de verkiezing van de groot¬ 

ste Brit in 2002 eindigde deze vernuftige ingenieur 

op de tweede plaats, vlak achter Winston Churchill. 
Op een bescheidener schaal werd in Nederland 

ook aandacht besteed aan Jacob Spin, de belangrijk¬ 

ste scheepsportrettist van de negentiende eeuw. 
Niet door middel van tentoonstellingen, maar wel 

met een boek. Spin zag op 24 april 1806 het levens¬ 

licht in Amsterdam en vanwege dit feit verscheen 

eind 2005 een boek over deze Spin, geschreven door 

voormalig maritiem journalist Bram Oosterwijk. De 
auteur keert hiermee terug naar de negentiende 

eeuw, want eerder schreef hij al biografieën over de 

negentiende-eeuwse zakenman Lodewijk PincofFs 

(1979) en de reders Anthony van Hoboken (1983, 

tweede druk 1996) en Willem Ruys (1989). Daar¬ 
naast publiceerde hij een groot aantal maritieme 

boeken op diverse terreinen, zoals over de geschie¬ 

denis van de Koninklijke Nedlloyd, de zes schepen 

van de Holland-Amerika Lijn met de naam Rotter¬ 
dam, sleepvaartbedrijf Smit, de Koninklijke Zuid- 

Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schip¬ 

breukelingen, de havenaquarellen van Herman 

Bosboom, de geschiedenis van de passagiersvaart 

vanuit Rotterdam en de havenpersclub Kyoto. 
Het collectie zoeksysteem van de maritieme mu¬ 

sea ‘Maritiem Digitaal’ telt ruim 250 Spinnen. Daar¬ 
naast bevinden zich nog heel veel aquarellen in par¬ 

ticuliere collecties. Spins totale productie is niet 

bekend, maar wordt geschat op vijfhonderd a acht¬ 

honderd werken. Dat zijn voor het merendeel aqua¬ 
rellen, maar ook is een enkel olieverfschilderij be¬ 

kend. De titel van het boek is toepasselijk, want deze 

slaat op Spin zelf als ook op de ontwikkeling van de 

zeilende koopvaardij in de negentiende eeuw en het 
wel en wee van de schepen. Verscheen er dan al niet 
eerder een boek over Spin en zijn scheepsportret- 
ten? Jawel, ruim dertig jaar geleden verscheen het 

boek Scheepsportretten. Glorie uit de negentiende eeuw vast¬ 

gelegd door Jacob Spin, een uitgave met een inleiding 

door C.J.W. van Waning (Amsterdam, Kolff & Co., 

1974). Dit boek op oblong formaat bevat niet alleen 

een inleidende tekst over Spin en zijn werk, maar 
van Waning gaf hierin ook veel bijzonderheden over 

de schepen zelf: de eigenaren, de gezagvoerders en 

de levensloop van het schip. Twintig losse kleuren¬ 

reproducties van zeilschepen werden eraan toege¬ 

voegd. 

In feite heeft Bram Oosterwijk met zijn nieuwe 
boek over Spin weinig anders gedaan dan Van Wa¬ 

ning al deed. Voor het boek is een selectie gemaakt 

van de aquarellen van Spin in de twee grote scheep¬ 

vaartmusea van Amsterdam en Rotterdam. Uit beide 

collecties werden elk vijfendertig werken gekozen, 
representatief voor het werk van Spin. Hieraan zijn 

verschillende verhalen over de negentiende-eeuwse 

scheepspraktijk opgehangen. Voor de tien inleiden¬ 

de hoofdstukken drijft Oosterwijk voor een belang¬ 

rijk deel op zijn eerdere publicaties, maar dat hin¬ 

dert in het geheel niet. 
Vergeleken met het boek van Van Waning zijn ge¬ 

nealogische gegevens toegevoegd. De weergave van 

Spins waterverftekeningen bereiken echter niet de 

kwaliteitvan de reproducties door Kolff. Wel is er nu 
meer vermeld over kapiteins en de reizen van elk 

schip. Dat is voornamelijk te danken aan deskundi¬ 

gen als Sikko Parma en Bram Beider. De grote ver¬ 

dienste van het boek is dat goed de artistieke ont¬ 

wikkeling te zien is, die Spin doormaakte. De Drie 
Gebroeders uit 1824, waarop Spin als lichtmatroos zijn 

eerste zeereis maakte, oogt nog wat houterig. Maar 

het volgende werk uit 1830, een olieverfschilderij 

- voor zover bekend het enige dat Spin vervaardigde - 
van de Baron uan der Capellen is al veel natuurgetrou¬ 

wer weergegeven. Het laatste scheepsportret in het 

boek is de Noord-Brabant, dat dateert uit 1873 en zo 

omspant de artistieke carrière van Jacob Spin een 

halve eeuw. 
Over Spin zelfbestaan weinig biografische gege¬ 

vens. Hij kwam voort uit een zeevarende familie, 

maar ging zelf niet naar de Kweekschool voor de 

Zeevaart. Desondanks werd hij wel zeeman op zijn 

achttiende. Die ervaring kwam hem later goed van 

pas. Ook is er geen portret van hem bekend. Waar¬ 

schijnlijk zag hij zichzelf niet als kunstenaar, maar 
als een ambachtsman, gespecialiseerd in scheep¬ 

sportretten. Hoewel Spin vrijwel zijn gehele leven in 

Amsterdam verbleef, komen naast de ontwikkelin¬ 

gen in de Amsterdamse haven ook die in Rotterdam 
ruimschoots aan bod. 
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Het boek eindigt met een uitgebreide literatuur¬ 

opgave, maarwaarom daarin een onderscheid wordt 
gemaakt tussen ‘geraadpleegde literatuur’ en ‘na¬ 

slagwerken en artikelen' is onduidelijk. De litera¬ 
tuurbronnen zijn ook niet altijd even nauwkeurig be¬ 

schreven. Verder is er een overzicht van de scheeps¬ 

namen waarvan aquarellen in het boek zijn opgeno¬ 

men, maar het is teleurstellend dat niet een register 

op de naam van de rederij en gezagvoerder hieraan is 

toegevoegd. Een punt van kritiek is verder de tame¬ 
lijk hoge prijs, die voor dit boek moet worden neer¬ 

geteld, dit ondanks de financiële ondersteuning van 

zes (maritieme) fondsen. Dat kan toch niet alleen lig¬ 

gen aan de vele kleurenopnamen. Er verschijnen om- 
vangrijkere boeken, ook met veel kleurenafbeeldin¬ 

gen, die het zonder de steun van fondsen ‘moeten’ 
doen en die aanzienlijk lager geprijsd zijn. 

Concluderend kan worden gesteld dat Ooster- 

wijks boek weliswaar niet het begin van een totale 
inventarisatie van het oeuvre van Spin is geworden, 

maar dat het in kort bestek én een overzicht van het 

werk van onze belangrijkste scheepsportrettist van 

de negentiende eeuw biedt én een ontwikkelingsge¬ 

schiedenis van de Nederlandse koopvaardij in die 
periode. 

Ron Brand 

G.T. Haneveld, Van stiefkind tot professionele wasdom. 

De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de twintig¬ 

ste eeuw (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2005 

(Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis 
51,485 p., ill., isbn 90-6707-601-5; €22,50) 

In de Kleine serie van de Bijdragen tot de Neder¬ 

landse Marinegeschiedenis verscheen in 2005 het 

tweede deel over de medische zorg bij de Neder¬ 

landse zeemacht. Oud-marinearts Gerhard Hane¬ 
veld is, samen met co-auteur Anselm van der Peet 

die voor de redactie zorgde, erin geslaagd een kloek 

boekwerk te schrijven, dat qua omvang zelfs veel 

dikker is dan het eerste boek van zijn hand over de 

medische zorg in de negentiende eeuw, dat eerder in 

2001 verscheen. Hanevelds boek bevat een zowat 

compleet historisch overzicht van de medische ver¬ 
zorging bij de Koninklijke Marine, zowel bij de vloot 
als bij het Korps Mariniers. 

De inleiding van het boek, geschreven door Van 

der Peet, schetst de indeling van het boek. Het eerste 

deel gaat over de geschiedenis van de organisatie 

van de Geneeskundige Dienst, haar personeel en 

huisvesting en een bespreking de geschiedenis tot 
1940. Het tweede en derde deel zijn heel anders van 

opzet. Eerst wordt ingegaan op bijzondere specia¬ 

lismen, zoals de koudweergeneeskunde. Het derde 

deel bevat een aantal casestudies . Het boek wordt af- 

gesloten met een uitgebreide bronnen- en litera¬ 
tuurlijst en andere bijlagen. Het boek lezende komt 

men tot de conclusie dat de indeling van het boek 

wat onlogischer is dan men na de inleiding zou ver¬ 

moeden. Had men verwacht dat na het eerste deel 

men zou terugblikken op de periode vanaf 1940, in 

hoofdstuk 20 en 21 wordt weer een stap terug ge¬ 
daan in de tijd richting onder meer de Boerenoor¬ 

log, de Boxer Opstand en de Eerste Wereldoorlog. 

In de daarop volgende hoofdstukken gaat Haneveld 

chronologisch in op de medische ontwikkelingen in 

de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties en 

Nederlands Nieuw-Guinea. Ten slotte gaat hij in op 
de diverse (vredes)operaties in internationaal ver¬ 

band. Het boek is hier een van opzet een wat rom¬ 
melig boek geworden. 

De allerlaatste twee hoofdstukken zijn van thema¬ 

tische opzet. Deze hoofdstukken geven in het kort 
weer welke gevaren de marineman bedreigde in tijd 

van oorlog, inclusief het Post Traumatisch Stress 

Syndroom (PTSS). Van stiefkind tot professionele was¬ 
dom gaat natuurlijk over de ontwikkeling van de me¬ 

dische zorg bij de Koninklijke Marine met alle diver¬ 
se facetten. De veranderde organisatie, maar ook de 

taken van de Geneeskundige Dienst in de vorige 

eeuw komen uitvoerig aan bod. Terecht stelt An¬ 

selm van der Peet in de inleiding dat het uitoefenen 

van de geneeskundige praktijk op zee anders was 
dan die op het land, waarbij er een hoger ziektever¬ 

zuim en een grotere kans op letsel is. In hoeverre 

echter de militaire geneeskunde, en dus ook die op 

zee, ook zijn invloed had op de gewone ‘burger’-ge- 

neeskunde laat zich raden. Het is een beetje jammer 
dat het boek de militaire geneeskunde zo’n heel 

aparte status geeft, terwijl tegenwoordig de beide 
takken elkaar steeds meer naderen. 

Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. In 1985 pu¬ 

bliceerde de toenmalige luitenant ter zee K.B.J.A. 

Mercx in het mariniersblad Qua Patet Orbis een artikel 

over de koudweergeneeskunde. In hetzelfde jaar ge¬ 
volgd door een overzichtsartikel over onderkoeling 

bij drenkelingen door M.J. Grasfeld in hetNederlands 

Tijdschrift uoor Geneeskunde. Hierdoor nam de aan¬ 

dacht voor koude letsels enorm toe. Mercx’ artikel 

was vooral gebaseerd op de ervaringen van de Koud- 

weercompagnie van het Korps Mariniers in Noor- 
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wegen met het fenomeen ‘frost bite’ (p. 121) en de 
zogenaamde ‘Windchill-factor’ (de wind als het risi¬ 
co voor de bevriezing van de blote huid). Het boek 
besteedt overigens hier wel enige aandacht aan. Al 
spoedig drong het belang van de Windchill-factor 
ook door bij eerste hulpverleners. Wellicht was dat 
onder invloed van de toen te houden Elfstedentoch¬ 
ten, maar toch. 

Evenzo ligt het bij de triage of het bepalen van 
volgorde van behandeling van gewonden aan de 
hand van het letsel (p. 387). Bij een militaire inzet 
zullen vele gewonden vallen en zal de beschikbare 
geneeskundige hulpvoorziening niet toereikend 
zijn. Op zee gold als eerste prioriteit het redden van 
het schip. De bemanningsleden die een essentiële 
functie vervulden dienden als eerste medische hulp 
te krijgen (p. 16). De oorlog in Vietnam en Israëli¬ 
sche ervaringen gaven aan dat door een goede triage 
en het gebruik van het ‘Golden Hour’, de tijd van het 
ontstaan van het letsel en transport binnen het uur 
naar de operatietafel, beslissend zijn voor het over¬ 
leven van zwaargewonden. Tegenwoordig is het be¬ 
grip triage bij de eerstehulpverlening gemeengoed 
geworden. 

Zo vervagen steeds meer de grenzen tussen de mi¬ 
litaire geneeskunde en de burgergeneeskunde. Een 
ontwikkeling die overigens pas echt in 1987 werd in¬ 
gezet, toen voor het eerst een marinearts stage liep in 
het Dijkzigt ziekenhuis (nu het Erasmus Medisch 
Centrum) in Rotterdam om zo meer ervaring te krij¬ 
gen bij de verzorging van gewonden. De vroegere mi¬ 
litaire hospitalen zijn tegenwoordig ondergebracht in 
Centraal Militair Hospitaal (CMH) bij het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) en het Calamiteiten Hospi¬ 
taal te Utrecht. Artsen doen bij diverse grote (univer¬ 
sitaire) ziekenhuizen veel ervaring op als urgentiearts 
of specialist of worden juist uitgeleend aan defensie. 
De instelling van de zogeheten ‘perifere teams’ in 
1991, die te allen tijde voor militaire doeleinden van¬ 
uit burgerziekenhuizen kunnen worden ingezet, was 
niet alleen een bezuiniging, maar ook een verbetering 
in de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg. Over 
professionele wasdom gesproken! 

De beide auteurs hebben een knappe prestatie ge¬ 
leverd zoveel informatie over de Geneeskundige 
Dienst in boekvorm te krijgen. Het zou echter nog 
knapper geweest zijn een betere structuur aan te 
brengen en minder op details in gegaan te zijn. Het 
zou een overzichtelijker boek hebben opgeleverd, 
dat een stuk makkelijker te lezen viel. 

C.P.P. van Romburgh 

Aad Knops, Met het oog op de zee: J.C.A. Goedhart 1893- 
1975 (Leiden: PrimaveraPers, 2006,128 p., ill., isbn 

90-5997-030-6; €32,50) 

Lang geleden kende de Nederlanden vele succesvol¬ 
le zeeschilders. Algemeen wordt de Haarlemmer 
Hendrick Cornelisz. Vroom als de grondlegger van 
het genre gezien. Aan het begin van de zeventiende 
eeuw kreeg hij al snel diverse navolgers, die schil¬ 
derden in een trant die wel documentair wordt ge¬ 
noemd. Men ziet dan op groot formaat vooral triom¬ 
fantelijke havenintochten, een historische zeeslag 
of een vertrekkend konvooi koopvaardijschepen. 
Vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw ver¬ 
anderen de onderwerpen. Op klein formaat, veelal 
snel geschilderd met weinig kleuren, zien we dan ta¬ 
ferelen zonder duidelijk onderwerp. Verstilde sche¬ 
pen in een anonieme omgeving. Vaak gaat het dan 
om de atmosfeer, die de schilderijen uitademen, de 
lucht en het water waartegen de kleine scheepjes 
zijn afgezet. De belangrijkste vertegenwoordiger 
van deze tonale stroming was Jan Porcellis. Rond 
het midden van de zeventiende eeuw kwamen beide 
stromingen samen onder invloed van Simon de Vlie¬ 
ger. Herkenbare voorstellingen met meer kleuren 
werden gecombineerd met het stemmingsbeeld. De 
belangrijkste vertegenwoordigers van deze synthese 
waren vader en zoon Willem van de Velde. Op het 
moment dat zij in 1672 de Noordzee overstaken om 
voor de Engelse koning te gaan werken, bleven nog 
enkele goede meesters achter, maar met het overlij¬ 
den van Ludolf Backhuysen in 1708 was het dan toch 
gedaan. In Engeland werd de traditie van het zee¬ 
stuk voortgezet naar schilders als Turner. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, keerde de zeeschilder- 
kunst als belangrijk genre pas vanaf 1830 weer terug 
in de Nederlandse kunst. Andreas Schelfhout, vader 
en zoon Johannes C. en Petrus J. Schotel, en Louis 
Meijer brachten het zeestuk weer in de belangstel¬ 
ling. Ook het scheepsportret of kapiteinsbeeld was 
een genre dat in deze jaren opgang deed. Jacob Spin 
was de belangrijkste scheepsportrettist van de ne¬ 
gentiende eeuw. Aan het eind van deze eeuw trok¬ 
ken de schilders van de Haagse School en het Im¬ 
pressionisme naar de kust en gingen in de 
buitenlucht schilderen. Jozef Israëls, Jacob Maris, 
Hendrik Willem Mesdag zijn de namen die bij deze 
ontwikkelingen thuishoren. 

Nu is er dan eindelijk een monografie over een van 
de laatste echte zeeschilders: Jan C.A. Goedhart. Het 
boek begeleidde een kleine overzichtstentoonstel- 
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ling van Goedharts veelzijdige oeuvre in het Mari¬ 
tiem Museum Rotterdam in het voorjaar van 2006. 

Kunsthistoricus Aad Knops, die eerder al publi¬ 
ceerde over penschilder Heerman Witmont (1605- 
1684), graficus Jan Sirks (1885-1938) en havenschil¬ 
der Evert Moll (1878-1955), zet Goedhart neer als 
een zeeschilder in de traditie van Vroom en degenen 
die na hem kwamen. Met het werk van Goedhart 
sloeg de lange traditie van het Nederlandse zeestuk 
een nieuwe weg in volgens hem. In een documentai¬ 
re trant schilderde hij toch ook de omstandigheden 
waarin schepen zich op zee verkeerden. Opspatten¬ 
de golven, verschillende lucht- en wolkenpartijen en 
impressionistische schepen tonen aan dat hij een 
waardige opvolger van de zeeschilders van de zeven¬ 
tiende eeuw is geweest. 

De monografie geeft een overzicht van het leven, 
opleiding en oeuvre van Goedhart. Dat is heel di¬ 
vers, want Goedhart schilderde niet alleen schepen 
en zeeën, maar ook portretten, landschappen en 
stillevens. Maar de meeste aandacht krijgt toch het 
maritieme werk. 

Goedhart kende een onregelmatige jeugd, zijn 
moeder overleed al kort na zijn geboorte. Daarnaast 
kampte hij zijn gehele leven met doofheid, ontstaan 
door een speels studentenongeval. Zijn moeder was 
een dochter van Gerard W.C. Voorduin (1830-1910), 
marineofficier en verdienstelijk amateur-tekenaar, 
over wiens werk toch ook eens een goede monogra¬ 
fie zou moeten verschijnen. De vraag of Goedhart 
door het werk van Voorduin is beïnvloed, wordt 
door Knops niet aangeroerd. Al vroeg in zijn leven 
toonde Goedhart interesse in de zee, maar dit werd 
hem als onderwerp afgeraden. Portretten waren ge¬ 
wilder. De titel van de monografie dekt de lading en 
is onüeend aan een citaat waarin Goedhart zijn blik 
gaandeweg richt op Den Haag. Niet alleen vanwege 
de zee en de duinen, maar ook omdat hij er betere 
mogelijkheden als portretschilder verwachtte. 
Naamsbekendheid bouwde Goedhart op door deel 
te nemen aan tentoonstellingen. 

Goedhart wordt geplaatst in zijn tijd en de ont¬ 
wikkelingen die toen gaande waren. Hij zocht geen 
aansluiting bij de kunstvernieuwers aan het begin 
van de twintigste eeuw. De impressionisten en 
Haagse School spraken hem aan. Hij was allround 
in zijn onderwerpskeuze en dat werd alom gewaar¬ 
deerd. Toch is zijn stijl zo afwisselend, dat het hem 
eigenlijk ontbreekt aan een eigen stijl. Goedhart 
zocht de uitdaging in onderwerpen naast zijn por¬ 
tretten die toch altijd moesten voldoen aan de wen¬ 

sen van de opdrachtgevers. Vakmanschap en een 
vlotte hand kenmerken zijn werken. 

Zijn maritieme schilderijen zijn vrijwel allemaal 
ontstaan aan de hand van op zee geschilderde en ge¬ 
tekende studies. Hierin legt hij vast wat hem raakt: 
scheepsbewegingen, lichteffecten op het water, de 
golven en het kustgezicht. Het ging hem dan niet om 
de fotografische weergave, maar om de artistieke im¬ 
pressie. Goedhart beschikte over de kwaliteit om in 
enkele minuten de indruk van kracht en beweging 
van een schip op de toeschouwer over te brengen. 

Het boek biedt na de hoofdstukken over het leven 
en oeuvre van Goedhart een essay over de zeeschil- 
derkunst en de ontwikkelingen daarbinnen. Het is 
een kort en bondig overzicht, maar men moet zich 
wel bedenken dat de indeling achteraf bedacht is en 
dat de ontwikkelingen in dfe tijd veelal langs elkaar 
heen liepen. Knops trekt de ontwikkeling door naar 
het heden en dat is vóór hem nog maar weinig ge¬ 
daan. In de hedendaagse zeeschilders onderscheidt 
hij twee stromingen: de romantici die teruggrijpen op 
de periode dat ons land nog een bloeiende zeevaren¬ 
de natie was, en zij die in hun artistieke expressie vrij 
omgaan met het thema. De leden van de Nederland¬ 
se Vereniging van Zeeschilders zijn representatief 
voor deze laatste stroming. Het is alleen jammer dat 
er geen voorbeelden worden genoemd, zodat Goed¬ 
hart als schakel tussen de zeventiende-eeuwse en de 
hedendaagse zeeschilder kan worden geplaatst. 

Knops meldt dat de maritieme kunst van de acht¬ 
tiende eeuw weinig hoogtepunten kende. Misschien 
is dat waar, maar er werd in deze periode beslist wel 
goed geschilderd, ook voor wat betreft de zeeschil¬ 
ders. De bekendste representanten David Kleyne, 
Engel Hoogerheyden en Adam Silo worden slechts 
in een noot genoemd. 

Interessant voor zijn werkwijze is de transcriptie 
van Goedharts aantekeningen van een oefenreis met 
een marineschip in het voorjaar van 1959. De aante¬ 
keningen bieden een goed inzicht in de dagelijkse 
praktijk aan boord, de weersomstandigheden artis¬ 
tieke werkzaamheden. 

Verreweg het grootste gedeelte van het boek be¬ 
slaat een keuze uit Goedharts maritieme werk. Het 
zijn afbeeldingen met korte beschrijvingen, soms 
met enige toelichting. De lezer krijgt hier een goed 
beeld van de abstract-impressionistische stijl waarin 
Goedhart schilderde. Zijn zeestukken hebben een 
verschillend karakter: er zijn impressionistische 
werken waarbij de zee of het uitgebeelde schip alleen 
met een paar vegen verfis neergezet. Anderzijds zijn 
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er ook zeer gedetailleerde schilderijen, waarbij het 

schip lijkt te zijn nagetekend van een foto. 
Goedhart was in 1953 betrokken bij de oprichting 

van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, 

ontstaan vanuit een initiatief van de Koninklijke Ma¬ 

rine. Deze nodigde een aantal beeldende kunstenaars 

uit om een reis op een van haar schepen te maken. 
Een belangrijke opdracht was de uitbeelding van 

het Britse koninklijk jacht Britannia, waarmee het 

Brits koninklijke paar in maart 1958 een staatsbe¬ 

zoek aan Nederland bracht. Verschillende zeeschil¬ 

ders mochten de aankomst van het jacht in IJmuiden 
vastleggen. Goedharts schilderij werd door een jury 

uitgekozen om aan de Britse vorstin aangeboden te 

worden. Hij mocht dat persoonlijk doen op 6 juli 

i960 - toevallig (?) de geboortedatum van de schrij¬ 

ver van deze boekbespreking - en het werk werd in 

de collectie van het National Maritime Museum in 
Greenwich opgenomen. Op de foto in het boek staat 

Goedhart er ietwat afwachtend bij: geheel onder de 

indruk van alle drukte rondom de koningin, het 

schilderij en hemzelf. Later ontving hij een brief van 

Buckingham Palace waarin hij werd bedankt “for 

his kindness in giving [...] this admirable picture”. 
Het boek sluit af met een Engelse samenvatting, 

een beknopte biografie in jaartallen, een summier no¬ 

tenapparaat en dito literatuurlijst. Dit zijn dan ook ei¬ 

genlijk de enige minpunten. Als het de bedoeling is 
om een uitgebreid overzicht te geven van de literatuur 

over de zeeschilderkunst, is Knops daarin niet ge¬ 

slaagd. Ook het notenapparaat had uitgebreider mo¬ 

gen zijn. De informatie die daarin nu wordt verstrekt 

had evengoed in de tekst verwerkt kunnen worden. 

Deze kritiek staat overigens geheel los van de 
prachtige uitvoering van het boek waarin ca. 160 af¬ 

beeldingen in kleur. Het werk van Goedhart wordt 

gewaardeerd in een kleine kring van fijnproevers. 

Dit boek draagt er hopelijk aan bij dat die kring aan¬ 

zienlijk wordt uitgebreid. 
Ron Brand 

G. Till, Seapouier. Afjuide/or the twenty -jïrst century, Cass 

Series: Naval Policy and History no. 23 (London/Port¬ 
land, 2004, 430 p., ann., ill., issn 1366-9478/ISBN 
0-7146-8436-8; £18.99) 

“You are absolutely correct, we are victims of our 

syntax... some of the things we write in the Navy are 
not necessarily understandable”. Met dit citaat van 
een Amerikaanse admiraal geeft Till in de inleiding 

van bovengenoemde studie weer, zich ervan bewust 

te zijn dat er de nodige onduidelijkheid bestaat over 

wat het begrip seapower, of zeemacht zo u wilt, in¬ 

houdt. De auteur, onder meer Dean van de faculteit 

van Academie Studies van het Britse Joint Services 

Command and Staff College, en redacteur van een 
serie publicaties over Naval Policy en History, geeft 

in de 23' uitgave van deze reeks weer hoe breed het 
begrip seapower geïnterpreteerd wordt. 

In eerdere studies als Maritime strategy and the nu¬ 

clear age (1982) en Seapower at the Millenium (2001), 

analyseerde de auteur seapower steeds vanuit een 

ander perspectief, historisch, contemporain of die 
van de (nabije) toekomst. In deze uitgave heeft hij 

deze invalshoeken als het ware samengebracht. In 

de eerste hoofdstukken worden tal van zaken geca¬ 

tegoriseerd en vervolgens gedefinieerd. Diverse ei¬ 
genschappen van maritiem vermogen passeren 

hierbij de revue: als hulpbron, als een middel van 
transport en uitwisseling, en als een arena om terri¬ 

toir te verwerven of te betwisten. Hierna taxeert Till 

klassieke en recente, westerse en niet-westerse doc¬ 

trines van maritieme oorlogvoering, de doeleinden 

van sea control en de potentie en grenzen van mari¬ 

tieme macht. Weinig verrassend betrekt hij bij deze 

analyse met name de visie van de bekend(st)e mari¬ 
tieme theoretici Sir Julian Corbett en Alfred Thayer 

Mahan en hun invloed op de hedendaagse marine- 

strategie. Verder wordt de samenstelling van de sea¬ 

power van een staat geïndiceerd, te weten haar be¬ 

volking, geografie, technologie en economie. Ook 
determineert Till factoren die leiden tot een effectief 

opererende marine: professionele vaardigheid, pa¬ 

raatheid, een goede logistiek en infrastructuur, en 
een uitgebalanceerde samenstelling van de vloot. 

Deze factoren bediscussieert de auteur aan de hand 

van marine en maritieme strategieën die in het ver¬ 

leden al dan niet met geweld zijn doorgevoerd. 

Een hoeksteen in het betoog van Till is het begrip 

command of the sea. Hij bespreekt de ontwikkeling 

ervan, zowel wat betreft de tijd, als plaats, omvang 

en de hiermee gepaard gaande invloed. Hierbij gaat 

hij in op de manier waarop dit command bereikt kan 
worden (beslissende zeeslagen, staande vloten, 

blokkades) en hoe het te gebruiken (amfibische 

operaties, operationele inzet vanaf zee, op onder¬ 

zeeboten gestationeerde strategische raketten en 

aanvallen op sea lines of communication). 

Een van de meer interessante aspecten van het 
concept seapower die Till ter sprake brengt, is dat 

van naval diplomacy. De facetten hiervan, naval pre- 

194 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 25 (2006) 2 

sence, naval coercion en coalition building, komen 

aan de hand van tal van voorbeelden uit het verre, 

maar ook het recente verleden, aan bod. De aange¬ 

haalde onderwerpen lopen uiteen van de op impo¬ 

neren gerichte overdaad aan versieringen op de 

spiegels van zeventiende-eeuwse Engelse liniesche¬ 
pen, tot de aanwezigheid van de Amerikaanse Zesde 

Vloot voor de kust van Libië in de 1980s. Verder geeft 

hij de hoofdlijnen van toekomstige trends in naval 

diplomacy weer, zoals multilaterale samenwerking 

en coalitievorming. Hierbij grijpt Till steeds terug 
op dé constante van naval diplomacy: de afdwingen¬ 

de rol die elke marine in vredestijd kan vervullen vis- 
a-vis een kuststaat. 

Waar het beheer van de wereldzeeën in het ge¬ 

drang is, bepleit de auteur de noodzaak tot nauwere 
internationale samenwerking te komen. Hij is ervan 

overtuigd dat de orde op zee blijvend ondersteund 
moet worden door politieke beslissingen van juist 

die landen die er het meeste belang bij hebben dat 

deze orde gehandhaafd blijft en dit beleid met de in¬ 
zet van hun marines kracht bijzetten. Hierbij kan ge¬ 

dacht worden aan de bestrijding van zeeroverij, 

maar ook aan antiterreurmaatregelen. Binnen deze 
context wordt eveneens aandacht besteed aan inter¬ 

nationaal recht en claims inzake zeegebieden. Till 

doet dit aan de hand van historische voorbeelden 

van maritiem georiënteerde rechtsfilosofie en 

claims op het gebied van soevereiniteit. Zo haalt hij 
de zeventiende-eeuwse Engelse jurist John Selden 
aan, die stelling neemt tegen de Mare Liberum van 

Hugo de Groot ten faveure van soevereiniteitsclaims 
op delen van de wereldzeeën. Daarnaast komen he¬ 

dendaagse vraagstukken aan bod als Exclusive Eco¬ 

nomie Zones, territoriale twisten in de United Na¬ 

tions Conferences on the Law of the Sea en andere 

vormen van gebiedsaanspraken die het vrije gebruik 
van de zee beperken. De auteur constateert terecht 

dat heden ten dage eerder de maritiem geografische 

ligging dan de militaire macht de doorslaggevende 
factor lijkt te zijn geworden bij de besluitvorming 

over welke staat een areaal van de wereldzeeën krijgt 
toegewezen. 

Door het begrip seapower zowel vanuit een histo¬ 

risch perspectief als vanuit die van hedendaagse be¬ 

leidsmakers te bezien, toont Till in dit met vaart ge¬ 

schreven boek dat de zee en seapower een grote 

diversiteit aan onafhankelijke, deels constante, 

maar ook veranderende variabelen in zich dragen. 

De auteur biedt met deze zeer bruikbare ‘gids’ een 
leidraad bij het onderscheiden van die belangen, die 

zowel in het verleden, als het heden en de toekomst 

hun doorslag gaven en geven bij de vorming van ma¬ 
rines en het maritieme vermogen van staten. 

Anselm J. van der Peet 

D. Hellema, De Karei Doorman naar Memo-Guinea (Am¬ 

sterdam: Uitgeverij Boom, 2005, 220 p. ill., isbn 
go-8506-182-2; €19,50) 

Het grootste Nederlandse marineschip ooit, het 

vliegkampschip Hr.Ms. Karei Doorman, mag zich in 

een relatief grote belangstelling verheugen. Over het 
schip, dat in 1948 van de Royal Navy werd overgeno¬ 

men en als het tweede vliegkampschip met die naam 

door de Koninklijke Marine in dienst werd gesteld, 

zijn inmiddels verschillende boekwerken uitgege¬ 
ven. Stuk voor stuk plaatsen de auteurs van deze 

werken het schip op een voetstuk en beschrijven de 

technische gegevens, de gemaakte reizen en het le¬ 

ven aan boord. De nadruk ligt steevast op de herin¬ 
neringen die de schrijvers aan het schip hebben, en 

de met talloze foto’s doorspekte hoofdstukken to¬ 
nen vooral aan wat een boeiend en prachtig schip de 
Karei Doorman was. 

Een totaal andere invalshoek gebruikt Duco Hel¬ 

lema, hoogleraar geschiedenis der internationale 

betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht. Hij 

gebruikt een spraakmakende periode uit het ‘leven’ 
van de Karei Doorman, om het falende internationale 

beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van 

de Nieuw-Guinea kwestie aan te tonen. De wortels 

voor het conflict rondom dit laatste stuk Nederlands 

grondgebied in Zuid-Oost Azië lagen in de soeve¬ 

reiniteitsoverdracht van het voormalige Neder- 
lands-Indië aan de Republiek Indonesië, in decem¬ 

ber 1949. Nieuw-Guinea, een onherbergzaam 

gebied tien keer zo groot als Nederland en bewoond 

door 17.000 inwoners, was buiten de overdracht ge¬ 

bleven. De Nederlandse regering, gefrustreerd door 

het dekolonisatieproces, wilde Nieuw-Guinea niet 
afstaan. Om de overdracht niet in gevaar te laten ko¬ 

men, gingen de Indonesiërs ermee akkoord om in 
een later stadium op Nieuw-Guinea terug te komen. 

In de daarop volgende jaren verhardden de stand¬ 

punten van beide partijen zich, waarbij Indonesië 

eind jaren vijftig dreigde het gebied met geweld te 
annexeren. 

Nederland zocht ondertussen internationale 
steun voor haar aanspraken op het gebied. Grote 

spelmaker was de Minister van Buitenlandse Zaken 
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Joseph Luns, fervent voorstander van het behoud 
van Nederlands Nieuw-Guinea. Regelmatig voerde 

hij besprekingen met Amerikaanse, Britse en Aus¬ 

tralische diplomaten, met het oog op bondgenoot¬ 

schappelijke steun in het geval van een Indonesi¬ 

sche aanval. De bondgenoten hielden de kwestie 

zoveel mogelijk af, bevreesd voor het aanwakkeren 

van communistische stromingen in Indonesië. 
Toen de militaire dreiging steeds groter vormen 

aannam, zetten in 1958-1959 Amerikaanse en Britse 

diplomaten de Indonesische regering onder druk. 

Tegelijk zegden ze voorzichtige steun aan Neder¬ 
land toe, om ervoor te zorgen dat de sentimenten in 

Den Haag bekoelden. De Nederlandse regering re¬ 

ageerde hier echter op door zelf de defensie rond 

Nieuw-Guinea op te voeren, teneinde een eerste In¬ 

donesische klap op te kunnen vangen. 

Besloten werd om Smaldeel 5, op dat moment be¬ 
staande uit het vliegkampschip Karei Doorman en de on- 

derzeebootjagers Limburg en Groningen, naar Nieuw- 

Guinea te sturen. Naast de eigen vliegtuigen zou de 

Doorman twaalf straaljagers van de luchtmacht mee¬ 

nemen. Onmiddellijk na het bekend worden van het 

besluit ontstond een golf van internationale kritiek, 

vooral van de zijde van Indonesië. Ook de Amerika¬ 
nen en Engelsen dienden protesten in en namen de 

Nederlandse mededeling dat de reis voor vlagvertoon 

werd ondernomen met een korrel zout. 

Desondanks vertrok op 30 mei i960 het smaldeel 
naar Nieuw-Guinea. Op 16 juni voegde zich de par¬ 

ticuliere tanker Mijdrecht bij de schepen. Internatio¬ 

naal lag de reis uiterst gevoelig. In de Australische 
haven van Fremantle weigerden havenarbeiders te 

assisteren bij het afmeren van de Karei Doorman, 

waarna de Nederlandse bemanning een aantal 

Avenger-vliegtuigen vastzette aan dek, dwars op de 

hartlijn van het schip. Met brullende motoren ‘trok¬ 

ken’ de toestellen het 14.000 ton zware gevaarte te¬ 

gen de kant. 
Op 2 augustus arriveerde de Karei Doorman op de 

rede van Hollandia, het bestuurlijke centrum van 

Nieuw-Guinea, bevolkt door enkele honderden in¬ 

woners. De luchtmacht toestellen werden van boord 

getakeld, waarna de schepen van Smaldeel 5 enige 

weken oefenden met de lokaal gestationeerde fre¬ 

gatten. Ondertussen bereikte de politieke situatie 

een dieptepunt toen op 17 augustus de Indonesische 
president Sukarno de betrekkingen met Nederland 
verbrak. Indonesië dreigde ook de relaties met Japan 

te verbreken, waardoor het geplande bezoek van 
Smaldeel 5 aan Yokohama begin september door de 

Japanse regering werd afgeblazen terwijl de Neder¬ 

landse schepen al onderweg waren! 

Zwaar teleurgesteld togen de Nederlanders terug 

naar Hollandia, waar ze eind september vernamen 

dat de terugreis via Australië en Brazilië zou verlo¬ 
pen. Ruim zeven maanden na het vertrek uit Neder¬ 

land, na 86.000 kilometer afgelegd te hebben, ont- 

meerde de Karei Doorman op 20 december in Rot¬ 

terdam. De reis was in militair opzicht geslaagd, 

maar in politiek opzicht een fiasco. Nederland was 
door het volgen van de harde lijn in de Nieuw-Gui¬ 

nea kwestie volledig geïsoleerd. Amerika trok begin 

1962 publiekelijk het laatste beetje steun in. In Ne¬ 

derland gingen steeds meer stemmen op om het 
geldverslindende en onverdedigbare Nieuw-Guinea 

op te geven. De sfeer werd ondertussen grimmiger 
toen meer Indonesische infiltraties plaatsvonden. 

In april voerde Amerika de druk op beide naties op 

om tot een akkoord te komen. Dit leidde op 15 

augustus 1962 tot de overdracht van de soevereini¬ 

teit van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties, die 

het conform de afspraak na zes maanden aan Indo¬ 
nesië overhandigden. Zeven jaar later lijfde Indone¬ 

sië het gebied na een omstreden volksstemming in. 

De auteur heeft zich op een gebied begeven dat 

doorgaans aan marinespecialisten wordt overgela¬ 

ten. Deze zijn nogal eens geneigd de beleidsterrei¬ 
nen buiten die van het Ministerie van Defensie bui¬ 

ten beschouwing te laten. Als marinebuitenstaander 

biedt Hellema een verfrissende blik in de achter¬ 

gronden van de reis, die slechts voor een klein deel 
werden beïnvloed door het Ministerie van Defensie. 

Hij heeft dankbaar gebruik kunnen maken van uit¬ 

gebreid internationaal bronnenonderzoek, waar¬ 

mee hij de Nederlandse misvattingen betrefFende de 

houding van de NAVO-bondgenoten pijnlijk duide¬ 

lijk bloot legt. Daarnaast weet hij op treffende wijze 
het internationaal gemanipuleer van alle betrokken 

naties aan de dag te leggen, in hun pogingen als 

winnaar uit de strijd te komen (Indonesië, Neder¬ 

land) of om de statusquo te bewaren (Verenigde Sta¬ 

ten, Engeland, Japan. 
De Karei Doorman naar Nieuw-Guinea is een over¬ 

zichtelijk en helder geschreven werk, voorzien van 

een uitgebreid notenapparaat, een compacte biblio¬ 

grafie en een index op persoonsnamen. Het boek 

geeft een geslaagd beeld van de manier waarop poli¬ 

tieke beleidsmakers en militairen de plank volledig 
misslaan in hun poging om het zogenaamde zelfbe¬ 

schikkingsrecht voor de Papoea’s te behouden. Het 
zij Hellema dan ook vergeven dat hij consequent de 
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Limburg en Groningen als torpedobootjagers bestem¬ 

peld. Eveneens van ondergeschikt belang, maar wel 

aanvechtbaar, is zijn conclusie dat na het vertrek van 

de Karei Doorman uit Nieuw-Guinea het gebied met 

eigen militaire middelen volstrekt onverdedigbaar 

zou zijn tegen een massale Indonesische aanval. De 

gevechtskracht van de Indonesische strijdkrachten 
mocht er qua aantallen formidabel uitzien, de geoe¬ 

fendheid was echter zwaar onder de maat. Boven¬ 

dien waren de Indonesische aanvoerlijnen kwets¬ 

baar en was de Nederlandse inlichtingendienst goed 
doorgedrongen in het netwerk rond de Indonesi¬ 

sche defensiebeleidsmedewerkers. De massale aan¬ 
val bleef echter uit, waardoor de vraag of het laatste 

stukje Nederlands koninkrijk in Zuid-Oost Azië ver¬ 
dedigbaar was, een hypothetische is gebleven. 

De uitgave van het boek werd vrijwel direct gevolgd 
door een uitzending van het VPRO-programma Ande¬ 

re Tijden, op 1 november 2005. De uitzending, gewijd 

aan de Nieuw-Guinea reis van de Karei Doorman, is via 

onderstaande internetpagina nog altijd te zien: 

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536- 
/afleveringen/24602305/ 

Leon Homburg 

Ariëtte Dekker, Cornells Verolme. Opkomst en ondergang 

van een scheepsbouwer (Amsterdam: Bert Bakker, 

2005, 538 p. ill., ISBN 90-351-2865-6; €39,95) 

De naam van de scheepsbouwer Cornelis Verolme 

(1900-1981) is nauw verbonden met de naoorlogse 

wederopbouw en velen plaatsten hem destijds in lijn 

met gerenommeerde ondernemers als Frans Otten 
en Frits Philips (Philips), Hub en Wim van Doorne 
(DAE), John Loudon (Koninklijke Shell) en Paul Rij- 

kens (Unilever). Men kan zich afvragen ofVerolme 

hiermee niet te veel eer kreeg en of de ‘p.r. officer’ 

waarvan Cornelis Verolme zich bediende hiervoor 

niet een (gedeeltelijke) verklaring was. Het feit blijft 
dat zijn loopbaan tot de verbeelding sprak en zeker 
niet alleen bij het grote publiek. 

Hij werd geboren op een boerderij op Goeree 

Overflakkee, begon als leerjongen in een machinefa¬ 
briek en studeerde in de avonduren voor het MTS-di- 

ploma. Daarna volgde hij een fraaie carrière bij ma¬ 

chinefabriek Stork. In 1945 begon hij voor zichzelf 
en stichtte hij een installatiebedrijf voor scheepsdie- 

selmotoren. Het werd een succes en groeide uit tot 

een flinke machinefabriek. Vervolgens nam hij twee 
middelgrote scheepswerven over en in 1954-1956 

verraste hij de Nederlandse scheepsbouw door de 

bouw van een scheepswerf voor grote tankers in het 

Rotterdamse havengebied. Het bedrijf maakte een 
‘droomstart’ want de sluiting van het Suez Kanaal in 

1956 zorgde voor een hausse in de tankermarkt. Het 

gevolg was dat Verolme rond i960 gold als een zeer 
succesvolle ondernemer en een vermogend man 

want hij had zijn concern met eigen middelen en in¬ 
gehouden winsten gefinancierd. 

Een hoogtepunt kwam in 1959 toen de sjah van Per- 

zië, koningin Juliana en prins Bernhard op bezoek 

kwamen om te zien hoe prinses Margriet de doop ver¬ 
zorgde van een Perzische tanker die bij Verolme werd 

gebouwd. Een ander hoogtepunt was een TV-uitzen- 

ding in i960 met het programma Anders dan anderen 

waarvan onze man het middelpunt was. De volgen¬ 

de dag praatte heel Nederland over hem, De Telegraaf 

sprak over een sprookjesachtige loopbaan en de NRC 
vergeleek hem met “de grote mannen van de daad uit 

de Gouden Eeuw”. Zijn reputatie groeide verder toen 
hij nieuwe scheepswerven startte in Brazilië, Ierland 

en Noorwegen. Verolme werd een wereldwijd opere¬ 
rend concern! Terugkijkend kunnen we echter vast¬ 

stellen dat met die buitenlandse werven de neergang 

is begonnen. Zij vergden hoge investeringen, leden 
aanzienlijke aanloopverliezen en vroegen veel aan¬ 

dacht van het management terwijl - nota bene - in de¬ 
zelfde tijd de winsten van de Nederlandse bedrijven 

terugliepen door de harde Japanse concurrentie. 

Daarnaast werd veel geld verspeeld met een diversi- 
ficatieproject in de textielindustrie. 

De gevolgen van die financiële verzwakking kwa¬ 
men in 1967 aan het licht toen Verolme wilde inves¬ 

teren in een reparatiedok voor tankers en hem daar¬ 

voor de eigen middelen ontbraken. Hij was 

aangewezen op een staatsgarantie die hij pas kreeg 

toen hij bereid was de Nederlandse Dok- en Scheeps¬ 
bouw Mij. (NDSM) over te nemen. Deze Amster¬ 

damse werf was in moeilijkheden gekomen door de 

nieuwbouw van grote tankers. Die overname bleek 

een kostbare vergissing want de verliezen in Am¬ 
sterdam waren veel groter dan gedacht en bovendien 

leed Verolme aanloopverliezen bij de tankerbouw op 

zijn eigen werf in Rotterdam. Het einde van het lied¬ 

je was dat de regering het vertrouwen in hem verloor 

en hem dwong te fuseren met concurrent Rijn-Schel- 

de. De afloop is bekend: de fusie was geen succes 

maar RSV was hoe dan ook gedoemd ten onder te 

gaan door de oliecrisis en de Japanse en Koreaanse 

concurrentie. De subsidies waarmee de Staat deze 
neergang probeerde te voorkomen waren in 1982-83 
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de aanleiding voor de roemruchte RSV Enquête. Cor- 

nelis Verolme zelfwas in 1981 overleden. 

Het levensverhaal van Verolme is in het verleden 

onderwerp geweest van drie boeken en het aantal 
krantenartikelen over hem zal in de honderden lo¬ 

pen. Na lezing van het werk van Ariëtte Dekker moe¬ 

ten we vaststellen dat de eerdere auteurs en de jour¬ 

nalisten onvolledig werk hebben geleverd. Voor de 

boeken is dat te begrijpen: twee ervan waren auto¬ 

biografisch, het derde werd gefinancierd door de 

Verolme Trust. De oppervlakkigheid van de journa¬ 
listen geeft echter te denken. Nu zal men tegenwer¬ 

pen dat Dekker gebruik maakt van schriftelijke 

bronnen die tijdens Verolmes leven nog niet toegan¬ 

kelijk waren maar ook na zijn overlijden is er regel¬ 

matig over hem geschreven. Dat er destijds veel fei¬ 

ten over zijn handel en wandel onbekend bleven laat 
zich illustreren met zijn kerkelijke gezindte. Hij pre¬ 

senteerde zich als een gereformeerd gelovige en in 

de pers werd daar regelmatig naar verwezen. Het 

hoorde bij zijn imago. Dekker weet echter te melden 

dat Verolme sinds de jaren vijftig iedere zondag in 
Rotterdam de remonstrantse kerk bezocht en geen 

praktiserend lid meer was van de gereformeerde 

kerk (een kerkgenootschap dat van oudsher op ge¬ 

spannen voet stond met de remonstranten). Ieder 
dagblad had zijn lezers kunnen laten smullen van 

een dergelijk pikant detail. De journalisten hadden 

er echter geen lucht van gekregen. 

Dekker heeft ook meer substantiële zaken boven 
water gebracht en behandelt ze uitvoerig. Allereerst de 

wijze waarop Verolme tijdens de oorlog een aanzien¬ 

lijk vermogen verwierf. Zij weet aannemelijk te maken 

dat het samenhing met ‘geheime’ opdrachten voor 
scheepsdieselmotoren voor Nederlandse reders die bij 

Stork werden gebouwd en waarvoor Verolme ook 

privé betaald zou zijn. Een ander verhaal betreft gro¬ 
te besparingen aan vennootschapsbelasting door een 

‘handig’ gebruik van fiscale investeringsfaciliteiten en 

waarvoor de belastingdienst later met een forse na- 

heffing kwam. Een ander opmerkelijk verhaal is hoe 

Verolme in de jaren zestig het vertrouwen van zijn ban¬ 

kiers verloor door het niet nakomen van afspraken 

(Dekker had inzage in de bankarchieven). Het zijn za¬ 

ken die zijn reputatie niet ten goede komen. Het wekt 

de indruk van ‘financieel avonturisme’. Hetzelfde 
geldt voor de bouw van schepen voor eigen rekening. 

Uit deze voorbeelden zou men kunnen afleiden 

dat Dekker een eenzijdig kritische biografie ge¬ 
schreven heeft. Dat is niet het geval. Zij beschrijft de 
grote loyaliteit die hij bij zijn medewerkers wist op 

roepen (hoewel hij door zijn dominerend optreden 

niet altijd een gemakkelijk mens was om voor te 
werken), het grote vertrouwen dat hij verwierf bij 

opdrachtgevers en overheden (in binnen- en buiten¬ 

land), zijn wilskracht en doortastendheid waarmee 
hij zijn bedrijven opbouwde, het zelfvertrouwen en 

de ambitie die hem voortdreef. Jammer genoeg be¬ 
steedt ze weinig aandacht aan de interne organisatie 

en efficiency waarmee zijn bedrijven zich positief 

onderscheidden (totdat zij grote tankers bouwden). 

Ik had daarover graag meer gehoord. Het was des¬ 

tijds een punt van jaloezie en nieuwsgierigheid bij 
zijn concurrenten. Hetzelfde geldt voor zijn interna¬ 

tionale verkoopactiviteiten. Die hadden meer aan¬ 

dacht verdiend. In plaats daarvan had Dekker min¬ 

der plaats kunnen inruimen voor het privé-leven van 

Verolme. Zij lijkt gefascineerd door zijn scheiding, 

zijn tweede huwelijk en de verhouding met zijn kin¬ 

deren. Ik vind dat wat overdreven: zo uitzonderlijk 
was zijn persoonlijk leven nieten bovendien had het 

geen grote invloed op zijn zakelijke activiteiten. Zijn 

ijdelheid en zucht naar publiciteit worden mijns in¬ 

ziens ook wat sterk aangezet. 

Bijna de helft van het boek is gewijd aan de perio¬ 
de 1962-1971, i.e. de 10 jaar van de Japanse opmars, 

de groeiende financiële problemen, de overname 
van de NDSM, de staatsgarantie voor het grote dok, 

de soms bizarre rivaliteit met zijn concurrenten en 

ten slotte de afgedwongen fusie. Het is een boeiend 

en tragisch verhaal omdat het schetst hoe de finan¬ 

ciële voorzichtigheid, noodzakelijk in slechte tijden, 
verlaten werd. Hoe het zelfvertrouwen van Verolme 

overging in zelfoverschatting en hij als ondernemer 
ernstige fouten beging. Onwillekeurig ga je als lezer 

speculeren over hoe het zou zijn afgelopen wanneer 

hij had geluisterd naar zijn bankiers en niet was be¬ 

gonnen met buitenlandse werven en andere geldver¬ 

slindende projecten. Ongetwijfeld had hij dan niet 

de NDSM overgenomen maar - vroeg of laat - een 

zwakgeleide concurrent als Wilton-Feijenoord of de 

Rotterdamsche Droogdok. Die groep zou de jaren 
zeventig evenmin zonder kleerscheuren zijn door¬ 

gekomen maar het zou waarschijnlijk niet zo’n dra¬ 

ma zijn geworden als met het mammoetconcern 

RSV. En Cornelis Verolme zou zijn laatste jaren in 

grotere gemoedsrust kunnen hebben doorbrengen. 

Cees de Voogd 
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B. Hattendorf, ErnestJ. King (ed.), The Evolution ofthe 

U.S. Navy’s Maritime Strategy, 1977-1986, Newport Pa¬ 

pers no. 19. Uitgave Naval War College (Newport2004, 
334 p., ill., ISSN 1544-6824, isbn 1-884733-32-8) 

Aan het begin van de jaren tachtig zag een nieuwe 

Amerikaanse maritieme strategie het licht, die al snel 

als NAVO’s Concept of Maritime Operations zou wor¬ 
den ingevoerd. Het betrof hier in wezen een schaam¬ 

teloos offensief plan om bij een eventuele escalatie in 

de Koude Oorlog het initiatief te nemen bij de be¬ 

strijding van de Sovjet-vloot in de Noord-Europese wa¬ 

teren en de noord-westelijke Pacificische Oceaan. 
In de Newport Papers, een sinds 1981 uitgegeven 

serie van het Amerikaanse Naval, War College, werd 

in 2004 aandacht besteed aan een herziene versie 

van een deels confidentiële uitgave uit 1989 over 

deze Maritime Strategy van de hand van John Hat¬ 

tendorf. Laatstgenoemde is verbonden aan het eer¬ 

der genoemde college. De nieuwe uitgave, gecom¬ 

pleteerd met gedeclassificeerde documenten, telt 
vier hoofdstukken, welke worden aangevuld met 

drie omvangrijke en rijk geïllustreerde bijlagen, 

waarin een uitgebreide bibliografie, een CIA-ra- 

ming van de omvang en strategieën van de Sovjet- 
strijdkrachten ter zee in 1983, en een tijdbalk. 

In het eerste hoofdstuk schetst Hattendorf dat de 

theoretische concepten van maritieme strategen uit 

de Verenigde Staten tot aan de Tweede Wereldoor¬ 

log waren geënt op ideeën van de Amerikaanse ma¬ 
rineofficier Alfred Thayer Mahan. Deze stelde aan 

het fin du siècle dat bij de verwerving van navale su¬ 

prematie, de nadruk moest liggen op offensieve ac¬ 

tie op alle wereldzeeën. De ervaringen in de jaren 

1941-1945 en dan met name die van de beslissende 

zeeslagen in de Grote Oceaan, leken deze theorieën 
te bevestigen. Niettemin werden de eerste decennia 

na 1945 beheerst door strategieën die waren ingege¬ 

ven door nieuwe technologische ontwikkelingen, 

zoals atoomwapens en raketten. In het tijdperk van 

nucleaire pariteit kwam het accent zodoende te lig¬ 

gen op enkel het politieke gebruik van Sea Power. In 
de jaren zeventig keerden sommige militaire theore¬ 

tici echter terug naar het idee dat strijdende conven¬ 

tionele eenheden mogelijkheden boden op de inter¬ 

nationale ladder der escalatie. Ook gingen in die 

jaren stemmen op binnen de Amerikaanse marine- 

leiding een offïcierskorps te creëren dat zich in dis¬ 

cussies over strategie kon meten met civiele specia¬ 
listen. Op deze wijze werd gehoopt zowel inzichten 

van de eigen beroepsgroep evenals de omvang en sa¬ 

menstelling van de US Navy beter te kunnen waar¬ 
borgen en uitdragen. 

Hattendorf geeft aan dat deze gedachten parallel 
liepen met het feit dat vanaf het midden van de jaren 

zeventig bij een deel van de Amerikaanse marinelei- 

ding een tendens waarneembaar was, waarbij meer 

voorwaarts georiënteerde offensieve operaties als 
een effectieve manier werden gezien, om de eigen 

zeestrijdkrachten in te zetten binnen het kader van 
het nationale defensiebeleid. 

In het navolgende hoofdstuk waarin de analyse van 

de Sovjet-marine door navale denktanks en (mari¬ 

ne) inlichtingendiensten voorop staat, beschrijft de 

auteur hoe binnen de strategische evaluatie een revi¬ 
sionistische stroming de overhand kreeg. Tot die tijd 

ging men er nog van uit dat de Rode Vloot een soort 

afspiegeling was van de Amerikaanse zeestrijd¬ 

krachten en dat de strijd ter zee van de voorgaande 

wereldoorlog zich als het ware zou herhalen. Het 

Center for Naval Analyses kwam in de loop van de ja¬ 
ren zeventig echter tot de conclusie dat de primaire 

rol van de Sovjet-marine in wezen neerkwam op de 

verdediging van de eigen met ballistische raketten 

uitgeruste atoomonderzeeboot (SSBN-)vloot, welke 

fungeerde als de strategische reserve van de nucleai¬ 
re slagkracht van de Sovjet-Unie. Dit controversiële 

standpunt zou de grondslag gaan vormen van de 

nieuwe Maritime Strategy. In het tijdsbestek 1977- 

1979 drong het ook tot de Amerikaanse inlichtin¬ 

gendiensten door, dat de Sovjet-Unie niet die voor¬ 

bereidingen leek te treffen (vergaande ontwikkeling 

van command and control, parate reserves, etc.), wel¬ 

ke noodzakelijk waren voor een offensieve massale 
wereldwijde militaire inzet en het ontregelen van de 

westerse Sea Lines of Communication (SLOCS). Een 

toenemend aantal gelijkluidende inlichtingenrap¬ 

porten overtuigde intussen het Office of Naval Intel¬ 

ligence (ONI) ervan, dat de Sovjet-strategie van een 
verdediging van een teruggetrokken SSBN-vloot 

hout sneed, en dat deze ontdekking zo zijn gevolgen 

had voor de Amerikaanse navale strategie. 

Hattendorf geeft aan dat deze geluiden in de top 
van de US Navy nu niet bepaald door iedereen met 

gejuich werden ontvangen. De nieuwe zienswijze 

gaf immers geen aanleiding de Amerikaanse vloot 

verder uit te bouwen om de wereldwijde Sovjet-uit- 
daging te pareren. Ook leek er een minder grote 

dreiging voor de SLOCS te bestaan, waarvan de be¬ 

scherming ter zee een van de speerpunten was van 

het defensiebeleid van de toenmalige regering Car¬ 

ter. Het ONI besloot na deze gereserveerde reactie 
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over een breed front de jongste inzichten onder de 
aandacht te brengen bij juniorofficieren en denk¬ 
tanks binnen de marinestaf. De ideeën waren daar¬ 
bij verenigbaar met standpunten van de nieuwe re¬ 
gering Reagan (1981), die zich kon vinden in de 
eerder aangehaalde forward strategy en plannen van 
het Marine Corps inzake operaties op de flanken van 
het NAVO-territoir. Dit gegeven, gecombineerd met 
het feit dat bij de wisseling van de wacht van vlagof¬ 
ficieren nieuwlichters hogere posities innamen, 
maakten dat de jongste inzichten al spoedig in de 
NAVO-planning werden doorgevoerd. 

In het derde hoofdstuk staan de consequenties 
van de benoeming admiraal Thomas B. Hayward tot 
Chief of Naval Operations (1978) voor het strate¬ 
gisch debat centraal. Tot dat moment stuurde het 
budget in wezen het marinestrategische concept. 
Hayward was zich ervan bewust, aldus Hattendorff, 
dat critici op basis hiervan claimden dat de Ameri¬ 
kaanse zeestrijdkrachten geen strategie bezaten. De 
vlagofficier stuurde er vervolgens op aan, dat de ma- 
rineleiding zich voortaan niet langer sterk maakte 
voor een bepaalde omvang van de eenheden, maar 
dat zij streefde naar een zo paraat mogelijke marine 
die adequaat werd aangestuurd. Ook benadrukte hij 
dat het centrale landfront in Europa bij een toekom¬ 
stig treffen met Moskou niet het enige vraagstuk 
voor Washington was, de Verenigde Staten dienden 
een oorlogswinnende strategie te ontwikkelen. 

Begin 1979 presenteerde Hayward zijn ideeën, 
waarin hij onder meer naar voren bracht dat de ter¬ 
men Sea Control en machtsprojectie door senior be¬ 
leidsmakers in de regering onvoldoende werden 
doorgrond, of door beleidsanalisten verkeerd wer¬ 
den toegepast om de behoeften van de marine be¬ 
wust laag te houden. Een ander uitgangspunt was 
dat de Verenigde Staten het geografische nadeel en 
de immer defensieve mentaliteit van de Sovjet-Unie 
moesten uitbuiten. Dit hield in dat de US Navy zich 
wereldwijd offensief moest positioneren om Mos¬ 
kou te dwingen zich structureel te richten op de ver¬ 
dediging van het eigen territoir en operaties dichtbij 
het eigen grondgebied, zodat het minder eenheden 
kon vrijmaken om de Westerse SLOCS aan te tasten. 
Overwegingen betreffende het gebruik van strategi¬ 
sche atoomwapens werden door Hayward niet aan 
de orde gesteld, er was immers in ieder geval geen 
rol weggelegd voor de zeestrijdkrachten in een kor¬ 
te, nucleaire landoorlog. De belangrijkste functie 
van de marine was op te treden in een langdurig 
conflict met conventionele wapens en middelen in 

te zetten die de Sovjet-Unie zouden dwingen eenhe¬ 
den van het centrale landfront elders te stationeren. 

Hayward zette twee parallelle lijnen uit: de vorming 
van een groep toekomstige vlagofficieren die goed 
thuis was in het gebruik van zeestrijdkrachten binnen 
de nationale politiek en strategie, en de herwaarde¬ 
ring van het Naval War College als leidend instituut 
op het gebied van opleiding in marinestrategisch den¬ 
ken. De Strategie Studies Group op het Center for Na¬ 
val Warfare Studies onderzocht hierop vanaf 1981 hoe 
de Amerikaanse marine met haar inbreng daadwer¬ 
kelijk een strategisch verschil kon maken. Met ande¬ 
re woorden: was er geen betere manier de uitkomst 
van een oorlog met de Sovjet-Unie te beïnvloeden, dan 
‘helping the Army to loose more slowly’. De onder¬ 
zoeksgroep zou hierna aan de hand van diverse war¬ 
games een maritieme strategie uitwerken, die de tot 
dan toe gehanteerde continentale benadering van de 
these van het centrale landfront in Europa oversteeg. 

In het hoofdstuk betreffende de Strategie Con¬ 
cepts Branch in de jaren 1982-1986, behandelt Hat- 
tendorf de grondvesten van The Maritime Strategy. 
Deze waren gebaseerd op drie memoranda van de 
hand van Vice Chief of Naval Operations, admiraal 
N. Schmall. Ook hij benadrukte dat een Amerikaan¬ 
se strategie gebaseerd moest zijn op Global Forward 
Deterrence. In dezen moest de US Navy nauw gaan 
samenwerken met de overige krijgsmachtdelen en 
haar bondgenoten. Dit nieuwe denken vroeg ook 
om een herwaardering van het belang van Noorwe¬ 
gen en een versterking van de navale ondersteuning 
van het Atlantisch bondgenootschap. 

Hattendorf gaat in een epiloog in op verdere ont¬ 
wikkelingen van The Maritime Strategy in de jaren 
1984-1986. De verspreiding van deze strategie als 
een geclassificeerd document binnen de US Navy in 
de zomer van 1984, bood de mogelijkheid een reeks 
verfijningen en verdere beoordelingen ervan door te 
voeren aan de hand van discussies met operationele 
marinecommandanten en officieren van zowel de 
overige krijgsmachtdelen als die van de Westerse 
bondgenoten. Na 1985, nadat de derde herziene ver¬ 
sie van The Maritime Strategy was uitgebracht, werd 
een ongeclassificeerde versie ervan onder academici 
en wetenschappelijk instituten verspreid om zo met 
specialisten op het gebied van strategie discussies te 
kunnen voeren en ook hun inzichten in het docu¬ 
ment te verwerken. 

De auteur beschrijft zodoende vanuit diverse ge¬ 
zichtspunten binnen de US Navy (officierskorps, 
denktanks, inlichtingendienst en marineleiding) 
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respectievelijk een leerproces en de ontwikkeling van 
een toenemende belangstelling voor strategische 
kwesties. Ook toont hij aan dat de Amerikaanse ma- 
rine-strategische denkers klassieke marinetheorieën 
van Mahan nieuw leven inbliezen en deze een plaats 
toekenden binnen de context van het gebruik van ma- 
rine-eenheden in vredestijd en in een potentieel we¬ 
reldwijd conflict tussen de nucleaire supermachten. 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat in deze 
herziene uitgave, niet onbelangrijke vraagstukken 
die met de ontwikkeling van The Maritime Strategy 
gepaard gingen, nagenoeg onbesproken blijven. 
Hierbij kan gedacht worden aan recente inzichten in 
de reacties van de zijde van Moskou of die in de 
West-Europese hoofdsteden. Met name het feit dat 

de nieuwe strategie de verdediging van de SLOCS 
marginaliseerde, kan bij de Europese bondgenoten 
(zeker politiek gezien) weinig enthousiasme teweeg 
hebben gebracht. Evenmin wordt ingegaan op het 
gegeven dat er in die jaren geen algemene consen¬ 
sus bestond over het strategisch belang van de bete¬ 
kenis van onderzeebootoperaties in de zogeheten 
derde fase van een conflict (eventuele escalatie naar 
nucleaire inzet of beëindiging van vijandelijkheden). 

Niettemin biedt deze Paper een interessant en meer 
volledig beeld van de totstandkoming van een nieu¬ 
we strategie van ’s werelds grootste navale macht in 
de laatste fase van de Koude Oorlog. Met index, glos¬ 
sarium en annotatie. 

Anselm J. van der Peet 
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Signalementen 

Clive Wilkinson, The British Navy and the State in the 
Eighteenth Century (Woodbridge: The Boydell Press in 

association with the National Maritime Museum, 

2004, 246 p., ISBN 1 84383 042 6; £50.00) 

In de achttiende eeuw ontwikkelde de Britse marine 
zich tot de machtigste vloot ter wereld. Wilkinson, 

werkzaam in Greenwich aan een weerkundig onder¬ 

zoek in scheepsjournalen, publiceerde in 2004 een 

boek waarin hij de infrastructuur van de Royal Navy 

wat betreft haar financiën en schepen voor de jaren 

c. 1750-1780 analyseert. De Royal Navy kon dankzij 
regelingen getroffen onder Koning-stadhouder 

Willem III vrijwel altijd over voldoende financiële 

middelen beschikken. De vloot was de duurste over¬ 

heidsinstelling, anders dan in de Republiek waar 

het leger het meeste geld vergde. In de jaren van de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd en de oorlo¬ 
gen met Frankrijk, Spanje en de Republiek stelde het 

Parlement zich om politieke redenen steeds kriti¬ 

scher tegenover de marine-uitgaven op. 
Het tweede thema bestrijkt de grootte van de 

vloot, de staat waarin zij verkeerde en de verhouding 

tussen nieuwbouw en onderhoud. De capaciteit van 

de marinewerven werd pas laat aangepast aan de 
sterk oplopende behoefte aan linieschepen. Interes¬ 

sant is de gebruikelijke verhouding tussen nieuw¬ 

bouw en reparatie en de verwachte levensduur. Door 

klimaatveranderingen sedert het begin van de jaren 

1730 kreeg de ‘dry rot’ in het scheepstimmerhout 

meer kansen. Onvoorziene schaarste aan schepen 

ontstond hierdoor, met name na 1770. 

Kwalificaties 
Aard: Britse vlootbeheer in de achttiende eeuw 

Niveau: wetenschappelijk 

Doelgroep: lezers geïnteresseerd in de Britse mari¬ 
ne, financiële en militaire geschiedenis 

Minpunt: ontoereikend register en erg hoge prijs 
Pluspunt: aandacht voor het klimaat 

laap R. Bruijn 

RemmeltDaalder, Elisabeth Spits (red.), RemmeltDaal- 
der e.a. (tekst), Schepen uan de Gouden Eeuw (Amsterdam: 

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart 

Museum, Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum 

Amsterdam/Zutphen: Walburg Pers, 2005,127 p., ill., 

isbn 90-5730-373-6;€ig,95 (paperback) 

De maritiem-historische wereld zit vol met tradities 
en een daarvan is het jaarboek van het Nederlands 

Scheepvaartmuseum Amsterdam. Steeds wordt daar¬ 

bij uitgegaan van een onderdeel van de museumcol¬ 

lectie. Nu is gekozen voor verschillende deelcollecties. 

Allen met als gemeenschappelijke deler de belang¬ 
rijkste schepen van de Gouden Eeuw. We vinden be¬ 

schrijvingen van veertien verschillende scheepstypen, 

geïllustreerd met afbeeldingen. Deze komen groten¬ 

deels uit de eigen collectie, maar soms uit andere 
scheepvaart- en kunstmusea. 

De scheepstypen geven een beeld van de uitzon¬ 

derlijke rol die het schip speelde in een dynamische 

tijd. Want terwijl de onafhankelijkheidsoorlog te¬ 

gen Spanje nog in volle gang was, begon de Repu¬ 

bliek der Verenigde Nederlanden rond 1600 aan een 

tijdperk van ongekende bloei. 

Het boek geeft per hoofdstuk veel informatie over 
de diverse scheepstypen, maar wat een lezer die niet 

zo vertrouwd is met deze materie mist, is een korte 

omschrijving van de vaartuigen, hun doel of functie 

en hun vaargebied. De auteurs hebben in hun teksten 
vooral het belang van de schepen voor de economie, 

de oorlogsvoering en het transportwezen benadrukt. 
Technische bijzonderheden, zoals bouwtechniek, 

tuigage en navigatie komen slechts aan de orde voor 

zover die relevant zijn voor het begrip van de maat¬ 

schappelijke rol van het schip. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: rijk geïllustreerde publicatie over 

veertien belangrijke scheepstypen uit de zeven¬ 

tiende eeuw 

Niveau: populair 
Doelgroep: geïnteresseerden in de maritieme ge¬ 

schiedenis van de Gouden Eeuw 

202 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 25 (2006) 2 

Minpunt: ietwat eenzijdige benadering van het 

maatschappelijke belang van de scheepstypen 

Pluspunt: mooi verzorgde uitgave en een literatuur¬ 

lijst per scheepstype 

Ron Brand 

Jacob Bouten, Verslag aan mijn kinderen. Mijn leven als 

klipperkapitein. Jacob Bouten (1815-1894) (Stichting 

Bouten-Klinkhamerfonds, 2005, 213 p., ill., ISBN 
90-81035-51-7; €27,50) 

Over de beginjaren van de klippervaart is niet zoveel 

bekend. Het levensverhaal van klipperkapitein Jacob 

Bouten vertelt ons meer over de periode vanaf 1835 

en is in die zin een waardevol egodocument. Bouten 
schreef zijn verhaal (zoals de titel vermeldt) voor 

zijn kinderen, nadat hij zijn maritieme loopbaan 

had voltooid. Het levensverhaal eindigt abrupt in 

1856. Zijn achterkleinzoon, initiatiefnemer tot het 
uitgeven van dit verhaal, geeft in een pagina een kor¬ 

te samenvatting van de rest van Boutens leven. 

Het levensverhaal van Bouten is gelardeerd met 

aardige anekdotes. Zoals het feit dat de bemanning 

het leven van een jonge Duitse zendeling, die als 

passagier aan boord was, zuur maakte. Bij het pas¬ 
seren van de Evenaar moest ook deze boeteprediker 

aan de zeedoop geloven, hoewel hij zich verschanst 

had tussen twee Bijbels en riep: “Gaat weg gij kan¬ 

nibalen, ontzie Gods Woord!” Bij vertrek van boord 

sprak de zendeling zijn verwachting uit dat de Afri¬ 
kaanse kannibalen beter te bekeren zouden zijn dan 

de Hollandse matrozen. 

Het levensverhaal zelf beslaat 63 pagina’s, daarna 

is de handgeschreven tekst integraal opgenomen. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: autobiografie 
Niveau: populair 

Doelgroep: geïnteresseerden 

Minpunt: de handgeschreven tekst voegt weinig toe 

Pluspunt: een aardig kijkje in de keuken van de klip¬ 

pervaart 
Joke Korteweg 

Arne Zuidhoek, Interieurs uan zeegaande steden (Zaltbom- 

mel: Aprilis, 2004, 144 p, ill., ISBN 90-5994-020-2; 
€29,50) 

Dit op zich leuke boekje van Arne Zuidhoek ademt 

de sfeer van al zijn boeken. Zuidhoek keuvelt zich 

door het onderwerp heen. Voor de een heel prettig 

om te lezen, voor de ander irriteert het. De auteur 

behandelt het scheepsinterieur vanaf de eerste pas¬ 
sagiersschepen tot de huidige witte oceaanreuzen in 

dit boek thematisch. Een aardig gevonden uitgangs¬ 

punt voor het boekje. Elk hoofdstuk behandeld een 

onderdeel waaruit de diverse elementen waaruit 

scheepsinterieurs zijn opgebouwd: openbare ruim¬ 
ten, atrium, hut, trap en gang, zaal en salon, enz. 

Het is typisch weer eens een andere kijk op het schip 

die Zuidhoek ons trakteert. Het boek is verluchtigd 

met vele fraaie en onverwachte (kleuren)foto’s en te¬ 

keningen. Voor wie zich wil verbazen over de ont¬ 
wikkeling van het interieur in de passagiersvaart is 

het boekje aanbevolen. Helaas ontbreken er een lite- 

ratuurverantwoording en een index. Het boekje is 

helaas niet meer leverbaar door de boekhandel. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: publicaties over scheepsinterieurs 

Niveau: populair 
Doelgroep: geïnteresseerden 

Minpunt: voegt weinig toe aan huidige kennis 
Pluspunt: mooie (kleuren)foto’s 

Cees van Romburgh 

Jan Parmentier (red.), Noord-Zuid in Oost-Indisch per¬ 

spectief (Zutphen: Uitgeversmaatschappij Walburg 

Pers, 2005,192 p., ill., ISBN 90-5730-368-x;€2g,95) 

De titel van dit boek is ook de naam van een in 2002 

gehouden congres. Elf van de voordrachten zijn in 

deze bundel samengebracht. De eerste twee gaan 
over de invloed van kapitaal en kennis in de zee¬ 

vaartkunde en het gebruik van verschillende nulme- 

ridianen in de vroegmoderne plaatsbepaling op zee. 

Een drietal artikelen heeft vooral Zeeuwse kooplie¬ 
den tot onderwerp, hetzij in hun handel in luxe arti¬ 

kelen, hetzij in hun aandeel in de VOC in de tweede 

helft van de achttiende eeuw of in de vorm van een 

amusante schets van het leven van een Middelburg¬ 

se compagniesdienaar in het tweede kwart van de 

zeventiende eeuw. Twee van de vier artikelen waar 

de titel van deze bundel het meest betrekking op 
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heeft, geven een beeld van de invloed van Zuid-Ne- 

derlanders op het ontstaan van de Noord-Neder- 

landse handel buiten Europa en op de oprichting 

van de VOC en de voorcompagnieën, terwijl de twee 
andere artikelen de oprichting en korte levensduur 

van de Oostendse Compagnie (1715-1732) bezien 

vanuit Noord- en Zuid-Nederlands perspectief. Ten 
slotte gaan twee Engelstalige voordrachten achter¬ 

eenvolgens over de handelsstrategieën van de VOC 
en van de Engelse East India Company en over de 

Nederlandse invloed op de oprichting en werkwijze 
van de eerste Deense Oost-Indische Compagnie 
(1616). 

Kwalificaties 

Aard publicatie: congresbundel 

Niveau: wetenschappelijk 

Doelgroep: historici en (andere) belangstellenden 
in de maritieme geschiedenis 

Minpunt: de verschillende thema’s vormen samen 
eigenlijk geen eenheid 

Pluspunt: interessante informatie over een aantal 

niet zo bekende aspecten van de Oost-Indiëvaart 

Gerard Acda 
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Nieuwe boeken en artikelen 
Ron Brand 

Een overzicht van geraadpleegde tijdschriften is te 

vinden in TvZ 23 (2004) nr. 1, 83-87. Hierin komt te 

vervallen het tijdschrift Spiegel Historiael (SH). Dit 
tijdschrift is per 2006 voortgezet onder de titel Ge¬ 

schiedenis Magazine (GM). Vervallen zijn ook de tijd¬ 

schriften Compass: the magazine of the sea (Compass), 

Kimspiegel: mededelingen van het Koninklijk Instituut uoor 

de Marine (MKIM), en too At: magazine o/Lloyd’s Re¬ 
gister ofShipping (MLR). 
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vegación Maritima y Aeronautica 21-22, 2005, 
3367-3386 

43834. VANFRAECHEM, STEPHAN, The Dutch 
“Iron Lady” versus the Belgian “Unknown Man”: 
the water-treaties between the Netherlands and 
Belgium, 1975-1995. NM 15, 2005, no. 3, 73-86 
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Agenda 

21-21 oktober 2006 Marines et enterprises, XVIIe-XIXe siècle (tricentenaire Babaud de la Chaussade), 
Guérigny (Nièvre, Frankrijk). Inlichtingen: musee.vieuxguerigny@wanadoo.fr (Jean André 

Barthiau) 

26-29 oktober 2006, Gender, race, ethnicity and power in maritime America : a multidisciplinary conference 

on gender, race and ethnicity in the maritime world (Mystic, Connecticut, USA). Inlichtingen: 
glenn.gordinier@mysticseaport.org 

10-12 november 2006, Seventh Cologne Whaliny Meetiny (Keulen, Duitsland). Inlichtingen: 

kbarthval@gmx.de ofkarnoe@fimus.de. Informatie: www.fimus.dk/karnoe.htm 

16 november 2006, Navigational instuments as a source of historical information (Greenwich, UK). In¬ 

lichtingen: jnorton@nmm.ac.uk 

2007, 22nd International Conference on the History of Cartography (Bern, Zwitserland). Informatie: 

www.maphistory.info-confs.html 

21 februari 2007, Congres 100 jaar ramp met de Berlin (Maritiem Museum Rotterdam) 

9-10 maart 2007, New Researchers in Maritime History Conference (Falmouth, UK). Inlichtingen: 

h.r.doe@exeter.ac.uk 

2-7 augustus 2007, Northern naviyation (Canadian Nautical Research Society) (Quebec, Canada). In¬ 

lichtingen: williamglover@simpatico.ca of bgough@wlu.ca 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Kopij 

De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders ter pu¬ 
blicatie in aanbieding is. Een artikel beslaat niet meer dan 6000 woorden, alleen op verzoek of na 
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Illustraties 
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Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven uan Albert Seba en Johann Da¬ 
niel Schumacher uit dejaren 1711-175 2. (ahrgs 34), 350 blz., ingenaaid, 
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isbn 90-6550-908-9, €29,-. Published in cooperation with the Royal 
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