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‘Bevonden het een weergaloos schip’

Ten geleide

Willem uan Wassenaer en de Rotterdamse marinescheepsbouu? in de achttiende eeuu;

DatC. de Haas in 2006 de Warnsinckprijs van de
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
ontving, zal de trouwe leden niet zijn ontgaan.
In dit tijdschrift werd er echter nog geen aan¬
dacht aan besteed, zodat we in dit nummer in¬
zicht geven in het juryrapport.
In dit dikke nummer van het Tij dschrijt voor Zee¬
geschiedenis is het artikel van F. de Goey wel het
meest uitgebreide. Dat mag ook wel, want twintigste-eeuwse onderwerpen komen niet zo vaak
aan de orde. Hij analyseert de cruisevaartaan de
hand van de Holland Amerika Lijn en Carnival
Cruises. H. Vlot besteedt in zijn artikel over Wil¬
lem van Wassenaer aandacht aan de marinescheepsbouw in de achttiende eeuw.
In het jaar waarin de vierhonderdste geboortedagvan Michiel de Ruyter wordt herdacht, wil¬
de de redactie ook de nodige aandacht aan de
grote zeeheld geven. Allereerst beschouwt eme¬
ritus hoogleraar Maritieme Geschiedenis J.R.
Bruijn hem ‘in perspectief. Ondermeer in het
perspectief van admiraals binnen en buiten ons
land, in het perspectief van zijn eigenschappen
en in het perspectief van het moderne geschie¬
denisonderwijs en de ‘canon’. Twee kleinere ar¬
tikelen bespreken onderwerpen die De Ruyter
zijdelings raken. A. van der Zee schrijft over de
Memoires van de Franse graafvan Guiche, die De
Ruyter tijdens de Vierdaagse Oorlog zijn kippe¬
tjes zag voeren. Elke biograafheeft dit detail gre¬
tig opgepakt om de grote vlootvoogd in zijn een¬
voud te beschrijven. F. de Boer ten slotte belicht
in zijn artikel de De Ruyter-medaille, een uit¬
vloeisel van de eerste nationale De Ruyter her¬
denking honderd jaar geleden.
Ook in boekbesprekingen, signalementen en
in de rubriek ‘Nieuwe boeken en artikelen’ is
weer een schat aan informatie te vinden.
Joke Korteweg
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De controverse die in de achttiende eeuw be¬
stond over de wijze van bouwen van schepen
voor ’s lands vloot krijgt met enige regelmaat
aandacht van maritieme historici.1 Daarbij gaat
het over de destijds brandende vraag of de door
de Amsterdamse admiraliteit in 1727 aange¬
stelde Engelse scheepsbouwers betere oorlogs¬
schepen konden bouwen dan hun Nederlandse
collega’s van de andere admiraliteiten. De Ne¬
derlandse scheepsbouwers zouden volgens cri¬
tici op een traditionele wijze schepen bouwen
die het in de praktijk vrijwel altijd moesten af¬
leggen tegen die, welke door hun Engelse en
Franse collega’s op stapel waren gezet. De kri¬
tiek werd vooral geuit door Amsterdamse zee¬
officieren en gold hoofdzakelijk de zeilcapaciteiten en de wendbaarheid.
De Amsterdamse admiraliteit was de groot¬
ste en meest invloedrijke van de Republiek. Op
haar werf werden van oudsher de meeste sche¬
pen gebouwd. Vanuit deze machtspositie pro¬
beerden de Amsterdammers de Engelse bouw¬
wijze ook bij andere admiraliteiten ingevoerd
te krijgen. Maar de scheepsbouwmeesters van
de twee andere admiraliteiten die in de acht¬
tiende eeuw zo nu en dan nieuwe schepen op
de helling konden zetten - De Maze (Rotter¬
dam) en Zeeland - wisten de nieuwe aanpak
buiten de deur te houden. De controverse, die
in feite ging over de vraag welke admiraliteit de
beste schepen bouwde, werd gekenmerkt door
betweterigheid (Amsterdam), gekrenkte trots
(Rotterdam) en provincialisme (Zeeland).
In de verhandelingen over de controverse
wordt vrijwel uitsluitend de nadruk gelegd op
de rol en werkwijze van de verschillende
scheepsbouwers. Voor zover er anderen wor¬
den genoemd, gaat het over hun kritiek op de
zeilvaardigheid van de schepen en zelden over

hun suggesties voor de verbetering ervan. Dit
artikel wil de betekenis van Willem baron van
Wassenaer (1712-1783) belichten, een marine¬
officier die grote invloed uitoefende op het rei¬
len en zeilen van ’s lands zeemacht in de acht¬
tiende eeuw. Allereerst wordt er een overzicht
van Van Wassenaers loopbaan gegeven, waar¬
na aan de hand van zijn commando’s bij de ad¬
miraliteit van de Maze zal worden ingegaan op
zijn bemoeienis met de Rotterdamse marine¬
scheepsbouw. Achtereenvolgens komen de
schepen Dordrecht, Prinses Carolina en Thetis aan
bod. Bij de geschiedenis van dit laatste schip
zal wat uitgebreider worden stilgestaan.

Van Wassenaers loopbaan2
Zoals gebruikelijk in zijn tijd kwam Willem van
Wassenaer op relatief jonge leeftijd bij de mari¬
ne. In 1726, waarschijnlijk op voorspraak van
zijn oom luitenant-admiraal Jan Gerrit baron
van Wassenaer, kreeg hij op dertienjarige leef¬
tijd een aanstelling als adelborst bij de admira¬
liteit van Amsterdam. Dankzij de destijds nood¬
zakelijke patronage door een van de
bestuursleden van de admiraliteit - voor Van
Wassenaer moet dit tot 1741 Lubbert Adolf ba¬
ron Torck zijn geweest3 - doorliep hij tamelijk
snel de lagere officiersrangen. Zijn benoeming
tot extra-ordinaris-kapitein kwam in 1736.
Na in de zomer van dat jaar een reis te hebben
gemaakt als tweede kapitein onder de ervaren
Cornelis Schrijver, kreeg Van Wassenaer tegen
het einde van 1736 zijn eerste zelfstandige
commando op het gloednieuwe fregat Wind¬
hond (26 stukken). Als kapitein van de Wind¬
hond en later van het roeifregat Brak (14 stuk¬
ken), beleefde Van Wassenaer enerverende
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Afb. ï. Willem van Wassenaer als
schout-bij-nacht bij de admiraliteit van
De Maze. Schilderij door J. Fournier
(1755). (Particuliere collectie,
jbto Pierre Crom)

jaren. In gevechten met Barbarijse kapers be¬
haalde hij diverse overwinningen, maar ook
moest hij in een bepaald geval erkennen te
haastig te hebben gehandeld.
Gedurende de jaren daarna kreeg Willem van
Wassenaer met tussenpozen een schip toege¬
wezen. In 1740 de Trijlimjen (44 stukken) waar¬
mee hij konvooidienst verrichtte in de Middel¬
landse Zee. Drie jaar later ging hij weer op
konvooi, ditmaal met de Raa/(24 stukken) in de
Oostzee en de Middellandse Zee. In het voorjaar
van 1745 werd hij met de Leiderdorp (44 stukken)
naar de Shedandeilanden gestuurd om de OostIndische retourvloot op te vangen. Omdat de Lei¬
derdorp nauwelijks zeewaardig bleek te zijn,
kreeg Van Wassenaer in de tweede helft van dat¬
zelfde jaar opnieuw de Teijlincjen. Met dit schip
volbracht hij met succes een ingewikkelde di¬
plomatieke missie naar Algiers.
4

Hoewel zijn relatie met het bestuur van de Am¬
sterdamse admiraliteit in deze stadhouderloze
jaren stroef verliep - de kritische Van Wasse¬
naer was immers een protégé van de in 1741 uit
zijn ambt ontheven admiraliteitsbestuurder
Torck en bovendien orangist - kreeg hij medio
1746 toch een aanstelling tot ordinaris-kapitein. Willem van Wassenaer was in anciënniteit
de oudste extra-ordinaris en het college kon
niet om hem heen. Beducht dat zijn carrière in
Amsterdam zou stagneren door gebrek aan een
invloedrijke beschermheer, solliciteerde hij
eind 1746 bij de admiraliteit van De Maze in
Rotterdam. Bij deze admiraliteit was Willem
van Wassenaer verzekerd van invloedrijke con¬
necties: Willems neef Unico Wilhelm graaf van
Wassenaer-Obdam was de ‘raad ter admirali¬
teit’ die in februari 1747 voor zijn probleemlo¬
ze overgang naar De Maze zorgde.
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Toen de Fransen in het kader van de Oosten¬
rijkse Successieoorlog vrijwel de gehele Zuide¬
lijke Nederlanden hadden bezet, moest ’s lands
vloot op zo kort mogelijke termijn alle beschik¬
bare schepen in zee brengen. Van Wassenaer
kreeg in Rotterdam direct een schip: de Dordrecht
(52 stukken). Hiermee was hij de daaropvol¬
gende tweeënhalfjaar voor langere periodes op
zee. Respectievelijk onder vice-admiraal Schrij¬
ver in de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de
Golfvan Biskaje; zelfstandig in de Noordzee en
voor Noorwegen en onder schout-bij-nacht
Hendrik Lijnslager in de Middellandse Zee. Eind
juni 1749 werd de Dordrecht uit dienst genomen.
De vijandelijkheden met de Fransen waren al
ruim een jaar daarvoor gestaakt.
Er volgden voor Van Wassenaer een aantal
rustige jaren. Zijn bemoeienis met’s lands zee¬
macht bleef beperkt tot administratieve taken.
Promotie maakte hij wel: stadhouder Willem IV
benoemde hem in 1750 tot schout-bij-nacht bij
De Maze.
In 1756 kreeg Van Wassenaer weer een com¬
mando. Omdat de Dey van Algiers een jaar eer¬
der de wankele vrede met de Republiek had ver¬
broken, moesten er oorlogsschepen naar de
Middellandse Zee worden gestuurd om de
koopvaardij te beschermen. Het bevel over het
eskader dat in 1756-1757 werd uitgezonden,
werd aan Willem van Wassenaer toevertrouwd.
Het eskader bestond uiteindelijk uit acht sche¬
pen, waaronder Van Wassenaers vlaggenschip
Prinses Carolina (52 stukken). Vol verlangen om
de Algerijnen een lesje te leren voer Van Wasse¬
naer in het voorjaar van 1756 uit, maar de reis
liep uit op een mislukking. Van Wassenaer had
geen enkel wapenfeit op zijn naam weten te
brengen, de Prinses Carolina was wekenlang uit¬
geschakeld geweest ten gevolge van ziekte van
het overgrote deel van haar bemanning - waar¬
onder Van Wassenaer zelf - en zijn relatie met
de Rotterdamse admiraliteit was verstoord om¬
dat die had geweigerd om iets te doen aan het
tekort aan matrozen. Daarbij kwam nog dat
Van Wassenaer verantwoordelijk werd gesteld
voor de verdwijning van een bedrag van 20.000

gulden. Dit geld maakte deel uit van een lading
kostbaarheden die hij ten behoeve van Amster¬
damse kooplieden en de Spaanse koning Ferdi¬
nand VI uit Cadiz naar Nederland had vervoerd.
Het bleek dat Van Wassenaer zijn handteke¬
ning goedgelovig onder een vals ontvangstbe¬
wijs had gezet, zonder te controleren of het
geld ook daadwerkelijk aan boord was ge¬
bracht. Uiteindelijk moest hij een groot deel
van dit geld uit eigen zak terugbetalen.
Nadat de commotie tot bedaren was geko¬
men, volgden weer jaren van relatieve rust. Pas
na zijn benoeming tot vice-admiraal in 1766 en
tot luitenant-admiraal in 1768 werd Van Wasse¬
naer weer geregeld ingeschakeld. De jonge stad¬
houder Willem V vroeg Van Wassenaer frequent
advies over zaken die ’s lands zeemacht betrof¬
fen. De vele onderwerpen waarover hij ook door
bestuurders van alle admiraliteiten, collega-officieren en anderen werd geconsulteerd, getui¬
gen van het vertrouwen dat in zijn oordeel werd
gesteld. Daarnaast werd Van Wassenaer ge¬
durende deze jaren door de stadhouder belast
met het voorzitterschap van belangrijke en vaak
ingewikkelde krijgsraden.
In 1769 maakte hij nog eenmaal een zeereis.
Het volgens een nieuw ontwerp van en door
Pieter Pauluszoon van Zwijndregt gebouwde
fregat Thetis (3 6 stukken) voer voor het eerst uit
en Van Wassenaer, die bij het ontwerpen en in¬
richten van dit schip beslissend betrokken was
geweest, kreeg van de stadhouder toestem¬
ming om de reis mee te maken.
Bij het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog
(1780-1784) was Van Wassenaer 68 jaar oud. Het
opperbevel over de vloot werd hem niet meer toe¬
vertrouwd, waarschijnlijk omdat ‘hij te oud en te
swak is geworden’.4 Wel bleefWillem V Van Was¬
senaer als adviseur raadplegen.
Nog één keer trad Van Wassenaer begin 1783
op de voorgrond. Tijdens zijn traditionele ge¬
lukwens namens de marine aan Willem V op
diens verjaardag, haalde de oude luitenantadmiraal fel uit naar de patriotten die volgens
hem de stadhouder tot onderwerp ‘van de vuil¬
ste lasterschriften’ hadden gemaakt.5 Via pam-

Hans Vlot / ‘Bevonden het een weergaloos schip’

5

fletten liet Van Wassenaer de tekst van zijn toe¬
spraak circuleren. De patriottische pers viel en
masse over hem heen.6
Verbitterd over het gebrek aan steun van de
prinsgezinde factie trok Van Wassenaer zich
terug op zijn kasteel in het Gelderse Echteld.
Zijn gezondheid ging snel achteruit. Op 19 au¬
gustus 1783 overleed hij aan waarschijnlijk een
nierinfectie als gevolg van nierstenen.

De Dordrecht
Willem van Wassenaer voerde in zijn Amster¬
damse jaren het bevel op diverse door de Engelsen gebouwde schepen. Zowel de Windhond als
de Brak, de Teijlingen en de Raa/ waren door
Charles Bentham gebouwd. De Leiderdorp was
van de hand van John Davis. Hij kende dus de
Engelse bouwwijze door en door. Zijn adel¬
borst- en een deel van zijn luitenantstijd had hij
doorgebracht op schepen die onder verant¬
woordelijkheid van Nederlanders van stapel
waren gelopen. Na zijn overstap naar De Maze
kreeg Van Wassenaer het bevel over de Dor¬
drecht, een schip dat in 1739 door Paulus van
Zwijndregtwas gebouwd.
Onder Van Wassenaer werd de Dordrecht me¬
dio 1747 ingedeeld bij een eskader onder viceadmiraal Schrijver. Dit eskader kruiste in de zo¬
mer op de Atlantische Oceaan op zoek naar
Franse Oost- en Westindiëvaarders. Al snel
bleek dat de Dordrecht, aldus Van Wassenaer in
een rapport aan zijn admiraliteit, ‘altoos de
stompste zeijlder van het esquader onder hr.
vice admiraal Schrijver’ was.7 Schrijver rappor¬
teerde aan de Staten-Generaal dat de Dordrecht
‘... niets als ondienst in hetcruijssen (heeft) gedaen’. Sarcastisch voegde hij hier aan toe: ‘ik
heb het zelve verkoosen voor andren als weten¬
de dat het seekerlijk het beste is van het collegie
ter admiralitijt aan de Maaze’. En: ‘wat nadeel
sal dat schip Dordrecjt aan de vijand toe bren¬
gen!’8 De slechte zeilprestaties van de Dordrecht
vormden voor de Amsterdammer Schrijver
eens te meer het bewijs dat de in Rotterdam ge¬
6

bouwde schepen per definitie de mindere wa¬
ren van die, welke door de Engelsen in Amster¬
dam werden gebouwd.
De klachten van zowel Van Wassenaer als
Schrijver waren voor het bestuur van de Rotter¬
damse admiraliteit aanleiding hun kapitein te
vragen een uitgebreid rapport over het functio¬
neren van de Dordrecht op te stellen. In november
1747 werd het door hen besproken.9 Van Was¬
senaer had aanvankelijk het slechte zeilen van
zijn schip geweten aan de nieuwe dubbeling van
de huid. Later noemt hij dat feit niet meer in zijn
brieven en rapporten. Wel schreef hij dat hij tij¬
dens zijn kruistocht alles had geprobeerd om
het schip sneller en beter manoeuvreerbaar te
maken, maar tevergeefs. Bij terugkomst in Hellevoetsluis had hij op eigen initiatiefhet roer van
de Dordrecht opnieuw waterpas laten stellen en
ook had hij het laten ‘breeden’. Daarnaast had
hij het ‘van onderen aan de achterkant opgevuld
mitsgaders een sluif in het selve laten maken’.
Hij verwachtte hiervan veel verbetering voor wat
betreft de wendbaarheid van het schip. Ook
drong hij er op aan om het staande en lopende
want te plaatsen volgens zijn adviezen.10 Dit zou
de zeilkwaliteiten van het schip aanmerkelijk
verbeteren. Verder vond hij de bezaansroe en de
grootmarszeilsra te klein uitgevoerd en de voorstengstagzeilen zouden van ‘eversdoek’ moeten
worden gemaakt in plaats van Vlaams linnen.
Van Wassenaer stelde ook maatregelen voor
betreffende de gezondheid van de bemanning.
De Dordrecht was volgens zijn kapitein ‘veel te
dicht’. Het schip lekte bijna niet, waardoor het
kielwater niet of nauwelijks werd ververst en het
schip verschrikkelijk stonk. Van Wassenaer
schreef dat Amsterdamse schepen van vier gro¬
te koperen kranen waren voorzien, twee in het
voorschip en twee in het achterschip, die voor
een constante waterstroom zorgden als ze tij¬
dens het zeilen werden opengezet. Het vuile en
stinkende water kon zo worden afgevoerd. Hij
had op eigen initiatief al inlichtingen inge¬
wonnen in Amsterdam - wellicht bij Charles
Bentham - over hoe de kranen in de Rotter¬
damse schepen konden worden aangebracht.
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Een andere voorziening die volgens Van Was¬
senaer de gezondheid van de schepelingen ten
goede zou komen, was het aan weerskanten van
het schip aanbrengen van vijf of zes luchtpoor¬
ten. Dan kon, indien de geschutspoorten geslo¬
ten moesten blijven, de lucht op de dekken waar
de bemanning verbleef, worden ververst.
Andere suggesties in het rapport waren on¬
der meer: ruimte besparen door het invoeren
van de Amsterdamse manier van stouwen van
de victualie in ‘spijskasten’ in plaats van in de
door Rotterdam gebruikte tonnen; het gebruik
van ‘hayre touwen’ voor alle lijnen, vallen en
schoten in plaats van het door de Maze nog ge¬
bruikte hennep; geschutspoorten in het achter¬
schip; geweerrekken in plaats van geweerkisten; verbeteringen aan het geschut; een andere
verschansing en andere loopplanken; betere
uitrusting voor de konstabels, bepaalde vallen
voorzien van blokken, het meegeven van zon¬
netenten etc. Veel van de door Van Wassenaer
genoemde punten waren voorzieningen die hij
gewend was aan te treffen op Amsterdamse
schepen.
Het bestuur van de Rotterdamse admiraliteit
moet zich met deze situatie enigszins verlegen
hebben gevoeld, zeker met in het achterhoofd
de controverse die dat jaar weer actueel was ge¬
worden. Toch kreeg Paulus van Zwijndregt op¬
dracht om de door Van Wassenaer gesugge¬
reerde veranderingen aan te brengen. Vooral
moest aandacht worden besteed aan zijn op¬
merkingen betreffende het tuig. Ook verordon¬
neerde het college deze veranderingen voortaan
zoveel mogelijk op de nieuw te bouwen schepen
toe te passen. De koperen waterkranen moesten
bijvoorbeeld zo spoedig mogelijk op alle Rot¬
terdamse schepen worden aangebracht.
Dat de door Van Wassenaer gesuggereerde ver¬
anderingen verbeteringen waren, bleek tijdens
zijn konvooireis in 1748-1749 onder schout-bijnacht Hendrik Lijnslager naar de Levant. Lijn¬
slager liet zijn vlag waaien van de Bata vier (64 stuk¬
ken), de andere schepen van het eskader waren,
behalve de Dordrecht, de Amsterdamse schepen
Damiaten (64 stukken) en Dolfijn (22 stukken). De

Amsterdamse schepen waren gebouwd door
Charles Bentham. Tijdens een wedstrijd waarbij
het Rotterdamse schip het tegen de twee jaarjongere Damiaten opnam, bleek dat de Dordrecht niet
meer de ‘stompste zeilder van de geheele vloot’
was. Het liep ‘in vier glasen bijna vier streeken
op ’t compas’ op het Amsterdamse schip uit."
Tijdens de reis bleek verder de gloednieuwe Ba¬
tavier zo’n slechte zeiler, dat Lijnslager alle offi¬
cieren van het eskader een verklaring liet on¬
dertekenen over de belabberde prestaties van zijn
schip. Het door Bentham gebouwde vlaggen¬
schip kon verder zo slecht koers houden dat tij¬
dens de reis naar huis geen enkele koopvaarder
zich bij het eskader wilde aansluiten. Het gaf te¬
veel oponthoud.
Uit Van Wassenaers ervaringen met de Dor¬
drecht blijkt dat Paulus van Zwijndregt schepen
kon bouwen die de vergelijking met de door de
Engelsen in Amsterdam gebouwde schepen
heel goed konden doorstaan. Alleen doordat de
Rotterdamse schepen achterliepen op enkele
belangrijke punten, die met de romp van het
schip niets te maken hadden, werden hun pres¬
taties nadelig beïnvloed. Zodra deze punten,
waaronder met name het roer en het tuig, wa¬
ren gecorrigeerd, kon in ieder geval de Dordrecht
de vergelijking goed doorstaan.12

De Prinses Carolina
In 1755 verbrak de Dey van Algiers de vrede met
de Republiek en moesten er oorlogsschepen
naar de Middellandse Zee. Willem van Wasse¬
naer kreeg het bevel over het eskader dat in
1756 werd uitgestuurd. Van het bestuur van
zijn admiraliteit mocht Van Wassenaer zijn
vlaggenschip kiezen uit de vier ‘vijftigers’ waar¬
over het Rotterdamse college op dat moment
beschikte. Ze waren alle vier door Paulus van
Zwijndregt gebouwd. Twee van deze schepen,
de Stad Delft en de Schiedam, vielen af, omdat
Van Wassenaer had geconstateerd ‘dat deselve
omtrent de zeilagie niet seer voldaan hadde’.
De Dordrecht was een ‘redelijk zeilder’ gewor-
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den en daarom misschien te verkiezen boven
een schip dat nog nooit in zee was geweest en
dat ‘gevolglijk seer soude kunnen tegen vallen’.
Maar Van Wassenaer koos toch voor de Prinses
Carolina, een schip dat in 1747 te water was ge¬
laten maar wegens gebrek aan geld en nood¬
zaak nooit was afgebouwd. Het was ongetuigd
en benedendeks ‘geheel ledig, sonder combuijs of eenig beschotwerk’.'3
Van Wassenaers voorkeur werd gehonoreerd
en op zijn aandringen werd de Prinses Carolina
voorzien van het tuig van de Dordrecht. Alle ove¬
rige suggesties die Van Wassenaer tijdens zijn
commando over de Dordrecht had gedaan, wer¬
den op de Prinses Carolina toegepast. Op enkele
rondhouten na, die geconstrueerd bleven op de
oude Rotterdamse manier. Tijdens het afbou¬
wen van zijn vlaggenschip bleef de schout-bijnacht in nauw contact met scheepsbouw¬
meester Leendert van Zwijndregt, die zijn vader
Paulus was opgevolgd. Medio mei 1756 vertrok
de Prinses Carolina aan het hoofd van een verder
voornamelijk uit Amsterdamse schepen be¬
staand eskader uit patria.
Medio april 1757 zond Van Wassenaer vanuit
Malaga aan de Spaanse zuidkust een memorie
aan Van Zwijndregt waarin hij uitgebreid in¬
ging op de prestaties van zijn schip.14 De alge¬
mene conclusie was: ‘bevonden het schip zeer
gemanierd’, het kwam ‘zijn roer zeer wel na’.
Toch had hij ook kritiek. De Prinses Carolina verlijerde erg, met name als het bijgedraaid lag, en
Van Wassenaer probeerde daar met het ver¬
plaatsen van en verzwaren met ballast iets aan te
doen. Maar: ‘bevonden ’s Lands schip wat rank
was’. Aanvankelijk was de schout-bij-nacht
bang dat het hierdoor met ‘harde wind en omstuijmig weer’ zou gaan slingeren, maar: ‘geen
’t minste slingeren of wreed arbijden zelfs veel
minder dan t’ schip Vriesland en de fregatten die
in swaar weer al sterk werkten’. Hij voegde er
aan toe dat ‘een ijder zijne verwondering moest
betuijgen over de wijnig beweging except stam¬
pen van ’t schip de Princess Carolina’. Tijdens het
varen in konvooi had het vlaggenschip slechts
weinig zeil nodig om de andere schepen voor te
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blijven. Wel helde het bij een bepaalde zeilvoering sterk over. Van Wassenaer had 76 last ex¬
tra ballast ingenomen om het schip meer stabi¬
liteit te geven.
Van Wassenaers memorie noemde 44 pun¬
ten bij naam. Het overgrote deel hiervan be¬
stond uit toepassingen die hem tot tevreden¬
heid stemden. Een aantal had betrekking op
de leefbaarheid aan boord en op de interne
scheepsdienst. Al deze veranderingen had hij
ook al in zijn rapport over de Dordrecht in 1747
genoemd en bij het uitrusten van de Prinses Ca¬
rolina op dit schip laten aanbrengen.
Een tweetal door Van Wassenaer aangestipte
praktijksituaties zijn de moeite waard hier te
vermelden. Al direct na het vertrek tijdens het
varen in konvooi met veertien koopvaarders en
twee Amsterdamse fregatten - de gloednieuwe
Weststdlingioeif en de in 1742 gebouwde Raaf
(beide 24 stukken)'5 - merkte Van Wassenaer
over deze schepen op dat de Weststellingu^erf‘ge¬
heel in bouwing verschilde van ’t ander also
veel meer breedte en holte hadden ... daar de
Raaue veel kleijnder in dimensie was ...’. Over
de zeilcapaciteiten meldde de schout-bijnacht: ‘... beijde dese fregatten ter zelver tijd
gekield als ’t schip de Prinses Carolina ... zijlden
doen te zamen voor de wind, er was geen nog
van de oorlogsfregatten nog Coopvaarders die
ons alsdoen eenigsints meester was, ’t tegen¬
deel, hadden wij altijd minder zeijl dan een van
allen’. Een poging om een rechtstreekse con¬
frontatie met een van de Amsterdamse schepen
aan te gaan mislukte, doordat het vlaggenschip
zijn voorsteng verloor.
Een van de oorlogsschepen die zich in de
Middellandse Zee bij Van Wassenaers eskader
aanslootwas het Amsterdamse fregatTriton (24
stukken), dat in 1752 was gebouwd door de
Engelsman John May. May was op de Amster¬
damse admiraliteitswerf de belangrijkste assis¬
tent van Charles Bentham. De verstandhou¬
ding tussen de beide Engelse scheepsbouwers
was erg verslechterd en in het kader van de al
maar slepende controverse wilde de stadhou¬
der, en na diens overlijden regentes Anna van
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Hannover, eindelijk wel eens weten wie het
beste schip kon bouwen: Bentham, May of
Leendert van Zwijndregt. May en Van Zwijn¬
dregt kregen opdracht een fregat van 24 stuk¬
ken te bouwen. In een onderlinge krachtme¬
ting zou dan moeten worden uitgemaakt welk
van deze schepen - en dus ook welke scheeps¬
bouwmeester - de beste was. In 1753 streden
Mays Triton, Van Zwijndregts Oranjezaal en de in
1748 door Bentham gebouwde Haarlemmerhout
(36 stukken) in een wedstrijd tegen elkaar. De
strijd bleef min of meer onbeslist.
De controverse had Van Wassenaers grote
belangstelling. Nu hij zelf de kans had de presta¬
ties van het speciaal voor de genoemde wedstrijd
gebouwde Amsterdamse schip te aanschouwen,
organiseerde ook hij een krachtmeting: Mays Tri¬
ton, gecommandeerd door Quirijn Dabenis,
moest het opnemen tegen de Weststellinfliueif, een
schip gebouwd door Bentham dat onder com¬
mando stond van Lodewijk graafvan Bylandt. ‘Op
den 8 november 1756 bij Caap Spartel met een
frisse Bramzeijlscoelte liet ’t Amsterdamsche fre¬
gat Weststellimjioeif probeere te zeijlen soo bij als
van de wind met het Fregat de Triton welk laat¬
ste nu kortelings schoon van de kiel uijt Genua
weder bij mij was gekomen daar er tegen ’t eerst¬
genoemde al zedert Januarij deses jaars ongekield
was. De Triton verloor ’t in alle deelen, hebben¬
de selfs lang werk om met alles bij mij loefwaards
voorbij te komen daar ik egter benevens Capiteijn
Linklaan ’t Schip Vriesland met reeven in de marszijls lag en de onderzijlen aan lij opgegijd’. Hij
vond de Triton van alle schepen die hij bij zich had
‘de minste in zeijlagie’. Van Wassenaer voegde
er nog aan toe: ‘NB dit artieul hier alleen meest
wegens derTriton ’tFregatte proeve uijtgezonden
a 1752 tegen d’Oranjezaal’.'6 De schout-bij-nacht
probeerde duidelijkLeendertvan Zwijndregt een
hart onder de riem te steken.
Van Wassenaer was goed te spreken over zijn
vlaggenschip, met name over de snelheid en de
wendbaarheid. Ook uit de missiven die hij re¬
gelmatig naar zijn admiraliteit stuurde blijkt
dit: het was ‘gantsch niet de minste der zeilders
die hij bij zig had’.'7 Het schip voldeed naar te¬

vredenheid, mits de door Van Wassenaer
voorgestelde veranderingen aan het tuig etc.
werden aangebracht. Het hoefde dan voor geen
enkel door Bentham ofMay gebouwd schip on¬
der te doen. Dit zal het vertrouwen van Van
Wassenaer in de Rotterdamse schepen hebben
geschraagd.

De Thetis
Op 8 maart 1766 volgde prins Willem V zijn in
1750 overleden vader op. Nadat de festiviteiten
achter de rug waren, ging de jonge erfstadhou¬
der op rondreis langs de verschillende generaliteitscolleges om kennis te maken met de re¬
genten en hun werkzaamheden. Medio mei
1766 was hij een aantal dagen de gast van de ad¬
miraliteit De Maze. Hij woonde daar een verga¬
dering van het bestuurscollege bij. Tijdens de
beraadslagingen gaf de prins te kennen dat het
hem aangenaam zou zijn als de raad zou willen
nagaan of ‘deselve niet souden kunnen goed¬
vinden ... de baas timmerman (te) gelast(en)
om een teekening of mal te maaken van een fre¬
gat van 36 stukken van 140 voet over steven en
om het selve vervolgens aan dit collegie te pre¬
senteren’.'8 Willem V gaf daarbij aan dat de pro¬
vincie Groningen naar verwachting zeer bin¬
nenkort een deel van hun al jaren achterstallige
betaling aan het admiraliteitscollege zou ver¬
richten en dat het nieuwe fregat daarvan zou
kunnen worden betaald. Als de financiering
geregeld was, kon een verzoek van de erfstad¬
houder moeilijk worden geweigerd en de pas
aangestelde Pieter Pauluszoon van Zwijndregt,
broer en opvolger van Leendert, kreeg kort
daarna de opdracht. De scheepsbouwmeester
had hier verbazingwekkend weinig tijd voor
nodig: in juni liet hij een tekening en een mal
bij het admiraliteitscollege bezorgen.
Van Wassenaer, inmiddels bevorderd tot
vice-admiraal, begroette de nieuwbouwplannen met enthousiasme. Hij had ongetwijfeld al
lange tijd ideeën gehad over hoe een fregat van
36 stukken zou moeten worden gebouwd en nu
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Afb. 2. Tekening uan de inwendige verdeling van de Thetis door Pieter van Zwijndrecht (1766). (Maritiem Museum Rot¬
terdam, inv. nr. T1180-10)

had hij de kans deze in praktijk te brengen. Het
is gezien zijn toegang tot de stadhouder - met
name via zijn oudere broer Frederik Hendrik
baron van Wassenaer van Catwijck - zelfs zeer
goed mogelijk dat het idee van hemzelf afkom¬
stig was. Gezien de snelheid waarmee de
scheepsbouwmeester met de tekeningen voor
de dag kwam, is het zelfs waarschijnlijk dat de
vice-admiraal met Van Zwijndregt al ideeën
had uitgewisseld voordat de stadhouder het
voorstel ter sprake bracht.
Van Wassenaer en enkele andere officieren
werden uitgenodigd om de tekeningen te be¬
oordelen en eind juli stuurden zij hun bevindin¬
gen naar het college. Hoewel zij zich goed kon¬
den vinden in de voorstellen van Van Zwijndregt,
hadden ze toch enkele opmerkingen en wensen.
De belangrijkste hiervan was hetvoorstel om de
zeilkwaliteiten te verbeteren door het schip vijf
voet - anderhalve meter - langer te maken.19 Bij
enkele meer ondergeschikte punten hadden ze
kanttekeningen geplaatst. Het college en Van
Zwijndregt gingen direct met de voorgestelde
wijzigingen akkoord en de scheepsbouwmees¬
ter kreeg opdracht nog in augustus 1766 met de
bouw van het schip te beginnen.
Voor Van Wassenaer was dit het begin van
een periode van hechte samenwerking met Pie¬
ter van Zwijndregt. De vice-admiraal zou zich
de komende twee jaar intensief bemoeien met
het ontwerp, indeling, zeilplan en tuigage van
10

het nieuw te bouwen schip. Rond september
1766 stelde hij een memorie voor zijn be¬
stuurscollege op, waarin hij dek voor dek de in¬
deling van een fregat van 36 stukken onder de
loep nam. Praktisch alles werd behandeld, van
‘gemakhuijsjes’ tot de pompen en van de kom¬
buis tot de roerpen. Hij stelde een zeilplan op
en ook sprak hij over de takelage, de stengen en
de masten. Zelfs de ‘wijnkelder’ werd niet ver¬
geten.20 Van Wassenaer had de memorie punt
voor punt met Van Zwijndregt doorgenomen.
De scheepsbouwmeester had de opdracht ge¬
kregen zich zoveel mogelijk te richten naar de
op- en aanmerkingen van de vice-admiraal.
Gedurende de koude wintermaanden lag het
werk stil maar eind februari werd het weer op¬
gepakt en in april 1767 kon opdracht worden
gegeven om de rondhouten en zeilen voor het
fregat, dat inmiddels van de erfstadhouder de
naam Thetis had gekregen, te vervaardigen. Op
26 mei werd de romp in aanwezigheid van Wil¬
lem V te water gelaten. De Thetis werd voor de
kade liggend verder afgebouwd. Het beeldwerk
op de spiegel had Van Wassenaer’s speciale in¬
teresse. Vice-admiraal en scheepsbouwmees¬
ter konden het er niet over eens worden. Het
bestuur van De Maze liet Van Wassenaer in
deze kwestie de vrije hand en medio juli 1767
hakte deze uiteindelijk de knoop door.21
Nog in december van datzelfde jaar kreeg
Van Zwijndregt toestemming de masten op het
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schip te plaatsen. Hoewel gelijktijdig opdracht
werd gegeven om daarna het schip te tuigen en
te dubbelen, werd enkele weken later toch be¬
sloten hiermee te wachten. De afbouw had
geen prioriteit, omdat de Thetis voorlopig toch
niet in dienst zou worden gesteld. Wel werd be¬
gin maart besloten het schip te schilderen.
Het ontwerp van het nieuwe fregat was zoda¬
nig revolutionair dat met enige spanning werd
gewacht op hoe het schip zich op zee zou ge¬
dragen. Verbouwingen en niet dringend nood¬
zakelijke reparaties aan de andere schepen van
De Maze werden uitgesteld om te zien of de in
de Thetis verwerkte ideeën overgenomen zou¬
den kunnen worden. Zo werd in maart 1767 be¬
paald dat ‘omtrent de verdeeling van ’t schip ’t
Welvoeren van 't Land en van de scheepen van
’t Collegie in ’t generaal geen verandering te
maeken en afwagten hoe de verdeeling van
’t schip Thetis zal voldoen’.22 Het eerste werk¬
stuk van Pieter van Zwijndregt was met zijn 145
voet - ruim 41 meter - aanzienlijk groter dan
eerder gebouwde oorlogsschepen met 36
kanons. Ter vergelijking: de in 1767 door Jan
May in Amsterdam gebouwde 36-er Beverivijk
was anderhalve meter korter dan de Thetis en de
in 1759 eveneens door May gebouwde 44-er
Zivieten was slechts een fractie groter. Maar ook
in andere aspecten week het schip af. De mas¬
ten waren bij voorbeeld loodrecht op de water¬
lijn geplaatst. Het was tot dan toe gebruikelijk
de masten enigszins schuin naar achteren te la¬
ten hellen. Alles aan de Thetis was ook zwaarder
uitgevoerd. Vooral wat de zeilen en het tuig be¬
treft, leek het eerder een schip van het vijfde
charter.23 Toch zou de Thetis met minder matro¬
zen toe kunnen dan andere 36-ers. Het schip
was ‘soo in als uijtwendig van een nieuwe con¬
structie naar de goedkeuring van de Heer Luijtenant Admiraal Van Wassenaar’.24 Al met al
zou de Rotterdamse admiraliteit voor de Thetis
een bedrag van 92.397 gulden en twee stuivers
moeten neertellen.25 Een bedrag dat vrijwel in
overeenstemming was met Pieter van Zwijndregts begroting van tegen de honderdduizend
gulden.

In het najaar van 1768 werd besloten het
schip in 1769 in dienst te stellen. Gerard Cor¬
nells de Prato nam op 24 januari 1769 het bevel
op zich. De equipagemeester kreeg opdracht
het schip zoveel mogelijk naar de wensen van
De Prato ‘te doen beschieten, kielen, gereed¬
maken en toetakelen’,26 zodat het op of vlak na
1 april naar Hellevoetsluis zou kunnen vertrek¬
ken. Daar zou het worden uitgerust voor een
reis van zeven maanden. De Thetis moest samen
met drie andere oorlogsschepen de Oost-Indische retourvloot opvangen die dat jaar de route
door het Kanaal koos. Daarna zou het schip
koopvaarders begeleiden naar Lissabon.
Van Wassenaer wilde graag de eerste verrich¬
tingen van de Thetis van nabij meemaken en hij
vroeg de stadhouder en het admiraliteitscolle¬
ge toestemming om zich in te schepen. Hij
kreeg die toestemming, maar wel waren er
richtlijnen waaraan hij zich diende te houden.
Het schip mocht onder meer geen enkel uiter¬
lijk kenmerk tonen, waaruit zou kunnen blij¬
ken dat er een luitenant-admiraal aan boord
was. Van Wassenaer kon zijn vlag dus niet hij¬
sen. Verder mocht hij, indien de omstandighe¬
den het toelieten, besluiten een Engelse haven
binnen te lopen om een Engels oorlogsschip
van hetzelfde charter op te zoeken. In een
rechtstreekse wedstrijd met een of meerdere
Engelse schepen zouden dan de zeilkwaliteiten
van de Thetis op de proef kunnen worden ge¬
steld.27 Een verzoek van de stadhouder om hem
tijdens de reis regelmatig van de prestaties van
het schip op de hoogte te houden, ging buiten
de officiële orders om.
Begin april was de Thetis volgens planning
klaar en via Dordrecht, het Hollands Diep en
het Haringvliet bereikte het na een reis van
ruim drie weken op 7 mei Hellevoetsluis. Op 10
juni, nadat zowel de voorraden als de volledige
bemanning aan boord waren gebracht, moest
de Thetis in opdracht van Van Wassenaer,
‘schoon een contrerie wind’, van Hellevoetsluis
naar Goedereede laveren. De luitenant-admi¬
raal wilde kijken hoe het nieuwe schip aan het
roer zou gehoorzamen onder klein zeil in nauw
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vaarwater. Het was slecht weer: harde wind en
buien. De luitenant-admiraal was zelf niet aan
boord. Hij bekeek de verrichtingen van het oor¬
logsschip vanaf een kleine overdekte boot. Hij
was positief over wat hij zag. Met name was hij
tevreden over hoe de Thetis gehoorzaamde aan
het roer. Van Wassenaer meldde in ‘het tot nog
toe gepasseerde wegens mijne directie over het
nieuw gebouwd fregat Thetis’ aan de stadhou¬
der onder andere dat het schip ‘wel aan zijn
roer gemanierd’ was en ‘behoorlijk gaauw in
’t wenden en draaien’.28 De Prato had dezelfde
gedachten: ‘het schip voldeed in alles, enwel
wat goeds beloofden’. Ondanks dat hij flink
had moeten reven was het schip zeer gema¬
nierd: ‘Soo int bij als voor de wind zeijlen, alsmaede int wenden en draaijen’. De Prato meld¬
de in zijn rapport aan Van Wassenaer dat de
Thetis wat loefgierig was. Zelfs toen tijdens de
proefvaart het bezaanzeil geborgen moest wor¬
den ging het schip nog makkelijk door de wind
en behield het zeer goed zijn vaart. Het week
daardoor slechts weinig van zijn koers af. De
Thetis was 1 voet en 2 duim stuurlastig, ‘dog on¬
der zeijl sijnde maar 9 duijmen’.29 Ook helde
het schip wat over, met name over bakboord.30
Ondanks haar wendbaarheid kwam de Thetis
tijdens de proefvaart in aanvaring met een voor
anker liggende koopvaarder. De Prato weet dit
aan een onverwacht sterke ebstroom. De scha¬
de bleef voor beide schepen beperkt.
De volgende dag kwam de Thrtis in zee en zet¬
te het koers naar het Kanaal. Het schip zeilde
‘bij alle occasie teegen anderen en op allerleij
wijse probeerden en nog altoos bevonden beeter dan die te zeijlen’. De Prato vond zijn schip
‘vrij gauw en gemanierd’, het had ‘extra weinig
dreef.3' Tijdens de reis werd het schip zo goed
mogelijk getrimd. Alle zware objecten aan
boord, waaronder de kanons en ankers, wer¬
den net zo lang van stuurboord naar bakboord
en van voor naar achter gesleept tot Van Was¬
senaer en De Prato tevreden waren over de ge¬
wichtsverdeling. Na een kort verblijf op de rede
van Spithead bij Portsmouth ging de Thetis
kruisen in het Kanaal om de Oost-Indische re¬
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tourvloot en de andere Nederlandse oorlogs¬
schepen op te wachten. Na enkele dagen kwam
het tot een ontmoeting met het Engelse oorlogsfregat Lively, waarmee werd opgezeild. On¬
der dezelfde zeilvoering met matige wind was
het Nederlandse schip sneller dan de Engels¬
man.
Op 7 juli 1769 kwamen de drie andere Neder¬
landse oorlogsschepen in zicht. Het waren de
Weststellinyiveif en de Dankbaarheid, beide van de
Amsterdamse admiraliteit; en de Westfriesland
(alle 24 stukken) van de admiraliteit van het
Noorderkwartier. Van Wassenaer ontbood de
drie kapiteins bij zich aan boord en instrueerde
hen hoe te handelen wanneer ze de VOC-schepen zouden ontmoeten. Tot dat moment daar
was, werden er wedstrijden georganiseerd
waarbij het Rotterdamse schip het tegen de an¬
dere drie opnam. Telkens bleek de Thetis het
snelst en het meest wendbaar, vooral bij aanwakkerende wind.
Al de volgende dag kwam de VOC-vloot in
zicht. De uit zeven schepen bestaande vloot
werd door de Weststellingwerf en de Westfriesland
begeleid op het laatste traject naar de Repu¬
bliek. De Thetis en de Dankbaarheid bleven krui¬
sen op achterblijvers. Helaas was de wind te
zwak om nog een krachtmeting te organiseren.
Op 10 juli ontmoetten ze een afgedwaald re¬
tourschip dat door de Dankbaarheid onder kon¬
vooi werd genomen; de Thetis bleef achter.
Nog voor zonsopgang de volgende dag kreeg
het Nederlandse schip een eskader Engelse
oorlogsschepen in zicht. Het waren zes fregat¬
ten, een snauw en een sloep. Het eskader stond
onder bevel van de hertog van Cumberland,
schout-bij-nacht van de blauwe vlag. Nadat de
schepen elkaar volgens de regels hadden be¬
groet, ging De Prato aan boord van de Venus,
Cumberlands vlaggenschip. De Prato vroeg de
Engelse schout-bij-nacht verlof om bij het es¬
kader te blijven zodat de Thetis zich zou kunnen
meten met de Engelse oorlogsschepen. Cum¬
berland was direct enthousiast en heel de ver¬
dere dag werden er allerlei manoeuvres uitge¬
voerd. Niettegenstaande de zwakke wind, ‘de
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slegste boeg voor de Thetis’,32 was het Neder¬
landse schip wendbaarder dan alle Engelse
schepen en sneller dan vier van hen.
Op 12 juli kwam de Thetis weer voor anker op
Spithead, vlak daarna gevolgd door Cumber¬
lands eskader. De volgende dag nam Van Was¬
senaer met zijn ‘domestique’ zijn intrek in een
herberg in Portsmouth. De luitenant-admiraal
verliet het schip omdat Cumberland de Thetis
wilde bezichtigen. Een ontmoeting tussen bei¬
de vlagofficieren moest wegens een nog uit de
vorige eeuw stammende voorrangskwestie
worden vermeden. Enkele uren later arriveerde
Cumberland met al zijn kapiteins aan boord
van het Nederlandse oorlogsschip. Hij kreeg
van De Prato als koninklijke prins 21 saluut¬
schoten. Ruim drie kwartier later vertrok Cum¬
berland weer. ‘Seer content’, aldus De Prato in
zijn journaal.33 Op 22 juli verliet het Rotterdam¬
se schip de rede van Portsmouth om nogmaals
te gaan kruisen op VOC-schepen.
Twee dagen later kwamen de Nederlanders
het eskader van Cumberland op volle zee weer
tegen. Evenals bij de eerste ontmoeting stond
er een zwakke westenwind. Ook nu sloot de
Thrtis zich bij de Engelsen aan en weer werd het
schip tijdens allerlei manoeuvres uitgepro¬
beerd. In een rechtstreekse confrontatie met
Cumberlands vlaggenschip bewees de Thrtis
dat het het snelste schip was, met name bij aandewindse koersen. De volgende dag, 25 juli
1769, namen de Nederlanders afscheid van het
Engelse eskader, omdat ze anders te ver van het
afgesproken ontmoetingspunt met de Oost-Indiëvaarders zouden afdwalen. Enkele uren na¬
dat de Engelsen achter de horizon waren ver¬
dwenen kwamen drie VOC-schepen in zicht.
De Thrtis nam de Oost-Indiëvaarders onder zijn
hoede en begeleidde ze naar respectievelijk
Goeree en Texel. Ruim een week later, op 6 au¬
gustus 1769, kwam het oorlogsschip op de rede
van Hellevoetsluis voor anker. Van Wassenaer
bleef nog een week in het stadje logeren. Waar¬
schijnlijk gebruikte hij deze tijd om samen met
De Prato rapporten op te stellen voor de stad¬
houder, de Staten-Generaal en het Rotterdam¬

se admiraliteitscollege over de prestaties van de
Thrtis. Op 13 augustus stapte Van Wassenaer
samen met zij n gevolg aan boord van het admiraliteitsjacht dat was gezonden om hem op te
halen. Na persoonlijk in Den Haag en Rotter¬
dam zijn rapport te hebben aangeboden ver¬
trok hij naar huis, naar kasteel De Wijenburg in
Echteld.
De Thrtis vertrok op 9 september 1769 voor een
konvooireis naar Lissabon. Begin december was
het weer terug op de rede van Hellevoetsluis. De
Prato rapporteerde zijn thuiskomst aan Van
Wassenaer die naar de marinehaven ging om uit
de eerste hand de gedragingen van het schip te
vernemen. De berichten van De Prato waren zeer
positief; in zijn voorlopig rapport aan de admi¬
raliteit waarvan hij Van Wassenaer een afschrift
stuurde, noemde hij de Thrtis ‘een weergaloos
schip’.34 De Prato’s definitieve rapport liet lang
op zich wachten. De Rotterdamse kapitein was
vlak na zijn thuiskomst ernstig ziek geworden
en hij was niet in staat om een pen op papier te
zetten. Na een halfjaar trad een verbetering in en
De Prato kon zijn rapport afrondden. Op 13 de¬
cember 1773 zou De Prato in Rijswijk overlij¬
den.35
De prestaties van de Thrtis werden in de jaren
daarna door verschillende marineofficieren kri¬
tisch beoordeeld. De Rotterdamse kapitein Jacob
Zegers, die in de jaren 1772-1774 de nieuwe Arend
commandeerde, was zeer te spreken over de The¬
tis. De Arend had samen met de Thetis dienst ge¬
daan en, zo schreefZegers aan zijn admiraliteit,
‘zoo lang met deselve gezeijlt hebbe, scheelde het
altoos considerabel veel, zowel van de wind, bij
de wind als voor de wind het fregat Thetis veel har¬
der zeijlde’.36 Een kapitein die aanvankelijk ook
goed te spreken was over de prestaties van de The¬
tis, was Andries de Bruijn. Het schip had van 1773
tot en met 1775, ‘in alle opsigte seer voldaan’.37
Later werd hij minder positief. Toen hij het schip
in 1777 weer commandeerde, noteerde hij in zijn
journaal: ‘het scheen mij... toe dat de Theetis niet
zoo snel dan de voorige reijs zeijlde’. Zijn eind¬
oordeel was dat het schip, hoewel sneller dan an¬
dere hem bekende 3 6-ers, tot de ‘ordinaire zeijl-
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ders’ moestworden gerekend.38 De luitenantGodefridus Mesteecker, die in deze kwaliteit de eer¬
ste reis van de Thetis had meegemaakt, schreef
Van Wassenaer in 1771 over het schip dat het ‘een
zeer goed figuur op ’t waater sloeg’. Maar ook
schreef Mesteecker dat het schip ‘geen over¬
vlieger’ was.39
Een commandant die uit het schip probeerde
te halen wat er in zat, was Johan Arnold Bloys
van Treslong. Van Treslong commandeerde de
inmiddels van naam veranderde Thetis (zie hier¬
na) in het oorlogsjaar 1783 tijdens enkele kruis¬
tochten op de Noordzee, meestal in eskaderverband. Op 13 mei 1783 vermeldde hij in zijn
journaal: ‘bevonden het schip seer goed te zij¬
len’ en ‘het schip werkt seer makkelijk’. Maar
later moest hij constateren: ‘bevonden met een
slappe koelte ’t schip zoo goed niet na evenreedigheijd zijlde als wel met een stijven koelten’.
Van Treslong vond dat de prestaties van het
schip ook erg afhingen van een juiste ge¬
wichtsverdeling en een juiste stand van de mas¬
ten. Wekenlang was hij aan het veranderen,
schuiven en stellen. Het Amsterdamse fregat
Bellone van eveneens 36 stukken, ‘welke voor
een hardzeijlder werd gehouden’, was daarna
duidelijk de mindere. Tot zijn genoegen moest
Van Treslong zelfs constateren dat de Amster¬
damse 56-er Etjprins, die werd beschouwd als
het snelst en best zeilende schip van het oorlogseskader bij Texel, bij toenemende wind het
onderspit moest delven: ‘bevonden het schip
teegenwoordig beter te zijlen als de Erfprins
welke de beste zijlder hier was’.4°
In de Vierde Engelse Oorlog, in november
1782, kreeg de Thetis een andere naam: Ceres.
Als reden hiervoor werd aangevoerd dat de ad¬
miraliteit van Amsterdam eerder dan die van
Rotterdam een Thetis in de vaart had (een 24-er
in 1768 gebouwd door John May), en dat twee
schepen met dezelfde naam verwarring zou
kunnen geven.41 Onduidelijk is waarom de Rot¬
terdammers voor de naam Ceres kozen. Ceres is
volgens de Romeinse mythologie de godin van
de landbouw en heeft geen relatie met de zee¬
vaart of oorlogsvoering.
14

In de jaren na de Vierde Engelse Oorlog heeft
de Ceres nog verschillende reizen gemaakt.
Naast bestemmingen in Europa was het schip
van 1785 tot 1789 in Indië en aan de Kaap. In
1794 werd het samen met de Medea (44 stuk¬
ken) aangewezen voor dienst rond de West-Indische eilanden met als uitvalsbasis Curasao.
Omdat kort na aankomst van de schepen in de
West de politieke situatie in Europa snel ver¬
slechterde, werd communicatie met het moe¬
derland praktisch onmogelijk. De communica¬
tie hield helemaal op nadat de ‘oude Republiek’
in 1795 plaats had moeten maken voor de sterk
op Frankrijk georiënteerde Bataafse Republiek.
De Engelsen, die al vanaf 1793 in oorlog met
Frankrijk verkeerden, verklaarden diens nieu¬
we bondgenoot direct de oorlog en begonnen
met het blokkeren van de Nederlandse kust. De
handel kwam stil te liggen waardoor in de West
groot gebrek ontstond aan voorraden en on¬
derdelen. De eilanden zelf waren te arm om de
zorg voor beide schepen en bemanningen op
zich te nemen.
Eind 1794 telde zowel de Medea als de Ceres en
groot aantal zieken, mede door een ernstig te¬
kort aan voedsel. Een deel van de bemanningen
overleed in miserabele omstandigheden. Een
ander deel deserteerde, gelokt door de hoge ga¬
ges die werden betaald op Amerikaanse koop¬
vaarders en Franse kapers. De Medea werd bo¬
vendien in de loop van 1795 afgekeurd voor de
dienst. De Ceres was volgens Albert Kikkert, de
kapitein van het schip en bevelhebber in het ei¬
landgebied, nog wel zeewaardig maar voor de
lange reis naar patria waren niet voldoende on¬
derdelen en voorraden aanwezig. Tussen Kik¬
kert en F.S. Wierts, de kapitein van de Medea, bo¬
terde het niet. Ook weigerde een deel van de
bemanning de eed van trouw aan het Bataafse
bewind af te leggen. Deze problemen liepen uit
op heuse gevechten waarbij Wierts ernstige ver¬
wondingen opliep en zijn eerste officier de dood
vond. Het prinsgezinde deel van de bemannin¬
gen van beide schepen vertrok. Kikkert was ge¬
dwongen hen te vervangen door onbevaren volk.
In augustus 1796 besloot Kikkert ook zijn res-
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terende manschappen te ontslaan. Samen met
zijn Bataafsgezinde officieren keerde hij via
Frankrijk naar de Bataafse Republiek terug. Bei¬
de schepen liet hij aan hun lot over.42 Wat er ver¬
der met de Ceres is gebeurd, is onbekend.
Pieter van Zwijndregt zou veel van de ervarin¬
gen die hij had opgedaan bij het bouwen van de
Thetis verwerken in de schepen die hij voor de
Rotterdamse admiraliteit op stapel zou zetten.
Al in 1769 had hij opdracht gekregen een 24-er
te bouwen met een indeling ‘proportioneel aan
die van ’t fregat Thetis’, alhoewel er op dat mo¬
ment nog geen enkele opmerking kon worden
gemaakt over de functionaliteit op zee. Van
Zwijndregt bouwde daarna nog een tweetal 36ers volgens de principes van de Thetis. De eerste
in juni 1770, toen het Rotterdamse admiraliteitsbestuur besloot tot de bouw van een fregat
‘nae het model van het fregat Thetis’.43 Dit schip
werd Jason genoemd. In 1775 werd nog een 36er volgens dezelfde principes gebouwd, de
Brielle.
De Thetis/Ceres moet een goed schip zijn ge¬
weest. Iedereen die het had gecommandeerd,
was het daar over eens. Hoe goed het schip
was, daarover verschilde men van mening.
Duidelijk is echter wel dat het schip aandacht
nodig had. Kreeg het een kapitein die actief en
met kennis van zaken zocht naar mogelijkhe¬
den om het maximale uit het schip te halen,
dan was het, mits er voldoende wind stond, in
snelheid en wendbaarheid moeilijk te verslaan.
Stond er echter een zwakke wind en/of werd er
niet voldoende aandacht besteed aan de ge¬
wichtsverdeling en aan de stand van masten en
zeilen, dan nog was het schip een ‘ordinaire
zeijlder’ van het betere soort. Het is hoe dan
ook duidelijk dat Van Zwijndregt en Van Was¬
senaer een schip hadden ontworpen voor zee¬
lieden die hun vak verstonden.44

Conclusie
De controverse over de marinescheepsbouw in
de eerste helft van achttiende eeuw was de zo¬

veelste uiting van de gebrekkige samenwerking
tussen de admiraliteiten. De druk van de admi¬
raliteit van Amsterdam om de andere admirali¬
teiten de Engels bouwmethode op te leggen,
werd door hen als onaanvaardbaar beschouwd.
Vooral ook omdat de superioriteit van deze me¬
thode niet kon worden aangetoond, blijkens
onder andere de ervaringen van Willem van
Wassenaer. Zowel de Dordrecht als de Prinses Ca¬
rolina waren in vergelijking met diverse Am¬
sterdamse schepen goede zeilers, mits de door
hem voorgestelde veranderingen aan tuig en
roer waren aangebracht.
Dat er echter ook in zowel Rotterdam als Am¬
sterdam minder goed zeilende schepen werden
gebouwd, is eveneens duidelijk gezien de op¬
merkingen van Van Wassenaer over de Stad
Deljt en Schiedam en de ervaringen van respectie¬
velijk Lijnslager met de Bataoier en Van Wasse¬
naer met de Triton.
In Rotterdam stonden de ontwikkelingen in
de eerste helft van de achttiende eeuw voor wat
de marinescheepsbouw betreft niet stil, blijkens
opmerkingen in de rapporten van de Franse
scheepsbouwer Blaise Olivier over de bouwwij¬
ze van Paulus van Zwijndregt. Bij de ontwikke¬
lingen in de jaren zestig van diezelfde eeuw was
Willem van Wassenaer naast anderen de drij¬
vende kracht. Hij introduceerde diverse aspec¬
ten van de Engelse bouwwijze in Rotterdam.
Mede hierdoor ontstond al in de tweede helft van
de achttiende eeuw op de belangrijkste werven
in de Republiek een meer uniforme wijze van
bouwen van oorlogsschepen. Deze aspecten en
zijn eigen ideeën op het gebied van de marine¬
scheepsbouw werden verwerkt in het concept
van het fregat Thetis, dat door veel van zijn com¬
mandanten als een snel zeilend en goed han¬
delbaar schip werd gekwalificeerd. Dit concept
werd dan ook door de Rotterdamse admiraliteit
verplicht gesteld voor alle op de werf te bouwen
schepen. Een lang leven heeft het concept ech¬
ter niet gehad. Tijdens de Vierde Engelse Oorlog
kreeg het bouwen van schepen volgens de Am¬
sterdamse methode de overhand vanwege het
toen noodzakelijke streven naar uniformiteit.
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De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de
cruise-industrie in de twintigste eeuw
Ferry de Goey

Van 1977 tot 1986 werd in de Verenigde Staten,
en later ook in Nederland, de televisieserie The
Loue Boat uitgezonden. De serie speelde zich af
aan boord van een cruiseschip en volgde het
wel en wee van Captain Stubing, cruise director
Julie McCoy, bartender Isaac Washington en
yeoman-purser ‘Gopher’ Smith. De serie trok
grote aantallen televisiekijkers en heeft zonder
twijfel bijgedragen aan het populariseren van
cruises.' Ooit beschouwd als een ‘stiefkind van
de passagiersvaart’, is de cruise-industrie aan
het begin van de eenentwintigste eeuw uitge¬
groeid tot een mondiale bedrijfstak.2 De cruiseindustrie was in de laatste twee decennia van de
vorige eeuw zelfs een van de snelst groeiende
bedrijfstakken ter wereld. Deze snelle groei
hangt nauw samen met de ontwikkeling van
het massatoerisme na 1945 in voornamelijk
Westerse landen.3 Massatoerisme werd moge¬
lijk door de toegenomen welvaart, de verbeter¬
de mobiliteit en het stijgende aantal betaalde
vakantiedagen.4 Een cruise is een van de vele
manieren om vakantie te vieren.
Ondanks de sterke groei van het toerisme in
de twintigste eeuw hebben sociale weten¬
schappers en historici nog relatief weinig be¬
langstelling getoond voor deze bedrijfstak.5
Ook de cruise-industrie heeft nauwelijks aan¬
dacht gekregen, vooral historisch onderzoek is
schaars.6 De meeste historische studies over de
cruise-industrie gaan vooral over de (techni¬
sche) ontwikkeling van de schepen en besteden
nauwelijks aandacht aan de bedrijven en de be¬
drijfstak.7 In deze bijdrage wordt een overzicht
gegeven van de geschiedenis van de cruise-in¬
dustrie met als doel de belangstelling voor deze
bedrijfstak te stimuleren.
De cruise-industrie is bijzonder omdat het
zich bevindt op het snijvlak van passagiersvaart

en toerisme. Een cruise is namelijk tegelijkertijd
transport en eindbestemming. Een definitie is
niet eenvoudig te geven, maar zou kunnen lui¬
den: passagiers die met een schip een meer¬
daagse rondvaart maken, waarbij verschillende
havensteden worden aangedaan en die allerlei
vormen van vermaak kent, zowel aan boord als
op land.8 De cruise-industrie kan worden ver¬
deeld in vier grote deelmarkten: zee, kust, rivier
en zelfs onderwater. Afhankelijk van waar de
cruise zich afspeelt kan vervolgens worden ge¬
sproken van riviercruise ofzeecruise. In deze bij¬
drage gaat het uitsluitend over de zeecruises.
De volgende vragen staan centraal in dit arti¬
kel. Hoe heeft de cruise-industrie zich ontwik¬
keld? Welke veranderingen hebben zich in
deze bedrijfstak voorgedaan en hoe kunnen
deze worden verklaard? Ter verdieping worden
twee casussen bestudeerd: de Holland Amerika
Lijn (HAL) en Carnival Cruise Lines (CCL). De
cruise-industrie trok ondernemers met een
heel verschillende achtergrond. Aan de ene
kant waren dat de voormalige passagiersrederijen die emplooi zochten voor door de lucht¬
vaart overbodig geworden passagierschepen.
Daarnaast waren er nieuwe ondernemers zon¬
der ervaring in de passagiersvaart, maar bij¬
voorbeeld wel in het vrachtvervoer of de toeris¬
tenindustrie (horeca en hotelwezen). De HAL
is gekozen als representant van de eerste
groep. De cruisegeschiedenis van de HAL lijkt
sterk op die van andere passagiersrederijen,
zoals de Cunard Line of de Peninsular and
Oriental Steam Navigation Company (P&O).
CCL behoort tot de tweede groep cruisebedrijven. De oprichting van CCL in 1972 viel in een
periode waarin meer nieuwe cruiserederijen
werden opgericht: Princess Cruises (1965),
Norwegian Caribbean Line (NCL, 1966), Com-
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modore Cruise Line (1968), Royal Caribbean
Cruise Line (RCCL, 1969) en de Royal Viking
Line (1972). CCL stond mede aan de wieg van
de moderne cruise-industrie en heeft zich we¬
ten te ontwikkelen tot het grootste cruisebedrijf ter wereld. De HAL en CCL raakten in 1989
met elkaar vervlochten toen CCL de HAL over¬
nam.
Dit artikel bestaat uit vier paragrafen. In de
eerste paragraaf wordt de geschiedenis van de
cruise-industrie beschreven. Paragraaf twee
behandelt de transformatie van de HAL van
passagiersvaart in cruisebedrijf. De derde para¬
graaf bespreekt de expansieve geschiedenis
van CCL, waarna tot slot enkele conclusies
worden getrokken.

Van excursies naar de moderne cruiseindustrie

De geschiedenis van de cruisevaart kan ge¬
makshalve in vijf perioden worden verdeeld:
voorlopers (tot circa 1810), de eerste ‘excursies’
en cruises (circa 1810-1918), cruisen tijdens de
‘tourist graze’ (1918-1940), de opkomst van de
moderne cruisevaart (1945-1970) en de ontwik¬
keling van de cruise-industrie tot ‘big business’
(1970-2000).
Al vroeg in de geschiedenis werd louter voor
het plezier gereisd en werden bezienswaardig¬
heden in andere streken bezocht.9 Sommige his¬
torici menen desondanks dat toerisme in bij¬
voorbeeld de Oudheid nog niet bestond.10 Er zijn
echter genoeg bewijzen te vinden voor het be¬
staan van plezierreizen en toerisme voor de
Industriële Revolutie." Volgens A. Norvall ver¬
schilde het toerisme in bijvoorbeeld het Ro¬
meinse Rijk, misschien afgezien van de aantal¬
len, niet wezenlijk van de moderne periode.12 In
haar studie over de geschiedenis van het toeris¬
me concludeert M. Feifer: ‘Imperial Roman tou¬
rism had nearly all of the trappings of its latetwentieth century counterpart.’*3 L. Lomine stelt
dat de toeristenindustrie ten tijde van keizer Au¬
gustus alles bood dat als typisch modern wordt
18

beschouwd, zoals hotels, restaurants, souve¬
nirwinkels met ansichtkaarten, reisgidsen, con¬
certzalen en nog veel meer soorten vakantievertier.14 Welvarende Romeinen maakten graag,
zoals jonge Engelse aristocraten vanaf de acht¬
tiende eeuw, een Grand Tour.15 Terwijl de Engelsen vooral naar Italië trokken, gingen de Ro¬
meinen bij voorkeur naar Griekenland, Klein Azië
en Egypte. De gewone Romeinen bezochten tem¬
pels en steden in de buurt. Gedurende de warme
zomermaanden ontvluchtten zij de stad om ver¬
koeling te zoeken aan het water, zoals in de bad¬
plaats (‘bikini beach’) Baiae nabij Napels.16
Hoewel de Romeinen bijvoorkeur over land
reisden, is bekend dat Romeinse keizers galei¬
en gebruikten voor pleziertochten op rivieren
en meren.17 In het jaar 130 na Christus bezocht
de Romeinse keizer Hadrianus het ‘pratende
borstbeeld’ van Farao Amenhotep III in de stad
Thebe.18 Het bezoek van Hadrianus was onder¬
deel van een pleziertocht op de Nijl, waarbij
meerdere excursies aan land plaatsvonden.
Ook nu nog zijn excursies op land een vast on¬
derdeel van een cruise.
Over reizen en toerisme in de Middeleeuwen
zijn we veel minder goed geïnformeerd. Vooral
over het gebruik van schepen voor pleziertoch¬
ten is weinig bekend.19 In de vroeg-moderne tijd
nam de belangstelling voor plezierreizen weer
toe. In de zeventiende eeuw gebruikten Neder¬
landse kooplieden bijvoorbeeld zogeheten
‘speeljachten’ of‘pleizirvaartuigen’ voor recre¬
atie op het water. De zeilschepen trokken de
aandacht van de in Nederland in ballingschap
verblijvende Koning Karel II van Engeland. Bij
zijn terugkeer naar Engeland in 1660 kreeg hij
een ‘ speeljacht’ cadeau van de stad Amsterdam.
Dit was, aldus Chr. Schaffer, het begin van de
Britse belangstelling voor zeiljachten.20
De komst van stoomschepen aan het begin van
de negentiende eeuw markeert een belangrijke
nieuwe stap in de geschiedenis van de cruiseindustrie.21 Stoomschepen werden aanvanke¬
lijk vooral op rivieren en meren gebruikt en
hier werden ook de eerste pleziertochten geor-
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ganiseerd. Britse scheepseigenaren speelden
in haven- en riviersteden, zoals Glasgow en
Londen, vanaf 1812 in op de vraag naar excur¬
sies.22 Als verklaring voor het gebruik van
stoomschepen voor recreatieve activiteiten wij¬
zen J. Armstrong en D.M. Williams op de ge¬
ringe nuttige laadruimte, als gevolg van de
hoge consumptie van steenkolen van de eerste
stoommachines, en de hoge aanschafkosten
van stoomschepen.23 Uit oogpunt van exploita¬
tie moesten daarom vooral goederen worden
meegenomen waarvoor een hoog tarief kon
worden gevraagd, zoals kapitaalgoederen (bij¬
voorbeeld machines) en passagiers. De meeste
van de reizen die zij beschrijven kunnen niet als
cruise worden bestempeld, omdat het ging om
gewone lijndiensten. Maar de reders organi¬
seerden af en toe tochten naar populaire
bestemmingen en evenementen, zoals de tewa¬
terlating van een schip of zeil- en zwemwed¬
strijden. Armstrong en Williams concluderen
daarom: ‘(...) it is apparent that the steamboat
pioneered the excursion (...). A few lengthier
excursions have some of the characteristics of a
cruise.’24
De commerciële stoomvaart op zee begon in
de jaren dertig en veertig van de negentiende
eeuw. De belangrijkste lijndienst, van Europa
naar Amerika, was hoofdzakelijk bedoeld voor
het vervoer van emigranten.25 Tussen 1840 en
1914 werden naar schatting 50 tot 60 miljoen
emigranten vervoerd naar de Verenigde Staten,
Australië en Zuid-Afrika.26 Het merendeel, on¬
geveer 60 procent, ging naar de Verenigde Sta¬
ten. In 1838 opende de Cunard Line een lijn¬
dienst tussen Liverpool en New York.27 Andere
rederijen in West-Europa en de Verenigde Sta¬
ten volgden het voorbeeld van de Cunard Line.28
Deze rederijen hadden in de latere jaren naast
passagiersschepen ook een eigen vrachtvloot.
Deze kent echter een heel eigen geschiedenis
en blijft daarom hier verder buiten beschou¬
wing.
Net als eerder op de rivieren en meren, orga¬
niseerden deze rederijen al spoedig rondrei¬
zen, tochten en excursies naast de gewone lijn¬

dienst.29 Het drukken van de exploitatiekosten
speelde hierbij een grote rol. Daarbij kwam dat
het vervoer van emigranten in de wintermaan¬
den vrijwel stilviel, zodat de kostbare passa¬
giersschepen meestal werden opgelegd. Dit
bracht kosten mee (zoals onderhoud en verze¬
kering) waar geen inkomsten tegenover ston¬
den. Een andere reden was dat de concurrentie
op de Atlantische Oceaan aanvankelijk tamelijk
groot was waardoor de passagetarieven laag
bleven. Het stimuleerde reders om additionele
inkomsten te zoeken buiten het emigrantenvervoer om.
Vrijwel direct na het begin van de commerciële
stoomvaart op zee verschenen de eerste adver¬
tenties voor cruises. De Shetland Journal plaatste
in 1835 een advertentie voor een cruise naar de
Orkney en Shetland Eilanden. Deze advertentie,
zo bleek later, was geplaatst door Arthur An¬
derson (1792-1868), directeur van de Peninsular
Steam Navigation Company (na 1840: P&O).30
De Duitse rederij Rob M. Sloman & Co., eigen¬
dom van de geëmigreerde Brit Robert Miles Slo¬
man (1812-1900), plaatste in 1845 een vergelijk¬
bare advertentie in een Duitse krant.31 Volgens
de tekst was de reis niet bedoeld voor gewone
zakenlieden, maar alleen voor ‘(...) persons of
unblemished repute and of good education,
those possessing a scientific education receiving
preference.’32 Beide cruises vonden, voor zover
bekend, nooit plaats. De advertenties waren
kennelijk vooral bedoeld om de belangstelling
te peilen.
In 1842 organiseerde P&O een ‘land and sea
tour’ naar de Middellandse Zee. Of dit als een
zeecruise moet worden bestempeld valt te be¬
twijfelen, omdat de route onderdeel was van de
gewone lijndienst van P&O. Dat gold niet voor
de plezierreis van de Tayus in 1844 naar de Zwar¬
te Zee en daaropvolgend langs steden aan de
Middellandse Zee. De Britse romanschrijver
William Makepeace Thackeray (1811-1863) kreeg
een gratis ticket van de rederij en beschreef zijn
ervaringen in Notes of a Journey jrom Cornhill to
Grand Cairo (1846). In het voorwoord schrijft hij:
‘The Peninsular and Oriental Company had ar-
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ranged an excursion in the Mediterranean, by passagiersschepen, vooral bedoeld voor het
which, in the space of a couple of months, as vervoer van zoveel mogelijk emigranten tegen zo
many men and cities were to be seen as Ulysses laag mogelijke kosten, niet erg comfortabel wa¬
surveyed and noted in ten years. Malta, Athens, ren en daarom niet erg geschikt als cruiseschip.
Smyrna, Constantinople, Jerusalem, Cairo were De rederijen losten dit aanvankelijk op door de
to be visited, and everybody was to be back in schepen voor het cruiseseizoen om te bouwen
London by Lord Mayor’s Day.’33 P&O stopte met en de hutten te vergroten door de tussenwanden
de cruises tijdens de Krimoorlog (1853-1856), te verwijderen. In de jaren na 1890 werden gro¬
maar hervatte deze nadat Britse medici cruisen tere en ook luxueuzere stoomschepen gebouwd.
hadden aanbevolen. P&O verbouwde daarop een Die verandering werd mede gestimuleerd door
bestaand stoomschip, de Ceylon, tot ‘cruising het ontstaan van een kartel van rederijen. De
concurrentie op basis van passagetarieven op de
yacht’.34
Na afloop van de Burgeroorlog werden ook trans-Atlantische vaart werd beteugeld door een
vanuit de Verenigde Staten cruises georgani¬ in 1892 gesloten overeenkomst: de Nordatlanseerd. Zo vertrok in juni 1867, het jaarvan de Pa- tischer Dampfer-Linien Verband (NDLV, ook
rijse Wereldtentoonstelling, de raderstoom- genoemd: North Atlantic Steamship Associa¬
boot Quaker City vooreen ‘pleasure excursion’ van tion). In dit kartel namen naast de HAL ook de
New York naar Europa en het gebied van de Mid¬ Hamburg Amerika Lijn (beter bekend onder de
dellandse Zee. Aan boord bevond zich de schrij¬ afkorting HAPAG), de Norddeutsche Lloyd
ver Mark Twain die over de reis een amusant boek (NDL) en de Red Star Line deel. In 1908 werd het
schreef.35 De North Company of Aberdeen (in kartel uitgebreid met de belangrijkste Britse re¬
1790 opgericht als The Leith & Clyde Shipping derijen.40 De deelnemers maakten prijsafspra¬
Company), zond in 1886 de St. Royuald naar de ken, verdeelden het aanbod en erkenden de his¬
Noorse fjorden.36 Deze meerdaagse reizen waren torisch gegroeide marktverdeling. Hierbij
vooral bedoeld voor de rijken, die in de zeecrui- maakten ze gebruik van een poolsysteem: rede¬
se een nieuwe manier van reizen zagen zonder rijen die in een bepaald jaar minder passagiers
daarbij geconfronteerd te worden met lagere hadden vervoerd dan volgens het vooraf be¬
klassen.37 Zo voer in februari 1895 de Friesland, ei¬ paalde marktaandeel, werden hiervoor gecom¬
gendom van de Red Star Line, van New York naar penseerd door de andere rederijen.41 De rederij¬
het Heilige Land met aan boord 430 passagiers. en concurreerden nu niet langer op prijs, maar
Volgens J. Maxtone-Graham waren de pasagiers op de kwaliteit van het product: de snelheid van
‘(...) a congenial mix ofVictorian travellers with de schepen, het comfort en de service aan boord.
Om bovendien te kunnen concurreren met de
the professions heavily represented.’38
Lang duurde het privilege van de rijken niet, nieuwe grote hotels aan land, gingen de reders
want de Brit Thomas Cook, die wordt gezien ertoe over om de schepen zoveel mogelijk het
als de eerste commerciële reisorganisator en karakter te geven van een luxe hotel.42 De Britse
grondlegger van het massatoerisme, charterde architect Arthur Davis, die interieurontwerpen
in 1875 de President Christi voor een cruise naar maakte voor de Cunard Line, verklaart de grote
de Noorse fjorden.39 Hierna organiseerde Cook aandacht voor de inrichting op geheel andere
nog meer reizen en andere commerciële reis¬ wijze. Volgens hem waren de meeste passagiers
bureaus volgden snel zijn voorbeeld. Deze crui¬ tijdens de reis zo zeeziek, dat ze er liever niet aan
ses trokken overwegend klanten uit de (gegoe¬ wilden worden herinnerd dat ze op een schip za¬
de) middenklasse.
ten. Daarom kregen de schepen de inrichting
De eerste experimenten met cruises toonden van hotels.43
aan dat er een vraag was naar dergelijke reizen.
Voor de passagiers kwamen er comfortabele¬
Maar ze maakten ook duidelijk dat de gewone re kajuiten die voorzien waren van elektrische
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verlichting en verwarming. Ook kregen de
schepen rooksalons, theaters, bioscopen,
sportzalen, zwembaden en bibliotheken. Deze
voorzieningen waren op de lijnschepen niet
voor iedereen aangebracht: er bestonden nog
veel verschillende klassen en niveaus van luxe
aan boord. Voor een cruise was dat niet nodig,
want iedereen die het kon betalen, wilde eerste
klas reizen. Rederijen, zoals de NDL en de Brit¬
se Royal Mail, verbouwden hun oude passa¬
giersschepen steeds vaker tot cruiseschepen.
De Duitse reder Albert Ballin (1857-1918), di¬
recteur van de HAPAG in de periode 1899-1918,
ging een stap verder. Hij liet in 1900 bij de werf
Blohm & Voss het ‘Lust-Yacht’ Prinzessin Victoria
Luise bouwen.44 Dit nieuwe schip was uitslui¬
tend bestemd voor cruises. De eerste cruise
ging in januari 1901 naar Boulogne, Plymouth
en New York. In 1904 volgde een tweede cruise¬
schip: de Meteor. Met twee volwaardige cruise¬
schepen kon Ballin het hele jaar door cruises
aanbieden naar verschillende bestemmingen.45
Voor 1914 boden de meeste grote Europese re¬
derijen cruises aan gedurende een deel van het
jaar. Dit waren meerdaagse cruises naar be¬
paalde bestemmingen, maar ook reizen rondde-wereld. In de beginperiode lieten de rederij¬
en de organisatie (dat wil zeggen het plaatsen
van advertenties, het boeken van passagiers en
het organiseren van excursies op land) over aan
gespecialiseerde reisorganisatoren, zoals de
Britse bedrijven Thomas Cook & Son en Bartlett
& Catrow of de Amerikaanse ondernemingen
van Frank C. Clark en Raymond & Whitcomb.46
Deze reisorganisatoren charterden het schip
voor een bepaalde reis of tijdsduur, terwijl de re¬
derij de bemanning en het schip leverde. Naar¬
mate de rederijen meer ervaring kregen, namen
ze meer onderdelen van de organisatie van de
cruises voor hun rekening.
De korte, maar hevige economische crisis rond
1920, het gevolg van een overcapaciteit aan
scheepsruimte, leidde ertoe dat meer schepen
werden ingezet voor cruises. Vanaf 1924 werden
bovendien nieuwe wetten in de Verenigde Staten

van kracht, gebaseerd op een quotastelsel,
waardoor de aantallen immigranten die per land
werden toegelaten sterk daalden. In 1924 werden
in totaal nog ruim 700.000 emigranten toegela¬
ten, maar in 1925 was dat aantal gedaald naar
minder dan 300.000 en dat getal zou verder da¬
len (zie voor de HAL: figuur 2). Het was duide¬
lijk dat de periode van de grote emigratie, de voor¬
naamste bestaansreden van de rederijen, voorbij
was. Om de weggevallen inkomsten te com¬
penseren begonnen de rederijen daarom meer
cruises aan te bieden. Zij profiteerden daarbij van
een algemene toename van het toerisme in de ja¬
ren twintig. In 1920 reisden bijvoorbeeld bijna
200.000 Amerikanen naar Europa en in 1930 zelfs
3 59.000.47 Veel Amerikaanse toeristen wilden de
slagvelden van de Eerste Wereldoorlog met eigen
ogen zien. Anderen gingen om de graven van ge¬
sneuvelde familieleden te bezoeken. Na de
Tweede Wereldoorlog herhaalde zich een der¬
gelijke explosie van ‘oorlogstoerisme’.
De ‘tourist graze’ van de jaren twintig werd af¬
geremd door het begin van de economische cri¬
sis van de jaren dertig, terwijl na 1935 de toene¬
mende oorlogsdreiging in Europa tot een
verdere daling van het toerisme leidde.48 Ameri¬
kanen gaven er de voorkeur aan in hun eigen
omgeving te blijven, zoals cruises naar de Ca¬
raïben. Zij zagen in de cruise een uitstekende
mogelijkheid om het verbod op alcohol (de Pro¬
hibition duurde van 1920 tot 1933) te omzeilen.
De korte ‘booze cruise’ werd een groot succes en
was tevens een goede leerschool voor West-Europese rederijen om voor grotere groepen pas¬
sagiers cruises te organiseren. Amerikaanse re¬
derijen waren van ondergeschikte betekenis in
het trans-Atlantische passagiersvervoer en bij¬
gevolg ook in de cruisemarkt. Aan de Ameri¬
kaanse westkust opereerden wel enkele rederij¬
en die ook cruises aanboden, zoals de Matson
Line (Hawaii), Grace Line en Moore McCormick
Line (beide Zuid-Amerika).
Terwijl de cruise voor 1914 nog nagenoeg het
privilege was van de (zeer) rijken, ontwikkelde
zich gedurende het interbellum een grote
cruisemarkt voor de minder rijken. In tegen-
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stelling tot Nederland, werden Groot-Brittannië en Duitsland, ondanks de economisch
slechte periode, belangrijke markten voor de
cruise-industrie. W.H. Mitchel and L.A. Sawyer
constateren: ‘(•••) practically every shipping
company with liner tonnage to spare entered
the cruising market at competitive fares so
much so that the figure of 18,200 passengers
embarked or disembarked at Britain’s chief
passenger port, Southampton in 1928 explo¬
ded to 70,000 in 1936.’49 In de aanloop naar de
Tweede Wereldoorlog trok het passagiersver¬
voer naar de Verenigde Staten aan, waardoor de
inkomsten uit cruises voor de rederijen minder
belangrijk werden. Na het uitbreken van de
oorlog lagen de cruiseactiviteiten helemaal stil.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging meer
dan de helft van de scheepstonnage in de we¬
reld verloren.50 Vooral de Duitse en Britse vlo¬
ten werden zwaar getroffen.5' Mede als gevolg
hiervan zakte de cruisemarkt in deze landen,
die voor 1940 nog tamelijk groot was, vrijwel
geheel in elkaar. Pas vanaf de jaren tachtig ont¬
stond hier weer een grote vraag naar zeecruises.52 In tegenstelling tot Europa, herstelde de
Amerikaanse cruisemarkt zich na 1945 snel.
Een belangrijke rol hierbij speelde de Tweede
Wereldoorlog: ‘World War II had created in the
United States a substantial population who
were motivated to travel overseas, and had the
financial means to do so.’53 De Verenigde Sta¬
ten werd de grootste cruisemarkt voor de rede¬
rijen en dat is zo gebleven tot op de dag van
vandaag: circa 80 procent van alle passagiers is
Amerikaans.54 Dat is opmerkelijk omdat Ame¬
rika niet als grote maritieme natie bekend
staat.55
In de jaren vijftig begonnen Europese rederij¬
en met de reconstructie van hun vloot, waarbij
zij werden geconfronteerd met een andere om¬
geving. Op de eerste plaats versnelde na 1945
het proces van dekolonisatie. De rederijen die
hierdoor werden getroffen, zoals P&O in
Groot-Brittannië en de Compagnie Maritime
Beige (CMB) in België, moesten ander emplooi
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zoeken voor hun passagiersschepen. In Neder¬
land werden vooral de op Indonesië varende
Koninklijke Rotterdamse Lloyd (KRL) en de
Stoomvaart Maatschappij Nederland getrof¬
fen. De KRL zette in 1956 het vlaggenschip Wil¬
lem Ruys (1947) in op de cruisevaart, maar de
resultaten waren teleurstellend. Cruises orga¬
niseren was toch geheel iets anders dan passa¬
giers vervoeren. In 1964 werd het schip ver¬
kocht aan de Italiaanse rederij Lauro Lines die
het omdoopte tot Achille Lauro en inzette voor
cruises op de Middellandse Zee.56
Naast de dekolonisatie vormde het trans-Atlantische luchtverkeer een steeds grotere be¬
dreiging voor de passagiersvaart.57 In 1958 pre¬
senteerde de Amerikaanse vliegtuigbouwer
Boeing de Jumbo Jet 707. Dit vliegtuig kon meer
passagiers vervoeren, vloog sneller en was zui¬
niger met brandstof dan eerdere straalvliegtui¬
gen. De luchtvaartmaatschappijen verlaagden de
tarieven en introduceerden de Economy Class die
20 procent goedkoper was dan de in 1952 geïn¬
troduceerde toeristenklasse.58 Het effect was di¬
rect merkbaar: in 1958 werden meer passagiers
per vliegtuig over de Atlantische oceaan vervoerd
dan per schip. Tien jaar later was het marktaan¬
deel van de rederijen gedaald naar zeven procent
en de meeste scheepvaartmaatschappijen leden
zware verliezen op de passagiersdienst.59 De
Boeing 747, in 1969 in gebruik genomen, gaf de
nekslag aan de passagiersvaart. De rederijen gin¬
gen hun passagiersschepen nu helemaal inzet¬
ten voor de cruisevaart. Cunard Line bracht in
1970 en 1971 twee schepen in de vaart voor crui¬
ses: de Ambassador en de Adventurer, later vervan¬
gen door de Cunard Countess en Cunard Princess. An¬
dere rederijen konden ofwilden niet investeren
in cruiseschepen en verkochten de passagiersdivisie, zoals de Franse CGM, de Belgische CMB
en de Duitse NDL.
In de jaren tachtig en negentig werd cruisen ‘big
business’. Het aantal cruisepassagiers steeg van
2 miljoen in 1980 naar 8 miljoen in 2000.60 In de
periode 1988 en 1998 steeg het aantal cruis¬
eschepenvan 97 naar 129, terwijl tussen 1999 en
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2001 nog eens 40 nieuwe cruiseschepen te wa¬
ter werden gelaten.6' Door de explosief toene¬
mende vraag werden er ook steeds grotere en
luxueuzere schepen gebouwd. Een cruiseschip
uit de eerste generatie uit de jaren zeventig mat
tussen de 10.000 en 20.000 bruto register ton
(BRT) en bood plaats aan 200 tot 300 passa¬
giers, zoals bijvoorbeeld de Cunard Adventurer
(14.155 BRT). De Carnival Tropicale, in 1981 ge¬
bouwd, mat al 22.919 BRT en kon 1.400 toeris¬
ten meenemen. De derde generatie cruisesche¬
pen bood plaats aan meer dan 2.000 passagiers,
zoals bijvoorbeeld de in 1992 gebouwde Majesty
of the Seas (73.937 BRT). Schepen uit de vierde
generatie doorbraken de 100.000 BRT grens en
konden (veel) meer dan 2.500 passagiers mee¬
nemen, zoals de Grand Princess (1998, capaciteit
2.600 passagiers) en de Carnival Destiny (1996,
capaciteit 3.360 passagiers).
De schepen werden niet alleen groter, maar
ook steeds duurder door met name de uitgaven
aan het interieur en de vele voorzieningen aan
boord. Dat dwong reders het cruisen sterk
bedrijfsmatig aan te pakken, zodanig dat ge¬
sproken wordt over een ‘McDisneyization’ en
‘McDonaldization’ van de cruisemarkt. Cruises
werden in hoge mate calculeerbaar, efficiënt,
voorspelbaar en gecontroleerd.62 Een voor¬
beeld is het gebruik van ‘debit cards’, waarmee
de passagiers aan boord voor al hun consump¬
ties betalen. Een consumptie wordt direct
doorberekend ten laste van de credit card van
de passagier. Dit systeem maakt het onnodig
om met verschillende valuta om te gaan en
voorkomt fraude door personeel.
Een cruise roept nog vaak het beeld op van een
rijke, oudere Amerikaanse die een groot deel van
het jaar aan boord verblijft en veelal steeds op¬
nieuw reist met dezelfde maatschappij en zelfs
hetzelfde schip. De Amerikaanse brancheorga¬
nisatie Cruise Lines International Association
(CLIA) noemt hen ‘ships buffs’. Zij vormen on¬
geveer elfprocent van alle cruisepassagiers.63 Dit
traditionele beeld van de cruisepassagier is niet
langer juist, want tussen 1995 en 1999 was 30
procent van de passagiers jonger dan 40 jaar.64

Naar (voorlopige) schatting werden in 2005
ongeveer 11,1 miljoen cruisepassagiers ver¬
voerd (zie ook grafiek 1). Als de groei zich in dit
tempo doorzet zal dat aantal in 2010 naar
schatting 12 miljoen zijn. De grootste cruise¬
markt was (en is) nog altijd Noord-Amerika,
maar na 1995 groeiden de West-Europese
markten sneller dan de Amerikaanse. Dat was
gelet op de achterstand die Europa had in ver¬
gelijking met Amerika, niet zo erg verwonder¬
lijk. De economische effecten van de cruise-in¬
dustrie zijn substantieel.65 In 2002 bedroegen
de directe en indirecte investeringen in de Ver¬
enigde Staten ongeveer 20,4 miljard Ameri¬
kaanse dollars en gaf de cruise-industrie werk
aan 280.000 mensen.66 Dat verklaart mede
waarom veel West-Europese havens zich tot
het uiterste inspannen om opgenomen te wor¬
den in vaarschema van de grote cruisebedrijven. Daarvoor werd in 1991 zelfs een lobbyorganisatie opgericht: Cruise Europe.67
Aan het einde van de twintigste eeuw werd de
cruisemarkt gedomineerd door vijf grote be¬
drijven: Carnival Cruise Lines (CCL), Royal
Caribbean Cruises (voorheen RCCL), P&O
Cruises, Norwegian Cruise Lines (NCL) en Star
Cruises. De noodzaak tot schaalvergroting en
de stevige concurrentie leidden tot een nieuwe
golf van overnames en fusies. Royal Caribbean
Cruises fuseerde in 1997 met het in 1989 opge¬
richte Celebrity Cruises. In maart 2000 nam
Star Cruises, eigendom van de Maleisische
Genting Group, Norwegian Cruise Lines over,
terwijl CCL in 2003 de grote concurrent P&O
Cruises inlijfde.68 In 2004 bleven er zodoende
nog maar drie grote cruisebedrijven over en een
verdere concentratie valt zeker niet uit te slui¬
ten. Het marktaandeel van CCL was in dat jaar
ongeveer 45 procent, Royal Caribbean Cruises
had 21 procenten Star Cruises 10 procent.69
Naast deze zeer grote bedrijven bestonden er
nog vele tientallen kleinere cruisebedrijven.70
Sommige van deze cruisebedrijven overleefden
door zich te richten op specifieke marktseg¬
menten. Renaissance Cruises bood bijvoorbeeld
cruises aan voor alleen volwassenen, terwijl Saga
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Grafiek 1

Aantal cruisepassagiers, 1970-2010 (x miljoen) (2010: schatting)

Bron: G.P. Wild (International) Ltd., Maritime Tourism to the year 2000 (Haywards Heath 1995) 13; Christian
Schafer, Kreuzfahrten. Die touristische Eroberung der Ozeane (Erlangen-Niirnbcrg, 1998) 311; Peter Wild and
John Dealing, ‘Development ofand prospect/or cruising in Europe’, Maritime Policy & Management 27:4 (2000)
315-333; United Nations Environment Programme (UNEP), Industry as a partner for sustainable development.
Tourism (Paris 2002).

Cruises ’50-plus’ cruises organiseerde. Ook kwa¬
men er cruises voor alleenstaanden, homosek¬
suelen en niet-rokers.71 Er bestaat daarom
tegenwoordig een ongekende variëteit aan soor¬
ten zeecmises, met verschillen in prijs, duur en
bestemming. Vakantiegangers die voor het eerst
een cruise willen maken worden hierdoor overdonderd. Als gevolg hiervan spelen reisagenten
nog een belangrijke rol: ongeveer 90 procent van
de cruises wordt via hen geboekt.72
B. Dickinson en A. Vladimir verdelen de rede¬
rijen in de cruise-industrie in vijf segmenten:
‘budget’ (zoals Commodore Cruise Line, easyCruise), ‘contemporary’ (CCL), ‘premium’ (Prin¬
cess Cruises, HAL), ‘specialty’ (Windstar Crui¬
ses) en ‘luxury’ (Cunard, Seabourn Cruises).73
Het meest luxe cruiseschip, de World, eigendom
van de hotelketen ResidenSea Ltd., bood luxe
suites met balkon te koop aan voor circa 2 mil¬
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joen Amerikaanse dollars, met 60.000 tot
240.000 dollars voor het jaarlijkse onderhoud.
Eigenaren konden daarmee het hele jaar door
cruisen.74 Voor het goedkope segment bood de
‘serial entrepreneur’ Stelios Haji-Ioannou,
oprichter van easyGroup (van onder andere
easyjet en easyMobile), vanaf 2005 een nieuw
concept: de easyCruise. Met een geheel oranje
geschilderde tweedehands cruiseferry, werden
havens aan de Middellandse Zee aangedaan.
Hierbij werd het vaarschema van de traditione¬
le cruise omgekeerd: ’s nachts lag het schip in
de haven, overdag werd gevaren. Aan boord
was slechts een bar, dus de passagiers moesten
zelf vermaak en voedsel zoeken in de steden. In
2010 hoopt Stelios tien cruiseschepen te heb¬
ben.75
Naar verwachting zal de segmentatie van de
cruisemarkt doorgaan, waarbij niet alleen leef-
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tijd, inkomensklasse, opleidingsniveau, le¬
vensfase of levensstijl een rol spelen, maar bij¬
voorbeeld ook etniciteit.76 Hypersegmentatie
staat echter op gespannen voet met het streven
naar schaalvoordelen. Als reactie op de stijgen¬
de vraag naar cruises werden, zoals we eerder
hebben gezien, steeds grotere schepen ge¬
bouwd.77 In 2004 was de Queen Manj 2 van de
Cunard Line, ook een dochterbedrijf van CCL,
het grootste cruiseschip dat in de vaart was. Dit
schip van ongeveer 150.000 BRT, kan 2.620
passagiers meenemen en heeft een bemanning
van circa 1.500.78 Concurrent RCCL wilde daar¬
voor niet onderdoen en bestelde twee schepen
van 160.000 BRT bij de Zweedse scheepswerf
Kvterner Masa, die volgens plan in 2007 in de
vaart zullen zijn. Ondanks de groeiende groot¬
te van de schepen daalde de zogeheten ‘guestto-space’ verhouding: er kwam minder ruimte
per passagier. Ervaren cruisers meden daarom
steeds vaker deze mega-cruiseschepen en ga¬
ven de voorkeur aan kleinere en minder luxu¬
euze schepen uit de jaren ’70 en ’80. Deze bo¬
den nog een ‘echte cruise ervaring’.75 Sommige
cruisebedrijven hebben daarop gereageerd
door ook enkele kleinere cruiseschepen in de
vaart te brengen. Princess Cruises, een dochter
van CCL, bezit bijvoorbeeld twee schepen in de
30.000 BRT klasse, Tahitian Princess en Pacific
Princess, die elk een capaciteit hebben van
‘maar’ 680 passagiers.80
In de nabije toekomst zal de cruise-industrie
worden geconfronteerd met verschillende pro¬
blemen, naast normale gevaren als natuurram¬
pen, ‘freak waves’ en brand aan boord.8' Hier¬
toe behoren de toenemende druk op het
milieu, congestie in populaire bestemmingen,
gezondheidsproblemen aan boord en de toege¬
nomen mogelijkheid van terroristische aansla¬
gen. Ook de kans op piraterij zal toenemen,
vooral langs de Afrikaanse kust en in Zuid-Oost
Azië.82 De vergrijzing van de bevolking (ook in
groeimarkt Europa) vormt vooral een pro¬
bleem voor de cruisebedrijven die zich richten
op de grote massa, zoals CCL. Carnival Corpo¬
ration, de houdstermaatschappij waartoe CCL

behoort, ziet vooral groeimogelijkheden in
Zuid-Oost Azië, waar tot nu toe Star Cruises
dominant is.83 Met de economische ontwikke¬
ling van de Aziatische Tijgers (Japan, Zuid-Korea. Taiwan, Singapore, Maleisië, Indonesië)
zal in dit deel van de wereld de vraag naar crui¬
ses ongetwijfeld verder stijgen.84

De HAL: van passagiers naar cruises

De ontwikkeling van de cruise-industrie, zoals
in de vorige paragraaf geschetst, speelt een
grote rol in de geschiedenis van de HAL. De
HAL begon als passagiersdienst, maar trans¬
formeerde zichzelf over een periode van enkele
decennia in een succesvol cruisebedrijf.85 Toen
de passagiersdienst in 1971 werd gestopt en de
HAL aankondigde zich geheel op cruises te
gaan richten, was de schok groot. Zoals zal blij¬
ken ontwikkelde de HAL zich al voor 1940 tot
een grote cruisevaartmaatschappij. De oorlog
onderbrak deze ontwikkeling tijdelijk, maar
vanaf de jaren zestig richtte de HAL zich, wat
betreft het passagierstransport, steeds sterker
op de cruises.
De geschiedenis van de HAL begint in 1871
toen in Rotterdam de Commanditaire Ven¬
nootschap Plate, Reuchlin & Co. werd opge¬
richt voor het vervoer van emigranten.86 Een
jaar later werd deze onderneming omgevormd
tot de Naamloze Vennootschap NederlandschAmerikaansche Stoomvaart Maatschappij
(NASM).*7 Naast het vervoer van passagiers,
ontwikkelde de HAL, zoals de andere rederijen,
ook de vrachtvaart. De vrachtvloot, waarvan de
scheepsnamen eindigden op ‘dijk’ in plaats van
‘dam’, zou in aantallen en tonnage de passagiersvloot overtreffen. Zoals bij de andere lijn¬
diensten op de Atlantische Oceaan, werd de
passagiersdienst gezien als de kernactiviteit
van de onderneming, die ook in belangrijke
mate bijdroeg aan de naamsbekendheid en re¬
putatie van de HAL. In de eerste 25 jaar ver¬
voerde de HAL ongeveer 400.000 emigranten
en circa 96.000 kajuitpassagiers. Tot aan 1914
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Grafiek 2

Vervoerde aantallen passagiers door de HAL (1872-1971)*

Grajiek 3

Aandeel in lijn- en cruiseuaart (%) (1873-1971)

1873 1877 1881 1885 1889 1893 1897 1901 190; 1909 1913 1917 1921 192i ‘929 2933 2937 1947 29SI 2955 2959 '963 29*7 >972
Bron: A.D. Wentholt, HAL Statistische gegevens en aanvullende aantekeningen op het boek (deel I: Statisti¬
sche gegevens) (Rotterdam 1973).
* Inclusief Gulfdienst, NPCL en Australiëdienst, exclusief cruisers.
zou de HAL in totaal 1,5 miljoen passagiers ver¬
voeren (zie grafiek 2).
De eerste decennia waren voor de HAL, on¬
danks stijgende aantallen passagiers, niet erg
winstgevend: in de eerste 25 jaar werd gemid¬
deld maar 2,3 procent dividend uitgekeerd aan
de aandeelhouders. Een deel van de verklaring
hiervoor moet worden gezocht in de, hiervoor
al genoemde, grote concurrentie in het transAdantische vervoer waardoor de passagetarieven laag bleven. Mede daarom sloot de HAL
zich, zoals we hebben gezien, in 1892 aan bij
het kartel van rederijen op de Atlantische oce¬
aan. Een gevolg was wel dat de HAL moest
gaan investeren in steeds snellere, luxueuzere
en daarmede ook duurdere passagiersschepen.
Door de zwakke financiële positie voor 1914
kwam de HAL via de grootaandeelhouder, de
Schotse scheepswerf Harland & Wolff, in han¬
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den van de International Mercantile Marine
Company (IMMCo).88 De IMMCo was een
Amerikaanse rederij die financieel gesteund
werd door de bankier J.P. Morgan. De IMMCo
wilde het Britse overwicht op de trans-Atlantische vaart breken en kocht daartoe verschillen¬
de Europese rederijen en scheepswerven op.
De IMMCo was geen succes en al voor 1914 be¬
gon de aftakeling van het bedrijf om uiteinde¬
lijk in de jaren dertig op te gaan in United Sta¬
tes Line. Eerder, tijdens de Eerste Wereldoorlog,
had de HAL weer de aandelen en daarmee haar
zelfstandigheid teruggekocht.89
De HAL was, in vergelijking met Britse en
Duitse rederijen, een laatkomer in de cruise-industrie. In 1895 werd voor het eerst een korte ex¬
cursie georganiseerd naar Kopenhagen naar
aanleiding van de opening van het Keizer Wilhelm-kanaal. Daarna bleef het stil. De directie
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Bron: A.D. Wentholt, HAL Statistische gegevens en aanvullende aantekeningen op het boek (deel I: Statisti¬
sche gegevens) (Rotterdam 1973).
vond de schepen van onvoldoende kwaliteit om
langdurige cruises te organiseren. Ook achtte de
directie concurrentie met andere rederijen on¬
haalbaar omdat deze veel luxueuzere schepen in
de vaart hadden.90 In februari 1914, na het in de
vaart komen van de Rotterdam (IV), werd voor het
eerst een cruise van New York naar het Heilige
Land georganiseerd. Hiervoor maakte de HAL
gebruik van de diensten van de Amerikaanse
reisorganisator Frank Clark.51 Vanaf 1926 wer¬
den ook cruises aangeboden vanuit New York
naar de Caribische Zee.92 De Statendam (III), in
1929 in de vaart gekomen, en de Nieum Amsterdam
(III), in 1938 te water gelaten, waren zeer popu¬
lair bij Amerikaanse toeristen. Mede dankzij
deze schepen werd de HAL voor 1940 één van de
belangrijkste Europese rederijen die vanuit New
York cruises organiseerde.93
De gedenkboeken over de geschiedenis van de
HAL leggen de nadruk vooral op de passagiers¬

vaart, waardoor de cruisevaart voor 1940 slechts
zijdelings aan bod komt. Een nader onderzoek
van de cijfers van door A.D. Wentholt voor het
gedenkboek van 1973 verzamelde cijfers, maakt
duidelijk dat het cruisebedrijf voor 1940 een be¬
hoorlijke omvang had (zie grafiek 3 en 4).94Tussen 1934 en 1939 werden in de lijndienst 133.881
passagiers vervoerd, terwijl in dezelfde periode
91.542 cruisers in New York aan boord stapten.
In sommige jaren werden zelfs meer cruisepassagiers geboekt dan gewone passagiers.
De jaarverslagen van de HAL maken het he¬
laas niet mogelijk om de inkomsten uit cruises
(of de vrachtvaart) te berekenen, maar uit de
aantallen kan worden opgemaakt dat het
cruisebedrijf voor de oorlog een zeer belangrijk
was. De inkomsten uit de cruises voorkwamen
wellicht zelfs een faillissement van de HAL in
de jaren dertig. Misschien heeft de vrachtvaart
daaraan ook een bijdrage geleverd, maar gelet
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Grafiek4

Aantallen cruisepassagiers HAL: lange cruises (>30 dagen) en korte cruises (<30 dagen) (1873-1971)

Bron: A.D. Wentholt, HAL Statistische gegevens en aanvullende aantekeningen op het boek (deel I: Statisti¬
sche gegevens) (Rotterdam 1973).

op de lage tarieven tijdens de crisisperiode en
het opleggen van vele vrachtschepen is dat
hoogst onwaarschijnlijk. Door op een, achteraf
gezien, ongelukkig gekozen moment een gro¬
te lening af te sluiten en de economische ma¬
laise na 1929, kwam de HAL na 1931 diep in de
rode cijfers.95 Een ingrijpende reorganisatie
was onvermijdelijk, waarbij zelfs even werd
overwogen om de lijndienst op New York ge¬
heel te staken. In het jaarverslag van 1934 con¬
stateerde de directie echter dat met twee sche¬
pen van het type Statendam, de lijndienst naar
verwachting wel op economisch verantwoorde
wijze kon worden voortgezet.96
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden van¬
uit New York nog enkele korte cruises georga¬
niseerd, maar al snel werd dat te gevaarlijk. De
meeste passagiersschepen werden bovendien
ingezet voor de troepentransporten. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog werd nagedacht over
de toekomst van de passagiersdienst. De con¬
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clusie werd getrokken dat snelle schepen in de
toekomst niet zouden kunnen concurreren met
vliegtuigen. ‘De zeer snelle reuzeschepen als
Queen Elizabeth, Normandie, Queen Mary zullen
sterk de dupe worden van het snelle vliegverkeer
en het lijkt een dwaasheid thans nieuwe 30-mijls
passagiersschepen voor deze vaart te willen
bouwen.’97 Groepen reizigers die veel waarde
hechtten aan snelheid, zoals zakenlieden, zou¬
den ongetwijfeld voor het vliegtuig kiezen.
Nieuw te bouwen schepen moesten zich meer
gaan richten op toeristen: mensen die voor hun
plezier reisden en voor wie een overtocht per
schip al een deel was van hun vakantie. ‘Immers
de gemiddelde Amerikaansche en Europeesche
toerist beschouwt de zeereis niet als “straf’,
doch als een ontspanning. Voor menig Ameri¬
kaan is de zeereis van zijn geheele Europeesche
reis één der hoogtepunten.’98
Voor de HAL betekende dit dat nieuwe passa¬
giersschepen, nog meer dan voor 1940 het geval
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Grajïek 5

Netto resultaat HAL in Amerikaanse dollars

Bron: Jaarverslagen HAL 1974-1989.
N.B. Na 1977 loerden de bedragen nog alleen in dollars vermeld (omrekenkoers voor 1977 circa 2,55).
was, bestemd werden voor het vervoer van toe¬
risten. De Ryndam (II) (1951) en de Maasdam (IV)
(1952) kenden slechts twee klassen. Voor het
eerst in de geschiedenis van de trans-Atlantische
vaart waren de beste dekken (promenade, hoofd¬
dek, A en B) in gebruik voor toeristen.99 Ook de
Statendam (IV) (1957) en het nieuwe vlaggenschip
Rotterdam (V) (1959) waren gebouwd met het oog
op het toerisme. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar
in het interieur, de indeling in klassen en speciale
voorzieningen, zoals in de Rotterdam (V) de ‘trick
stairways’.100
De opbloei van de passagiersvaart na 1945
bleek achteraf niet meer dan een tijdelijke zaak
te zijn, maar dat gold niet voor het aantal crui¬
sers. Tussen 1950 en 1965 groeide het aantal
cruisers op schepen van de HAL van 3.618 naar
22.238. Daarom werd besloten om vanaf 1964
ook de Amerikaanse westkust in het program¬
ma op te nemen. In de Amerikaanse cruisemarkt
was de HAL intussen een behoorlijk belangrij¬
ke onderneming geworden, met in 1965 een

marktaandeel van 20 procent.101 De concurren¬
tie nam echter snel toe en omdat er steeds min¬
der passagiers waren in de lijndienst, werd de
Statendam (IV) vanaf 1965 enkel nog gebruikt
voor cruises. In 1969 gebeurde dat ook met de
Rotterdam (V), nadat het schip eerst een grote op¬
knapbeurt had gekregen. Om de stijgende loon¬
kosten te drukken werd bedienend personeel uit
Indonesië aangesteld. De HAL ontwikkelde
zich ook aan wal steeds meer tot een toeristenbedrijf door overnames van reisorganisatoren,
touringcarbedrijven en hotelketens.
Ondanks de grotere bijdrage van de cruises
liet het jaarverslag over 1967 een verlies zien
van 19 miljoen gulden. Het organisatieadvies¬
bureau McKinsey werd ingeschakeld voor een
noodzakelijke reorganisatie. Mede op advies
van McKinsey werd de lijndienst RotterdamNew York in september 1971 gestaakt en in
1975 werd ook de gehele vrachtdivisie ver¬
kocht.107 Alleen de divisie Toerisme bleef over:
de HAL richtte zich voortaan op de cruisevaart.
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De verplaatsing van het hoofdkantoor naar de
belangrijkste cruisemarkt (de Verenigde Sta¬
ten) was niet meer dan logisch.
De oriëntatie op de Verenigde Staten kreeg in
1971 een verdere impuls toen de HAL een minderheidsbelangverwierfin het Amerikaanse bedrijfWestours Incorporated (Seattle).105 Westours
was een grote reisorganisator en exploiteerde
cruiseschepen, touringcars en hotels. Nadat de
HAL in 1977 alle aandelen had gekocht, volgde
in 1983 een samenvoeging van beide bedrijven en
werd het hoofdkantoor verplaatst naar Seattle.
In 1973 was het eerste nieuwbouw cruiseschip
van de HAL, de Prinsendam, in de vaart gebracht.
Om het imago van een betrouwbaar cruisebedrijf
met een lange maritieme geschiedenis te beves¬
tigen, werden het oude logo en bedrijfskleuren
weer ingevoerd ter vervanging van de weinig zeg¬
gende modernistische drie strepen, die sinds het
begin van de jaren ’70 werden gebruikt.104 Deze
meer commerciële benadering hield onge¬
twijfeld verband met de komst van een nieuwe di¬
recteur: A.K. ‘Kirk’ Lanterman, voorheen werk¬
zaam bij Westours. Tot 2004 zou Lanterman
president-directeur blijven bij de HAL.105
Om de positie in de toeristenindustrie te ver¬
sterken werden belangen genomen in andere
bedrijven. Soms werden ondernemingen opge¬
kocht, zoals in ig88 het bedrijf Windstar Sail
Cruises. De concentratie op cruises maakte van
de HAL weer een zeer winstgevend bedrijf.
Door de te late oplevering van de Nieuw Amster¬
dam (III) werd in 1983 nog een verlies geleden
van 26 miljoen dollar, maar daarna verbeterden
de resultaten sterk. De winst steeg van 11,6 mil¬
joen Amerikaanse dollars in 1984, naar 48,54
miljoen dollar in 1988 (zie grafiek 5).106 Dat
maakte van de HAL echter ook een aantrekke¬
lijke overnamekandidaat.
De directie was, zo blijkt uit het jaarverslag van
1989, tot de conclusie gekomen dat een zelf¬
standig voortbestaan niet mogelijk was. Dat
hield verband met de grote veranderingen in de
cruisemarkt sinds het begin van de jaren tach¬
tig, zoals een verdere schaalvergroting en de
noodzaak van steeds luxere en duurdere sche¬
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pen. Om te overleven moest de HAL of zelf flink
investeren in nieuwe schepen of ‘samengaan
met een van de bestaande cruisebedrijven’.107

CCL EN DE MODERNE CRUISEVAART
Zoals in de inleiding werd geconstateerd, trok
de cruisemarkt verschillende typen onderne¬
mers aan. Naast de oude trans-Adantische passagiersdiensten die hun activiteiten verlegden,
kwamen er ook nieuwe bedrijven bij. Sommige
met maritieme ervaring, maar niet in de passa¬
giersvaart, anderen zonder maritieme ervaring,
maar wel met kennis van horeca en hotels. Een
van de nieuwkomers was CCL, dat voortkwam
uit een Noorse cruiseonderneming. Al voor de
oprichting van CCL beleefde de cruise-industrie
in Noord-Amerika een snelle expansie. Begin ja¬
ren zestig begon Costa Lines, opgericht door de
Italiaanse olijfolieproducent Giacomo Costa,
met het aanbieden van cruises naar de Caribi¬
sche Zee. In 1965 werd Princess Cruises opge¬
richt door een in Seatlle wonende Canadese za¬
kenman: Stanley B. McDonald. De rederij kreeg,
zoals we hebben gezien, na 1977 grote bekend¬
heid met de televisieserie The Loue Boat, waarmee
het overigens nog altijd reclame maakt.108
Terwijl de HAL bezig was met te verhuizen naar
de Verenigde Staten, werd in de Amerikaanse stad
Miami de basis gelegd voor wat tegenwoordig het
grootste cruisebedrijf ter wereld is: Carnival Cor¬
poration, de houdstermaatschappij van CCL.
Over de geschiedenis van de onderneming en de
oprichter is weinig bekend: er bestaat geen of¬
ficiële bedrijfsgeschiedenis.109 De oprichter van
CCL was Ted Arison (1924-1999), zoon van een
in Israël geboren reder. Arison nam het bedrijf
van zijn vader over, maar verkocht het in de ja¬
ren vijftig om een eigen scheepvaartondememing
op richten. Hierbij maakte hij gebruik van
‘goedkope vlaggen’ (Flags ofConvenience).110In
1954 verkocht Arison de rederij en begon, met
niet veel succes, een nieuw bedrijf in de lucht¬
vaartindustrie. In 1966 besloot hij te gaan ge¬
nieten van een vroeg pensioen. Hij gaf dit plan
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weer snel op om manager te worden bij een Is¬
raëlische onderneming, die twee schepen (bei¬
de auto-ferries), deBilu enNili, had verchartered
aan een Amerikaanse cruiserederij in Miami. Aan
de eigenaren bood Arison aan om de schepen te¬
gen lagere kosten zelf te exploiteren en een
cruisebedrijf te beginnen, hoewel hij geen enkele
ervaring had in deze bedrijfstak. De eigenaren
stemden toe en Arison vertrok naar Miami. Het
plan mislukte echter omdat de Israëlische rege¬
ring beslag liet leggen op de schepen, nadat de
eigenaren alsnog failliet waren gegaan. Arison
had nu wel een verkoopkantoor voor cruises en
de nodige boekingen, maar geen schepen. In het
tijdschrift ‘Travel Weekly’ las hij een bericht over
de Sunward.111
Begin jaren zestig besloot de Noorse reder
Knut Ulstein Kloster om Britse toeristen, die
met de auto op vakantie wilden naar het zonni¬
ge Spanje, te gaan vervoeren met de ferry Sun¬
ward.112 Vanuit Southampton voer de Sunward op
Lissabon en Gibraltar. Nadat generaal Franco de
grenzen had gesloten zette Kloster de Sunward in
voor cruises vanuit Miami. Dit gebeurde nadat
Arison hem had geïnformeerd over zijn pro¬
bleem (wel boekingen, geen schip) en de mo¬
gelijkheid om samen een cruisebedrijf te begin¬
nen. Arison Shipping Company en Kloster
Rederi opereerden vanaf 1966 onder de naam
Norwegian Caribbean Line (NCL, later: Norwe¬
gian Cruise Line).115 Vanuit Miami konden snel
zonnige en warme bestemmingen worden be¬
reikt, waardoor het in 1974 New York verdrong
als belangrijkste passagiershaven van de Ver¬
enigde Staten.114 In december 1966 maakte de
Sunward haar eerste reis. NCL bood korte crui¬
ses aan (drie tot vier dagen) en kende maar één
klasse aan boord van de schepen. Verder bood
NCL cruisers de mogelijkheid van strandvakanties op een eigen eiland in de Caraïben en wer¬
den populaire Broadway musicals aan boord op¬
gevoerd.115 Voor 1972 werd de vloot van NCL
uitgebreid met drie schepen.116 Het succes van
NCL leidde tot veel navolging. In 1968 begon een
Amerikaanse vastgoedondernemer en hotelier,
Sandy Chobol, met Commodore Cruise Lines.

Een jaar later werd Royal Caribbean Cruise Lines
(RCCL) opgericht door twee Noorse onderne¬
mers.117 De Royal Viking Line, opnieuw een initiatiefvan Noorse reders, bood in 1972 haar eer¬
ste cruise aan.
Kloster en Arison gingen in 1972 uit elkaar en
Arison begon, met een tweedehands schip, de
Mardi Gras (voorheen de Empress of Canada), een
eigen bedrijf: Carnival Cruise Lines (CCL).1'8 Op
7 maart 1972 maakte de March Gras haar weinig
gelukkige ‘maiden voyage’: het schip liep bij
Miami Beach, in het zicht van de badgasten,
aan de grond. De economische recessie vol¬
gend op de oliecrisis van 1973 leidde bijna tot
een faillissement, maar Arison wist te overle¬
ven door te innoveren. CCL introduceerde het
idee van ‘fun ships’: cruiseschepen met casi¬
no’s, boutiques, thema’s in de decoraties en
discotheken. Door de matige kwaliteit van de
eerste schepen, kon CCL feitelijk ook alleen
maar goedkope cruises aanbieden. Daarmee
trok Arison wel een nieuw marktsegment aan:
jonge toeristen, veelal gezinnen, uit de mid¬
denklasse. Volgens Chr. Schaffer voltooide
Arison hiermee de door Thomas Cook (zie pa¬
ragraaf 1) begonnen ‘democratisering van crui¬
ses’.119 Volgens L. Miller was het succes van
CCL gebaseerd op de volgende factoren: een
agressieve marketing, het verkopen van ge¬
combineerde vlieg/cruise tickets, een groeien¬
de reputatie in de lagere en goedkopere seg¬
menten van de cruisemarkt, het cultiveren van
een jeugdig imago en een toegewijde staf die
wist te voorkomen dat het bedrijf negatief in
het nieuws kwam.120 In de tweede helft van de
jaren zeventig breidde CCL de vloot uit met tot
cruiseschip omgebouwde tweedehands passa¬
giersschepen (in 1976 bijvoorbeeld met de Carnivale, voorheen Empress ofBritain) en vanaf 1981
meteen reeks nieuwbouw cruiseschepen. Door
de snelle expansie was CCL in 1989 het tweede
cruisebedrijf ter wereld.
In verband met de zeer hoge aanschafkosten
van de schepen, moesten de cruisebedrijven
een beroep doen op de kapitaalmarkt. In juli
1987 kreeg CCL een notering aan de beurs van

Ferry de Goey / De Holland Amerikia Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie

31

New York en werd 20 procent van de aandelen met Nedlloyd) en veel andere haven- en trans¬
verkocht. CCL gebruikte het geld om meer port gerelateerde activiteiten.113 In 1974 nam
nieuwe schepen te laten bouwen, maar tevens P&O Cruises het Amerikaanse Princess Cruises
om andere bedrijven over te nemen. In eerste over en dit werd gevolgd door een fusie met Sitinstantie wilde CCL de grote concurrent RCCL mar Cruises in 1988. Halverwege de jaren ne¬
overnemen, maar toen dat mislukte liet het be¬ gentig werd het eerste nieuwbouw cruiseschip,
drijf haar oog vallen op de HAL. De directie van de Oriana (69.000 BRT, 1.822 passagiers), in de
de HAL stond, zoals we hebben gezien, positief vaart gebracht.
In november 2001 kondigden RCCL en P&O
tegenover een eventuele overname en ook de
Cruises
een fusie aan, maar een maand later
aandeelhouders gingen hiermee akkoord.
Op 17 januari 1989 nam CCL de HAL, inclu¬ plaatste CCL een vijandig bod door een hogere
sief alle dochterbedrijven, over voor een bedrag prijs te bieden voor aandelen P&O Cruises. Een
van 625 miljoen Amerikaanse dollars.111 Met de hard gevecht volgde, waarbij P&O zich aanvan¬
overname verwierf CCL tevens het exclusieve kelijk krachtig verzette tegen een overname
recht op het gebruik van de naam ‘Holland door CCL. Uiteindelijk kreeg CCL wat het wilde
America Line’. Door de overname kreeg CCL en op 17 april 2003 volgde de overname van
toegang tot een marktsegment waarin het zelf P&O Cruises. De Amerikaanse kartelautoriteit
niet actief was: de luxe cruises voor de oudere (Federal Trade Commission) onderzocht de
en rijkere consument. De HAL bood ook crui¬ overname, maar besloot van acties af te zien,
ses aan naar een bestemming waar CCL geen hoewel CCL een dominant marktaandeel
ervaring mee had, namelijk Alaska. Bovendien kreeg.114 Door de overname werd CCL het
kon CCL gebruik maken van de kennis, erva¬ grootste cruisebedrijf ter wereld, met in 2005:
ring en reputatie van de HAL. Critici van de 79 cruiseschepen (met orders voor 16 nieuwe
overname waren bang dat de HAL zou worden schepen), een capaciteit van bijna 137.000 bed¬
‘Carnivalized’, dat wil zeggen dat de cruises den en wereldwijd ongeveer 71.000 werkne¬
zouden gaan lijken op die van CCL.111 Dat dit mers, waarvan 57.000 bemanningsleden. In
niet gebeurde kwam omdat CCL, zoals we hier¬ 2005 boekten 6,8 miljoen passagiers een cruise
onder zullen zien, een bewuste portfoliostrate- bij één van de dochterbedrijven van Carnival
gie had.
Corporation. De omzet steeg van $1,9 miljard
Na de overname van de HAL ging de expansie in 1995 naar $11 miljard in 2005, terwijl het netvan CCL onverminderd door. De eigen vloot to-inkomen (inkomen na belastingen) in de¬
werd uitgebreid met nieuwe, grotere schepen. zelfde periode steeg van $451 miljoen naar $2,2
Ook werden andere cruisebedrijven overgeno¬ miljard. Voor een belangrijk deel werd dit be¬
men: Seabourn Cruise Line (1992), het Italiaan¬ reikt door gebruik te maken van schepen die
se Costa Cruises (1997) en de Britse Cunard varen onder de (goedkope) Panamese vlag.115
Line (1998). Moeilijker was de overname van
Het succes van CCL is mede het resultaat van
een andere Britse onderneming: P&O Cruises. de gevolgde portfoliostrategie: het verzamelen
P&O Cruises kwam voort uit de passagiers- en van sterke merken.116 Micky Arison, zoon van de
vrachtrederij P&O. Net als de HAL moest P&O oprichter en president-directeur (Chief Executi¬
in de jaren zeventig omschakelen en het koos ve Officer) van Carnival Corporation, zei hier¬
ter vervanging van de reguliere passagiers ook over in 2004: ‘The value of each company is
voor de cruises. P&O Cruises was een dochter¬ more than its name. Each brand needs its own
onderneming van het sterk gediversifieerde unique history and unique future in order to be
moederbedrijf P&O. Anders dan de HAL, bleef successful. Each company has its own true cul¬
het moederbedrijf P&O volop actief in de ture, which the customer expects to find. Sepa¬
vrachtvaart (in 1996 fuseerde de vrachtdivisie rate organizations are in the best interest of the
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Tabel 1

Portfolio van Carnival Corporation (2005)

Naam

Sterren1

Markt

Schepen

Capaciteit1

Aida
Carnival
Costa
Cunard
HAL
Ocean Village
P&O Cruises
P&O Australia
Princess Cruises
Seabourn Cruises

4
3
2
5
4/5
3
4/5
4
3/4
4

Duitsland
Amerika
Europa
Europa/Amerika
Amerika
Groot-Brittannië
Groot-Brittannië
Australië
Amerika
Amerika

4
21
10
2
12
1
5
3
14
3

47.820
17.262
4.410
16.930
1.578
8.84/]
3.680
29.152
624

5-378

Bron: Carnival Corporation, Annual report 2005 (Miami 2006) 9.
1 Sterren gebaseerd op.- Christian Schafer, Kreuzfahrten. Die touristische Eroberung der Ozeane (Erlang enNümberg, igg8).

2

De capaciteit wordt in de cruise-industrie berekend door per kajuit twee passagiers te tellen, ook al kunnen er meer in.

overall profitability of the group, and in the via¬
bility of each brand. Wherever we have reasona¬
ble scale, we let each brand stand on its own.’117
Voor een succesvolle portfoliostrategie was
het belangrijk dat de overgenomen cruisebe¬
drijven actief waren in verschillende marktseg¬
menten, zodat ze zo min mogelijk met elkaar
concurreerden (zie tabel 1). CCL was hierdoor
in staat om allerlei soorten cruises aan te bie¬
den tegen verschillende prijzen en kon zo de
hele markt bestrijken. Om de verschillen tus¬
sen de bedrijven in de portfolio van CCL te ac¬
centueren werd een groot nieuwbouwprogramma gestart. De HAL werd geplaatst in het
premiumsegment en de nieuwe schepen in de
zogeheten ‘Vista-class’ moesten zorgen voor
versterking van het merk ‘Holland America
Line’.118 De overgenomen bedrijven functio¬
neerden binnen de houdstermaatschappij Car¬
nival Corporation tamelijk zelfstandig, ze hiel¬
den hun oorspronkelijke naam en bedrijfslogo
en -kleuren. Grote investeringsbeslissingen,
zoals het bestellen van nieuwe schepen, wer¬
den genomen door de Board of Directors van
Carnival Corporation, waarin ook elke doch¬
teronderneming was vertegenwoordigd.

Conclusie
Sporen van (voorlopers van) cruises werden al
voor de stoomvaart aangetroffen, maar de crui¬
ses ontwikkelden zich toch vooral na de komst
van stoomschepen. Een belangrijke reden was
de noodzaak om de grote investeringen in
stoomschepen terug te verdienen. Het cruise¬
bedrijf werd lange tijd gezien als een neven¬
activiteit naast de feitelijke kernactiviteit: de
passagiersvaart. Naarmate de schepen groter,
luxueuzer en duurder werden, een gevolg van
het verschuiven van de concurrentie op prijs
naar product, nam het belang van cruises toe.
Daarnaast bleek er, aanvankelijk vooral onder
de rijken, een vraag te bestaan naar plezierrei¬
zen op zee. Specifieke gebeurtenissen, zoals
het beperken van de immigratie naar de Ver¬
enigde Staten of de drooglegging, stimuleer¬
den de verdere ontwikkeling van de cruise-in¬
dustrie. Voor 1940 ontstond in de Verenigde
Staten en West-Europa een grote cruisemarkt,
echter niet in Nederland. Waarom dat niet ge¬
beurde zou verder onderzocht kunnen worden.
Door de stijgende welvaart in de westerse lan¬
den na de Tweede Wereldoorlog werd het toe¬
risme een belangrijke groeimarkt die ook voor
de rederijen aantrekkelijk was. Toen de lucht-

Ferry de Goey / De Holland Amerikia Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie

33

vaart de trans-Adantische passagiersvaart bo¬
vendien onrendabel maakte, gingen de rederij¬
en zich meer en meer richten op de cruisevaart.
Dit betrof hoofdzakelijk de Noord-Amerikaanse markt. Sommige Europese passagiersrederijen ontwikkelden zich in de naoorlogse perio¬
de geheel tot cruiseonderneming en staakten de
lijndienst, zoals bijvoorbeeld de HAL. De HAL
profiteerde van haar al voor de oorlog opge¬
bouwde reputatie in het hogere cruisesegment.
De Noord-Amerikaanse cruisemarkt groeide
hard in de jaren zestig en zeventig en dit trok veel
nieuwe ondernemers aan, zoals NCL, RCCL en
CCL. Zij introduceerden veel innovaties die het
karakter van de cruise-industrie hebben veran¬
derd. Door zich te richten op de lagere inko¬
mensgroepenjongeren en gezinnen maakten zij
van de cruisevaart een massabedrij f en een van de
snelst groeiende bedrijfstakken ter wereld.
De sterke concurrentie en de stijgende vraag
dwongen rederijen tot voortdurende investe¬
ringen in nieuwe, comfortabelere en grotere
schepen. Voor de financiering hiervan moest in
toenemende mate een beroep worden gedaan
op de kapitaalmarkt. Dat leidde in de jaren
tachtig tot een concentratieproces met talloze
overnames en fusies, waardoor uiteindelijk en¬
kele grote cruisebedrijven overbleven. Een van
die bedrijven is CCL dat vanaf 1989 een succes¬
volle portfoliostrategie volgde, waardoor men
voor alle segmenten van de markt een cruise
kon aanbieden. Hoewel de cruise-industrie
nog verder zal groeien (naar verwachting voor¬
al in West-Europa en Zuid-Oost Azië), dienen
zich ook verschillende problemen aan waar¬
door een verdere expansie zal worden bemoei¬
lijkt.

2

3

4
5

6
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Noten
1
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The Love Boat werd opgenomen aan boord van een schip van
Princess Cruises. De serie werd anno 2000 nog in 93 lan¬
den uitgezonden. Zie voor de invloed op cruises: Adam
Weaver, ‘The McDonaldization thesis and cruise tourism’
in: Annals ofTourism Research 32:2 (2005) 346-366. DeHollywoodfdms Titanic (1997) en Pirates of the Caribbean: the curse
of the Black Pearl (2003) zorgden voor een nieuwe belang¬

8

9

stelling voor cruises naar de Caraïben. Zie hiervoor Richard
Voase, ‘Introduction: Tourism in Western Europe: a Con¬
text of Change’ in: Richard Voase (ed.), Tourism in Western
Europe. A collection cfCase Histories (Wallingford 2002) 10-11.
Timothy S. Mescon and George S. Vozikis, ‘The econo¬
mic impact of tourism at the port of Miami’ in: Annals of
Tourism Research 12 (1985) 515-528 (‘stiefkind’: 519).
Malcolm Click, ‘Representations ofinternational tourism
in the social sciences: sun, sea, sights, savings, and servi¬
lity’ in: Annual Review of Anthropology 18 (1989) 307-344.
Voor de oliecrisis van 1973, kende het internationale toe¬
risme een zeer sterke groei van gemiddeld tien procent
per jaar in de jaren zestig. Met ‘internationaal toerisme’
wordt bedoeld het grensoverschrijdende toerisme. De
United Nations Statistical Commission hanteert sinds
1993 als definitie van toerisme: ‘Tourism comprises the
activities of persons travelling to and staying in places
outside their usual environment for not more than one
consecutive year for leisure, business and other purpo¬
ses’. Deze definitie dient vooral statistische doelen.
Voase, ‘Introduction’, 2.
Het onderzoek naar toerisme is wel multidisciplinair,
maar niet interdisciplinair. Naast historici, doen vooral
sociologen, antropologen, psychologen en economen
onderzoek naar toerisme. John Towner, ‘Approaches to
tourism history’ in: Annals pfTourism Research 15 (1988) 4762; John Towner and Geoffrey Wall, ‘History and Tour¬
ism’ in: Annals of Tourism Research 18 (1991) 71-84; Click,
‘Representations ofinternational tourism’, 307-344; Erik
Cohen, ‘The sociology ofTourism: Approaches, Issues,
and Findings’ in: Annua! Review of Sociology 10 (1984) 373392; Thomas Weiss, ‘Tourism in America before World
War IT in: Journal of Economic History 64:2 (June 2004) 280327; Voase, ‘Introduction’, 10-11. Een algemeen litera¬
tuuroverzicht over het toerisme geven M. Thea Sinclair
and M.J. Stabler, ‘New Perspectives on the Tourism In¬
dustry’ in: M. Thea Sinclair and M.J. Stabler, The Tourism
Industry. An International Analysis (Wallingford 1991) 1-15.
Uitzonderingen zijn: Christian Schafer, Kreuzfahrten. Die
touristische Eroberung der Ozeane (Erlangen-Niimberg 1998)
en John Armstrong and David M. Williams, ‘The Steam¬
boat and popular tourism’ in: The Journal of Transport His¬
tory 26:1 (2004) 61-78. Recent verscheen Kristoffer A.
Garin, Devils on the Deep Blue Sea. The Dreams, Schemes and
Showdowns that built America’s Cruise-ship empires (New York
2005). Dit boek gaat alleen over de Noord-Amerikaanse
cruise markt en is vooral gebaseerd op interviews met di¬
rect betrokkenen. Algemene werken over de maritieme
geschiedenis bevatten alleen fragmenten: Robert Gardi¬
ner (ed.), The Advent of Steam. The Merchant Steamship before
1900 (London 1993); Robert Gardiner (ed.), The Golden Age
of Shipping. The Classic Merchant Ship 1900-1960 (London
1994).
Zie W.H. Miller, The cruise ships (London 1988) en Roger
Cartwright and Clive Harvey, Cruise Britannia. The story of
the British cruise ship (Brimscombe Port 2004).
P. Wild en J. Dearing geven de volgende definitie: *[...]
any maritime based tour by fare paying guests onboard a
vessel whose primary purpose is the carriage of passen¬
gers’. Peter Wild and John Dearing, ‘Development of and
prospect for cruising in Europe’ in: Maritime Policy & Ma¬
nagement 27:4 (2000) 319.
Bill Cormack, A history of holidays 1812-1990 (London,
1998); Lynne Withey, Grand tours and Cook’s Tours. A history
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of leisure travel 1750-1915 (New York 1997). Zie 00k: Hartmut Berghoff, ‘From Privilege to Commodity? Modern
Tourism and the Rise of the Consumer Society’ in: H.
Berghoff etal., (eds.), The Making of Modem Tourism, 16002000 (Basingstoke 2002) 159-180.
Volgens F. Inglis ontstonden vakanties ‘[...] from some
time early in the second half of the eighteenth century’.
Fred Inglis, The delicious history of the holiday (London and
New York 2000) 1, 14-15. Zie ook József Böröcz, ‘TravelCapitalism: The Structure of Europe and the Advent of the
Tourist’ in: Comparative Studies in Society and History 34:4
(1992) 708-741.
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and Conflict (Clevedon 2005) 69-88 (70). Zie 00k Maxine
Feifer, Tourism in history. From Imperial Rome to the Present
(New York 1985) 22-23.
Arthur J. Norvall, The Tourist Industry. A National and Inter¬
national survey (London 1936) 25; L. Casson, Travel in the
Ancient World (London 1979).
Feifer, Tourism in history, 8.
Lomine, ‘Tourism in Augustan Society’, 69-88.
Jeremy Black, France and the Grand Tour (Basingstoke
2003); Jeremy Black, Italy and the Grand Tour (Basingstoke
2003); Christopher Hibbert, The Grand Tour (London
1987). De naam Grand Tour verscheen voor het eerst om¬
streeks 1760, terwijl de uitdrukking ‘toerist’ niet voor
1800 werd gebruikt.
Norvall, The Tourist Industry, 20-24.
Schafer, Kreuzfahrten, 25. Lomine, ‘Tourism in Augustan
Society’, 85. Lomine schrijft: ‘Augustan literature has nu¬
merous pieces proving that the Romans were afraid of
water and rather nervous when it came to sea voyages’.
Robert M. Schoch spreekt in dit verband over de Romein¬
se ‘landlubber mentality’. ‘The Romans had no love for
nor trust in the sea. Although their triremes rowed by
banks of galley slaves controlled the Mediterranean, they
rarely ventured into the open Atlantic, whose longer
swells and higher seas swamped their ships. (...) The sea
daunted them’. Robert M. Schoch, Voyages of the Pyramid
Builders (New York 2004) 167.
Feifer, Tourism in history, 6-7. De buste van de farao, waar¬
van het hoofd was afgebroken tijdens een aardbeving in
het jaar 27 na Chr., ‘sprak’ tijdens het bewuste bezoek
niet, maar kennelijk wel weer de volgende ochtend. Stra¬
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een van de aanwezigen. Lomine, ‘Tourism in Augustan
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Gardiner, The Advent ofSteam, 45.
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Ibidem, 63.
Ibidem, 71. Wat zij dan wel zien als een cruise blijft on¬
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Gardiner, The Advent of Steam, 45.
26 J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web. A
bird’s-eye vieiv of world history (New York 2003) 260-261.
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aantal jaren terug.
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burg Amerika Lijn (HAPAG, 1847) en Norddeutsche
Lloyd (NDL, 1857). In Frankrijk was de belangrijkste lijn
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Kludas, Die Geschichte der deutschen passagierschiffart (Ham¬
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32 Cartwright and Harvey, Cruise Britannia, 10-11.
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Michiel de Ruyter in perspectief*
Jaap R. Bruijn

Ook anno 2007 blijft het een intrigerende vraag
hoe de ‘rode’ Annie Romein-Verschoor in 1938
een zo opmerkelijk positieve en waarderende
schets van Michiel de Ruyter heeft geschreven.
Weliswaar kwam deze historica/schrijfster uit
een marinefamilie, maar van de links radicale,
marxistische auteur mocht men een dergelijke
schets niet zomaar verwachten. Haar verhaal is
er een van de 36 zogenoemde erflaters van Ne¬
derland die zij samen met haar man Jan Ro¬
mein publiceerde. Als de Erflaters uan onze be¬
schaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen is dit
veelgelezen boek decennia lang in talloze druk¬
ken verschenen.1 Aan de beeldvorming van De
Ruyter heeft Annie Romein veel bijgedragen.
Zij zet hem neer als een vechtende koopmankapitein, sprekend en schrijvend met een
Zeeuwse tongval en spelling, praktisch-zakelijk, inschikkelijk en evenwichtig.2 De keuze
van De Ruyter als een van de 36 erflaters was
voor haar vanzelfsprekend. De zeeheld behoor¬
de voor haar en haar tijdgenoten tot de parate
kennis van het nationale verleden.
Dit was ook in 2004 nog het geval. Niet alleen
de herdrukken van de Erflaters hebben hiervoor
gezorgd, ook de moderne biografie van Prud’homme van Reine, de heruitgave van Brandts
Leuen en bedrijf en wellicht de naamgeving van
oorlogsschepen en de replicabouw van de Zeuen
Provinciën, maar onbetwist vooral de lagereschoolonderwijzers en -onderwijzeressen met
hun verhalen over de blauw geruite kiel en de
ketting bij Chatham. De generaties van ruim
boven de 40 hebben deze verhalen nog ge¬
hoord, verhalen die eeuwenlang zo’n onuitwis¬
bare indruk op velen hebben gemaakt. Het was
daarom eigenlijk geen verrassing dat De Ruyter
bij de verkiezing van de zogenoemde Grootste
Nederlander Aller Tijden in 2004-2005 tot de

finalegroep van tien doordrong om tenslotte
als zevende te eindigen. Dus ook nu spreekt de
naam van De Ruyter aan, evenals in 1938 in hui¬
ze Romein. Blijft dat zo?

PietHeyn

Mannen als Heyn en Tromp hebben het in be¬
kendheid en populariteit altijd tegen De Ruyter
moeten afleggen. Zij hebben de status van erf¬
later of de finalegroep niet bereikt. Een verkla¬
ring kan niet zijn dat De Ruyter op zee is ge¬
sneuveld in het gevecht tegen een Franse vloot
nabij Sicilië in 1676. Ook Piet Heyn en Maarten
Harpertsz. Tromp stierven in een zeegevecht.
De Delfshavenaar Heyn in 1629 tegen de Duin¬
kerkers en de Briellenaar Tromp tegen de Engelsen in de slag bij Ter Heijde in 1653. Alle
drie kregen zij een staatsbegrafenis en een
grafmonument in een voorname kerk: De Ruy¬
ter in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, Heyn en
Tromp in de Oude Kerk te Delft. De weduwen
en nazaten hadden in alle drie gevallen reden
tot klagen over jarenlange moeilijkheden rond¬
om de totstandkoming en plaatsing van de
praalgraven voor hun mannen.3
Piet Heyn verdween spoedig in de vergetel¬
heid, zij het nooit totaal. Er waren meer vech¬
tersbazen zoals hij die hun sporen in Brazilië,
Afrika en tegen de Duinkerkers hadden ver¬
diend. Alleen de verovering van de Spaanse zil¬
vervloot bij Cuba in 1628 heeft Heyn een bijzon¬
dere naam bezorgd. Het is aan het lied van de
arts en dichter Jan Pieter Heye (‘Heb je van de
zilveren vloot wel gehoord. De zilveren vloot
van Spanje?’ in vier coupletten) uit 1844 te dan¬
ken dat die daad aan iedere Nederlander tot op
de dag van vandaag bekend is gebleven, vooral

Jaap R. Bruijn / Michiel de Ruyter in perspectief

39

Afb. ï. Portret uan Michiel Adriaansz.
deRuyter. Uit: G.Brandt, Het leven
en bedryfvan den heere Michiel
de Ruiter, hertog, ridder & 1.ad¬
miraal generaal van Hollandt en
Westvrieslandt (Amsterdam 1687).

nadat J.J. Viotta er dertien jaar later een passen¬
de melodie bij had gecomponeerd. Behalve zijn
karakteristieke korte naam blijft Heyn verder
als persoon een onbekende. Over de naoorlog¬
se stimulering door de overheid in het jeugdspaarplan de ‘Zilvervloot’ rept ook niemand
meer.

Tromp en De Ruyter
Met Tromp ligt het anders. Als het er om gaat
wie de belangrijkste vlootvoogd uit de Neder¬
landse geschiedenis genoemd kan worden,
wordt hij in de Angelsaksische wereld meestal
in een adem met De Ruyter genoemd. In het vrij
recente boek van J. Sweetman (ed.), The cjreat
admirals. Command at sea, 1587-1945 uit 1997
40

hebben beiden naast zeventien anderen een
plaats gekregen; het is echter wel De Ruyter die
prominent in een collage op het omslag staat.
Beiden hadden op de vloot de vertrouwelijkeerbiedige benaming van ‘Bestevaer’, die alleen
gegeven werd aan een geliefd leider. Aan vroe¬
gere of latere vlootvoogden is die naam niet
toegevallen. In hun jeugd hadden zowel Tromp
als De Ruyter op allerlei soorten schepen veel
meegemaakt: gevechten, verwondingen, sla¬
vernij, gevangenschap en ontsnapping daar¬
aan. Of het nu op een koopvaarder of oorlogs¬
schip was, deed er niet toe. Handeldrijven was
hun ook niet vreemd.
Beide mannen waren redders in de nood toen
de marine hen als opperbevelhebber aanstelde.
De vloot was nogal in wanorde toen Tromp in
1637 als luitenant-admiraal aantrad. Zijn voor-
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ganger Philips van Dorp had er niets van ge¬
maakt. Haringbuizen en koopvaarders vielen
onbeschermd in handen van de Duinkerkers.
Toen Van Dorp, de kritiek op zijn persoon en
beleid beu, dreigde ‘sijn charge neer te leggen’,
werd die kans gretig aangepakt. Tromp was en¬
kele weken later de hoogste vlagofficier, onbe¬
last met een beschadigd verleden, want hij had
in 1634 uit onvrede met Van Dorps beleid de ac¬
tieve marinedienst verlaten.4 Hij herstelde orde
en discipline in de vloot en kreeg in 1639 de
mogelijkheid de Spaanse vloot te verslaan, wat
hij in oktober bij Duins deed. Zijn naam en
roem waren gevestigd.
De Ruyter trad eveneens op een kritiek mo¬
ment aan. Geheel tegen de verwachting van de
heren in Den Haag in, was de grote, goed uit¬
geruste vloot in 1665 in het begin van de Twee¬
de Engelse oorlog bij Lowestoft verslagen. Dat
gebeurde op 13 juni. Het admiraalsschip, de
Eendracht, was zelfs in de lucht gevlogen. De
weinig gewaardeerde en in het zeewezen niet
bekwame cavalerieofficier van het Staatse le¬
ger, opperbevelhebber Jakob van Wassenaer
van Obdam, was daarbij omgekomen. Erwaren
meer vlagofficieren gesneuveld. Johan Evertsen was na afloop in Brielle in het water ge¬
smeten en met de dood bedreigd. Er was in fei¬
te slechts een vanzelfsprekende opvolger, maar
die was ver weg in de Atlantische Oceaan op
zijn tocht langs West-Afrika, de Antillen,
Nieuw-Nederland en Newfoundland. Diens te¬
rugkeer was onzeker en onbekend. Acht weken
na de slag, op 6 augustus, dook De Ruyter met
zijn schepen en zijn buit plotseling op in de
Westereems bij Delfzijl. Mist had hem voor de
kruisende Engelse vloot onzichtbaar gemaakt.
Vijf dagen later was De Ruyter opperbevelheb¬
ber. Met twee trekschuiten was hij via Gronin¬
gen, Dokkum, Leeuwarden, Franeker naar
Harlingen gevaren en vandaar naar de vloot bij
Texel gebracht. Langs de vaarroute stonden
alom drommen mensen om hun toekomstige
held, zo wonderbaarlijk teruggekeerd, toe te
juichen.5 Een dergelijke zegetocht was bijna
nooit aan een vlootvoogd ten deel gevallen. In

deze spontane blijken van vertrouwen in De
Ruyter - ook door de autoriteiten in Den Haag
getoond - als komend redder van de ontred¬
derde vloot, ligt misschien de basis van de ver¬
der onafgebroken sympathie voor en verering
van de Vlissinger. Anders dan in 1637, toen dat
vooral voor de haringvissers en zeelieden gold,
voelden ditmaal ook de mensen aan de wal zich
in hun nationale trots geraakt door de smade¬
lijke nederlaag van hun vloot.

Evenknieën
In zeemanschap deden Tromp en De Ruyter
voor elkaar niet onder. Tromp paste reeds
vroeg de beginselen van het liniegevecht toe,
het gevecht van een vloot in een kiellinie ge¬
schaard, niet met de schepen door elkaar heen.
Later deden de Engelsen hetzelfde. Van De
Ruyter zijn op papier geen tactische inzichten
bekend. Hij bezat ze terdege, maar paste ze aan
de omstandigheden aan. Het waren jonge
Franse officieren aan boord van de Zeven Provin¬
ciën tijdens de eerste slag op Schoneveld op 7
juni 1673 die de betekenis van het doorbreken
van de vijandelijke linie doorzagen en opschre¬
ven. Nederlanders spraken daar niet over.6 In
het buitenland werden de kwaliteiten van de
beide admiraals ten volle onderkend. Hoge on¬
derscheidingen en adellijke titels vielen hun in
gelijke mate ten deel of ze nu uit Frankrijk, De¬
nemarken, Spanje of Engeland afkomstig wa¬
ren. Geen van beiden voerde ooit een van de
nieuw verworven adellijke titels.
En toch was niet Tromp de zeeheld met wie
brede lagen van de bevolking zich na een aan¬
vankelijke populariteit duurzaam identificeer¬
den. Misschien was zijn derde huwelijk in 1640
hiervan de oorzaak, waarmee hij zich boven
zijn sociale herkomst stelde. Cornelia Teding
van Berkhout was een rijke, veel jongere regen¬
tendochter. Het huwelijk was met pracht en
praal omgeven en het bruidspaar ging aan het
zeer voorname Korte Voorhout, dichtbij bij het
Haagse Binnenhof wonen.7 Tromp behoorde
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aan de wal sedertdien tot een andere sociale
wereld dan aan boord en dan voorheen. In late¬
re jaren deed het gedrag van zijn zoon Cornelis
en van diens zwager Johan Kievit geen goed aan
de naam Tromp. Ook zijn andere kinderen be¬
hoorden niet meer tot de gewone burgerij.
Annie Romein noemt De Ruyters grote even¬
wichtigheid en het zichzelf blijven tegenover
zijn onderbevelhebbers.8 Ook in sociaal op¬
zicht geldt dit, zo anders dan bij Tromp. Als
veertiger en evenals Tromp voor de tweede
maal weduwnaar met jonge kinderen, her¬
trouwde De Ruyter in 1652 geheel in zijn eigen
sociale milieu. Hij trouwde de iets jongere
Anna van Gelder, weduwe van een Vlissinger
zeeman met twee kleine kinderen. Geen brui¬
loft met parelsnoeren of ring met twintig dia¬
manten, geen openbaar vertoon. De Ruyter was
weliswaar op dit moment nog ver weg van de
hoogste post in de vloot; hij had juist besloten
verder aan de wal te blijven. Een halfjaar na zijn
huwelijk treedt hij dan opeens in dienst bij de
admiraliteit van Zeeland en in november 1653
wordt hij vice-admiraal bij de admiraliteit van
Amsterdam. Pas in het voorjaar van 1655 ver¬
huist het gezin De Ruyter van Vlissingen naar
Amsterdam, niet naar een woning aan een van
de later zo bekende grachten, maar naar een
huurhuis aan de Buitenkant, de huidige Prins
Hendrikkade no. 131. Hier blijft De Ruyter wo¬
nen; in 1661 koopt hij het pand. Na 1665 uitge¬
groeid tot een grote zeeheld, blijft het leven
voor hem sober. Geen koetsen, geen grote staf
aan personeel. Anna van Gelder blijft, zoals het
verhaal gaat, zelf naar de markt gaan. Haar
man is thuis in de zeemanswijk: Kattenburg
met de werf en de schepen kan hij vanuit huis
zien. Hun levensgewoonten veranderen niet
wezenlijk, ofschoon zij met de belangrijkste
man in het land, Johan de Witt, en diens vrouw
gemeenzaam omgingen en bij hen diverse ma¬
len op bezoek gingen. De Amsterdamse burge¬
meester Cornelis Witsen was in 1655 aanwezig
bij de doop van hun dochter Anna.9
Tromp en De Ruyter hebben in hun hoge
functie niet alleen het zoet van overwinningen
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gesmaakt. In de zomer van 1652 liep het niet
goed met de strijd tegen de Engelsen. Medio
augustus wachtte Tromp een kille ontmoeting
met de Staten-Generaal. Beschuldigingen als
laksheid werden geuit, hij moest aan de wal
blijven en schriftelijk verantwoording van zijn
beleid afleggen. In pamfletten werd hij als ver¬
rader aangeduid, er waren oploopjes in Den
Haag. Pas eind oktober kreeg Tromp weer het
opperbevel. Ook De Ruyter maakte hardhandig
kennis met de wispelturigheid van de man in
de straat en de kilheid van bestuurders. De ge¬
bruikelijke stoel met armleuningen kon er in
1675 voor hem niet meer af, toen hij, 68 jaar
oud, van de Staten-Generaal zijn laatste in¬
structies voor de reis naar de Middellandse Zee
ontving. Kort tevoren was hem door een lid van
het admiraliteitsbestuur in Amsterdam ge¬
vraagd of hem de moed ging ontbreken, toen
hij gewezen had op de onvoldoende kwaliteit
van zijn eskader. In 1674 was hij al op een zij¬
spoor gezet, toen hij ver van het hoofdkrijgsto¬
neel naar West-Indië was gestuurd. In septem¬
ber 1672 dreigde een grote volksmenigte zijn
huis te plunderen, hem beschuldigend van ver¬
raad aan de Fransen en heulen met de zojuist
gelynchte gebroeders De Witt.10
Beide admiraals hebben, ieder op zijn eigen
wijze en in zijn eigen tijdvak, vergelijkbare ver¬
diensten voor de marine en voor hun vaderland
gehad. Toch verdrong De Ruyter spoedig
Tromp uit de populariteit en werd hij de be¬
kendste en meest gewaardeerde vlootbevelhebber. Lag het aan Tromps nazaten, aan zijn ‘up¬
start’ gedrag na 1640? Prud’homme van Reine
hecht in dit opzicht veel betekenis aan het feit
dat al betrekkelijk snel na De Ruyters dood de
grote, veel gelezen biografie van Gerard Brandt
Het leuen en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter is
verschenen, gebaseerd op de familiepapieren.
In dit dikke boek zijn alle voorvallen uit de
jeugd en het verdere leven omstandig beschre¬
ven. Het boek kwam in 1687 uit, elf jaar na de
dood en na een periode waarin de marine niet
meer aan de weg had getimmerd. Brandts bio¬
grafie is talloze malen herdrukt, in 1691 reeds;

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

in 1687 en 1698 verscheen zij ook in het Duits en
het Frans. Tromp echter heeft geen eigentijdse
levensbeschrijving gekregen, slechts een hoofd¬
stuk in 1676 in L. van den Bosch’ Leeven en daden
der doorluchtighste zeehelden..., dezelfde auteur die
een jaar na de dood van Cornelis Tromp in 1691
een vrij onleesbare biografie publiceerde.”

Boeit een zeeheld nog?
Nederland is allang geen zeevarend land meer.
Zeehandel en scheepvaart bepalen niet langer
de economie van ons land. Zeelieden kleuren
niet als vroeger het beeld in havenplaatsen. Dat
doen ’s zomers alleen nog de zeezeilers. Zeemanskleding wordt niet buiten werktijd en op
straat gedragen. Menig Nederlands zeeman
gaat via Schiphol naar zijn of haar schip, niet
meer via de monsterkantoren in bijvoorbeeld
Rotterdam. Havenbekkens liggen meestal ver
weg van stadscentra. En toch identificeert een
Nederlander zijn of haar land nog vaak met de
zee en het belang daarbij. De zee als bedreiger
van de veiligheid door stormen en stijgende
zeespiegel en daarnaast vooral de zee voor vis¬
serij, handel en rijkdom. Maar tegenwoordig
ook als uitdager voor avontuur en voor het zoe¬
ken van de grenzen van het menselijk kunnen
in snelheidsraces met de meest geavanceerde
zeilschepen.
Tot het collectieve bewustzijn behoort de
notie dat zee en zeevaart ons land veel goeds
hebben gebracht. Deze notie is zeker bij wat
oudere landgenoten aanwezig. Hierbij past te¬
genwoordig opnieuw een zeeheld en die be¬
hoort vanzelfsprekend uit de marine te komen,
want vanuit haar taak vaart én vecht de marine.
Koopvaardij en visserij doen alleen het eerste,
bieden dus geen helden en kapitein of schip¬
per, laat staan gezagvoerder of commodore
zijn geen aansprekende titels. De titel van ad¬
miraal appelleert en wordt geassocieerd met

zeevaart. Hoewel huidige berichtgevers in
krant of op televisie een admiraal soms verbin¬
den met het leger.
Groot-Brittannië is een land dat tot diep in de
vorige eeuw tot in zijn vezels een maritiem land
is geweest. De herdenking van de tweehon¬
derdste sterfdag van admiraal Nelson in 2005
bracht bij de Britten veel teweeg. Ruime finan¬
ciële middelen waren beschikbaar. In de dagen
rondom de datum van de slag bij Trafalgar, 21
oktober, vonden in totaal niet minder dan 6.000
manifestaties plaats. Het gehele jaar door waren
er congressen en andere bijeenkomsten, vaak
bijgewoond door leden van de koninklijke fa¬
milie, werden talloze boeken gepubliceerd en
bronnenuitgaven verzorgd. Ook een serie van
zes postzegels met afbeeldingen van de slag ver¬
scheen. Op een International Fleet Review in
juni 2005 waren oorlogsschepen uit 35 landen
aanwezig. Een Trafalgar Woods project ging van
start. Nelson werd het symbool van drie begrip¬
pen, die in zijn loopbaan een rol hebben ge¬
speeld: ‘friendship, humanity and heroism’ en
wel in deze volgorde.” De herdenking van deze
zeeheld boeit de Britten dus nog volop. Nelson
is natuurlijk ook als mens boeiend door zijn vele
brieven en zijn liefdesleven.
De herdenking van het feit dat vierhonderd
jaar geleden De Ruyter op 24 maart 1607 werd
geboren brengt in Nederland veel minder in be¬
weging. Niet omdat de zeventiende eeuw veel
dieper in de tijd terug ligt dan de voor Britten zo
bedreigende Napoleontische oorlogen. Nelson
werd lange tijd als de personificatie van belang¬
rijke Britse eigenschappen beschouwd en ge¬
bruikt als referentiekader voor anderen, ook
zeehelden. Aan De Ruyter is die rol nooit toebe¬
deeld, tenzij voor deugden als spaarzaamheid en
afkeer van teveel uiterlijk vertoon. Toch komen
bij een bestudering van De Ruyter eigenschap¬
pen naar voren die Nederlanders tot in onze da¬
gen hebben aangesproken. Ze liggen echter op
een ander vlak dan de drie van Nelson.
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De Ruyter als boegbeeld van
AANSPREKENDE EIGENSCHAPPEN

De hoofdlijnen van De Ruyters leven zijn velen
onzer sinds de lagereschooltijd bekend. De
Vlissinger jongen die naar zee ging en lange jaren ter walvisvangst, kaperij en koopvaardij
voer. Van 1637 af was hij altijd de hoogste aan
boord, als schipper, kapitein en vlagofficier.
Hij jaagde op walvissen, veroverde buit voor de
gebroeders Lampsins, voor wie hij vervolgens
diverse jaren een succesvol schipper en han¬
delsman was. Hij voer op Brazilië en vele malen
op het Caribische zeegebied en vooral op Ma¬
rokko. In 1651 had hij voldoende verdiend om
stil te gaan leven. Gezinsomstandigheden
maakten dit ook wenselijk. Hij was toen 44 en
zou in de anonimiteit van de historie zijn ver¬
dwenen.
Maar Zeeland deed kort daarop, in 1652, aan
het begin van de Eerste Engelse oorlog (165254), een beroep op hem om in marinedienst te
treden. Hij ging op het verzoek in. Het werden
in totaal 24 jaren bij de marine. De Ruyter was
al eerder opgevallen als een rustig en bekwaam
commandant in een hulpvloot voor Portugal in
1641-1642. Eerst bij de admiraliteit van Zeeland
en spoedig bij die van Amsterdam klom hij ge¬
leidelijk op naar de post van opperbevelhebber.
Dat gebeurde in 1665 na zijn zegetocht van
Delfzijl naar Texel. Onder leiding van Johan de
Witt stond de Republiek in deze jaren pal voor
haar handelsbelangen en waren confrontaties
met andere landen onvermijdelijk: Engeland,
Frankrijk, Zweden, Portugal en Algiers. Bij alle
grote en kleinere zeeslagen was hij aanwezig,
ook bij nederlagen zoals de Tweedaagse zee¬
slag in augustus 1666 en de aanslag tegen Mar¬
tinique in 1674. De hoogste roem behaalde hij
door de Vierdaagse zeeslag in 1666 en in de drie
grote gevechten tijdens de Derde Engelse oor¬
log (1672-74) bij Solebay, Schoneveld en Kijk¬
duin, gevechten waarin een nederlaag de on¬
dergang van de Republiek had betekend.
Voor een dergelijke cruciale taak heeft de ma¬
rine nadien niet opnieuw gestaan. Het is niet
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vreemd dat de opperbevelhebber van een vloot
in zulke tijden bij tijdgenoot en nageslacht be¬
wondering oogst en op een voetstuk wordt ge¬
plaatst. Daarbij komt dat De Ruyter op bepaal¬
de punten een charismatisch persoon was en
eigenschappen bezat die de tijdgenoot bewon¬
derde en de Nederlander van nu nog aanspre¬
ken. Op enkele van die eigenschappen probeer
ik wat nader in te gaan.
Plichtsbesefis een eigenschap die bij De Ruy¬
ter direct in het oog springt. Zijn persoonlijke
belangen maakte hij ondergeschikt aan het be¬
roep dat op hem in tijd van oorlog werd ge¬
daan. Hij gaf in 1652 een bestaan aan de wal te¬
zamen met zijn nieuwe vrouw, Anna van
Gelder, en de kinderen uit hun eerdere huwelij¬
ken op. Hij werd vice-commandeur, een rang
onder die van vlagofficier. De situatie op de
vloot was precair. Hij ging op het Zeeuwse be¬
roep pas na herhaald aandringen in, deed het
met grote zorg en tegenzin en zag zijn functie
bij de marine als tijdelijk, ook nadat hij zich in
gevechten opvallend had onderscheiden. De
zeer vererende uitnodiging om vice-admiraal
in Amsterdam te worden, hield hij aanvankelijk
af. Hij wilde ‘na sooveel swervens’ liever aan de
wal blijven en er thuis met zijn familie over
spreken. De uitslag van dit beraad is bekend.
Een tweede voorbeeld van plichtsbesef is de
verzoening met Cornelis Tromp. Na afloop van
de Tweedaagse zeeslag in 1666 raakte hij volle¬
dig gebrouilleerd met deze lastige man. Over
diens ontslag uit de zeedienst was hij tevreden.
Met grote tegenzin stemde hij in maart 1673 op
sterke aandrang van Willem III in met een po¬
ging tot verzoening. Dit gesprek mislukte van
beide kanten volkomen. Een tweede gesprek in
april verliep veel beter, waarna De Ruyter de
door hem verafschuwde en onbekwaam gevon¬
den zoon van bestevaer Tromp als collega aan
boord ontving. De samenwerking verliep hier¬
na goed, maar voor De Ruyter was het wel slik¬
ken uit plichtsbesef. Eenzelfde plichtsbesef bij hem gekoppeld aan de overtuiging dat hij
zijn bestuurders altijd gehoorzaamheid ver¬
schuldigd was - deed hem in de zomer van
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1675 het commando aanvaarden over een vloot
naar de Middellandse Zee die hij volstrekt on¬
toereikend vond. Hij sprak dit onomwonden
uit tegenover de heren van de admiraliteit van
Amsterdam en van de Staten-Generaal, maar
gaf ook aan dat hij zich hun dienaar voelde en
hun bevelen zou gehoorzamen. Deze drie voor¬
beelden illustreren hoe De Ruyter uit plichtsbe¬
sef dingen deed die hij liever aan zich voorbij
had laten gaan. Zo’n gedrag is lang een voor¬
beeld geweest, met name in de marine.'3
Eerlijkheid en onbevreesdheid kenmerkten
De Ruyter eveneens. Zijn optreden in zeeslagen
getuigt van moed, dat verwacht men ook van
hem. Maar een sprekend voorbeeld van moedig
en eerlijk handelen in andere omstandigheden
vormt zijn houding in de dagen vóór en tijdens
de gevangenneming van de gebroeders De Witt
in 1672. De Ruyter had beide mannen inzake de
marine altijd zeer gewaardeerd en hij schatte
met name de Raadpensionaris heel hoog. Dat
was ook alom bekend. Toen het politieke getij
in Holland in de zomer van 1672 al geheel was
gekenterd en het voor zijn eigen persoon en
loopbaan beslist niet opportuun was, schreef
hij een publieke brief met de mededeling dat
Cornelis de Witt zich tijdens de slag bij Solebay
beslist niet laf, maar juist heldhaftig had gedra¬
gen en dat hij nooit ruzie met hem had gehad.
Dit waren zaken waarvan Cornelis werd be¬
schuldigd. Na een mislukte aanslag op het le¬
ven van Johan betuigde De Ruyter schriftelijk
zijn trouw aan de Raadpensionaris. In de woe¬
lige maanden juli en augustus 1672 heeft De
Ruyter standvastig geweigerd de beide De Wit¬
ten te verguizen. Hij huilde niet mee met de
wolven in het Haagse bos en daarbuiten.14
Het devies van Willem van Oranje ‘saevis
tranquillus in undis’, kalm temidden van de
woelige baren, gold ook voor De Ruyter. De be¬
manning van de Zeven Provinciën en andere sche¬
pen zagen een admiraal die in en buiten het
zeegevecht niet gauw van zijn stuk werd ge¬
bracht. De Fransman De Guiche, aan boord bij
De Ruyter, vertelt dat de admiraal daags na de
Vierdaagse zeeslag zijn kajuit schoon bezemde

en de kippen aan boord voerde.15 Toen tijdens
de slag bij Ter Heijde op 10 augustus 1653 op¬
perbevelhebber Tromp was gesneuveld, re¬
ageerde De Ruyter als enige direct op een sein
voor overleg. Hij was ontroerd toen hij Tromp
dood in zijn hut zag liggen, maar regelde ver¬
volgens dat scheepskapitein Egbert Meeuwszoon Kortenaer de admiraalsvlag liet waaien
om verwarring in de vloot te voorkomen.16

Enkele andere kanten van De Ruyter

Genoemde eigenschappen waren de tijdgenoot
bekend. Veel van de voorvallen eveneens. Bio¬
graaf Brandt heeft ze alle opgetekend en ze zijn
dankzij de populariteit van de biografie voor
vele generaties gemeengoed geworden. Een
verhaal over boter op het dek, waardoor aanval¬
lers terug in zee glijden doet het altijd goed en
‘se non è vero, è ben trovato’, ook al zou het
niet waar zijn, het is toch mooi gevonden. De
Ruyter had echter meer karaktertrekken dan
plichtsbesef, eerlijkheid en standvastigheid die
hem tot een icoon van de zeventiende eeuw
hebben gemaakt en tot een voorbeeld in de eeu¬
wen hierna.
Voor een kritische hedendaagse historicus,
die zoveel andere bronnen tot zijn beschikking
heeft en nieuwe invalshoeken voor onderzoek
toepast, is het toch moeilijk te ontkomen aan
een zeker verheerlijking van De Ruyter. Er zijn
geen zwarte bladzijden in zijn leven, ook zijn er
geen onaangename trekjes aan te geven. Bij de
meeste andere zeehelden uit de zeventiende
eeuw is dat niet moeilijk of is er over hen min¬
der bekend. Brandt heeft zijn werk goed ge¬
daan. Wij menen De Ruyter goed te kennen. Hij
was een groot vlootvoogd met gewichtige ver¬
diensten voor ons land in een eeuw waarop
graag met trots wordt teruggekeken. De Ruyter
bezat leiderschap en slaagde erin zijn medevlagofficieren en kapiteins tot een eenheid om
te smeden, waarin ieder wist wat hem te doen
stond en waarin taken waren gedelegeerd. Een
superieur manager zou hij tegenwoordig wor-
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den genoemd. Ook heel menselijke kanten in twistgesprek - door Brandt uitvoerig weerge¬
zijn persoonlijkheid hebben vaak aandacht ge¬ geven - waarin de Vlissinger schipper zei het
kregen.
laken de sant liever te geven dan het aan hem
Nieuwsgierig en avontuurlijk was hij in zijn voor een te lage prijs te verkopen. Die houding
jonge jaren. De Atlantische Oceaan doorkruiste dwong respect af en de sant betaalde tot slot de
hij van noord naar zuid en van oost naar west. gewenste prijs.’8 In de jaren hierna kon De Ruy¬
Hij beleefde veel, ook gevangenschap en ont¬ ter met deze man verder uitstekend zaken
snapping, genoeg stofvoor jongensboeken. Op doen. Ook nog als admiraal hield hij eigenhan¬
latere leeftijd treft zijn zorg voor zijn familie. dig nauwgezet bij hoeveel victualie voor zijn be¬
Zijn eigen kinderen en die van Anna van Gelder manning op de Zeven Provinciën werd ingekocht,
volgt hij nauwgezet en hij onderhoudt corre¬ wie de leveranciers waren en hoeveel hij ervoor
spondentie met hen. In hun echtgenoten is hij betaalde. Zijn financiële reilen en zeilen in mageïnteresseerd. In de maanden mei-augustus rinetijd is aan de hand van zijn eigen bewaard
1673 bijvoorbeeld heeft hij een geregelde brief¬ gebleven administratie precies na te gaan.'9
wisseling met zijn dochter Margaretha en haar
In Brandt en latere biografieën staat uitvoerig
man dominee Bernardus Somers. Hij wisselt de enorme ruzie tussen De Ruyter en Cornelis
hierin de gebruikelijke beleefdheden met hen uit Tromp beschreven. Hierboven werd er naar
en merkt daarbij op dat beiden ‘U.E. moeder, verwezen. Het gebeuren illustreert hoe de ge¬
mijn huysvrou wat behelpsam sijt met schrijven lijkmoedige admiraal, als hij getergd werd, in
en anders’. Hij meldt hun ook dat ‘daer is goe¬ drift kon ontvlammen. Dit maakt hem natuur¬
de corage [=moed] in de vloodt’ van hoog tot lijk menselijk, maar hij was wel vaker dan
laag en spoort hij hen aan ‘met de vrienden vro- Brandt heeft overgeleverd, een humeurig man
lijck te sijn’. Hij hoopt ‘dat God de Heer hetaen- als de zaken hem niet aanstonden. Hij kon be¬
staende werck genadelijck tot beste van ons va- slist onaardig tegen collega’s zijn. Tijdens de
derlantgenadelijck sal segenen’. Hij schreef dit tocht naar West-Afrika en West-Indië in 1664twee weken voor de beslissende slag bij Kijk¬ 1665 kreeg hij het een paar keer ongenadig aan
duin, toen de Engels/Franse vloot reeds in de de stok met zijn vice-admiraal Jan Meppel en
buurt was. Zijn vertrouwen in God, zijn diepe schout-bij-nacht Aart van Nes. En wel zodanig
geloof en kennis van de Bijbel komen in al zijn dat hij de redelijkheid uit het oog verloor. Van
brieven en journalen terug en hebben ook op la¬ Nes kon in deze jaren bij De Ruyter geen goed
tere generaties veel indruk gemaakt. Op zondag doen. In 1662 beklaagde Van Nes zich bij de
4 juni, kort voor de eerste zeeslag op de vlakte Staten-Generaal erover dat De Ruyter hem ‘het
van Schoneveld, noteert hij uitvoerig dat ‘onsen respect en eere’ onthield, die hem als pas be¬
domeny een schoone predycasye’ uit Jesaja 12:3 noemde schout-bij-nacht toekwamen. In okto¬
deed en dat het Avondmaal werd gevierd.’7
ber 1666 wilde De Ruyter, toen hij ziek was, niet
De Ruyter was zakelijk, zuinig en zorgvuldig dat Van Nes hem als opperbevelhebber verving.
in geldzaken, eigenschappen die menig Neder¬ De nieuw benoemde consul in Algiers, Thomas
lander aanspreken. Koopmansgeest was hem Hees, die aan boord van de vloot meevoer naar
niet vreemd. Het is nog altijd een kostelijk ver¬ de Middellandse Zee, schetst in 1675 de oude
haal, hoe hij in 1644 in Marokko onderhandel¬ admiraal als een onredelijk man. Hij schrijft in
de. Hij bood een kastanjebruin stuk laken te zijn niet voor de openbaarheid bestemde reis¬
koop aan, waarvoor een hoge, als lastig bekend journaal: ‘hij is oud en precies zoals een boer’.20
staande Marokkaan, de sant, een in de ogen Dit soort voorvallen geeft enige nuance aan het
van De Ruyter veel te lage prijs wilde betalen. Er beeld van de admiraal, maar doet geen serieuze
ontspon zich een hooglopend en langdurig afbreuk aan het aureool dat hem omgeeft.
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Een nieuwe canon?

Noten

Blijft onze samenleving houden van boegbeel¬
den, van iconen en in het bijzonder van zeehel¬
den? Vermoedelijk wel. Tegenwoordig spreken
we over canons en in het rapport van de commissie-Van Oostrom van oktober 2006 wordt
De Ruyter als een van de 50 invalshoeken voor
onze kennis van de Nederlandse geschiedenis
genoemd. De tijdgeest blijkt dus wispelturig,
want in de jaren zeventig van de vorige eeuw
was voor helden geen plaats. Voor de herden¬
king van De Ruyters sterfdag in 1976 kon er al¬
leen een postzegel met zijn standbeeld in Vlissingen vanaf. Overigens werden tien miljoen
exemplaren hiervan verkocht, een heel hoog
aantal in vergelijking met andere uitgiften in
datjaar.
De Ruyter blijft herkenbaar door zijn aan¬
sprekende eigenschappen van plichtsbesef,
eerlijkheid en standvastigheid. Graag meent
men zich in enige ervan te herkennen. De Ruy¬
ter blijft de man van eenvoudige afkomst, die
hoog opklimt, maar wars van uiterlijke rijkdom
en adellijke titels zichzelf geen geweld aan¬
doet. Zijn avonturen blijven stof voor kinder¬
boeken. Maar men moet wel over hem horen
vertellen en dit moet op de basisschool begin¬
nen. Daar ligt de grote drempel voor de ‘houd¬
baarheid’ van grote mensen uit het verleden.
Het geschiedenisonderwijs is aan zovele veran¬
deringen onderhevig en het niveau van de op¬
leiding van ‘kwekelingen’ op de pedagogische
academies zo onzeker. De docent op de basis¬
school die het verhaal over De Ruyter moet ver¬
tellen, kent dit verhaal zelf dikwijls al niet meer
of maar half. Bovendien vraagt de multiculture¬
le samenleving ook om andere verhalen. Als De
Ruyter en de zeevaart inderdaad onder de
canons wordt opgenomen, is er weer hoop en
kan de vraag aan het slot van de inleiding be¬
vestigend worden beantwoord.
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Avonturen aan boord bij De Ruyter*
De Mémoires van de graaf van Guiche nader bekeken
Ad van der Zee

«1

MEMOIRES
DU COMTE

Het is bekend dat Armand de Gramont, graaf
van Guiche, zich in 1666 gedurende de Vier¬
daagse Zeeslag aan boord bevond bij admiraal
Michiel de Ruyter op diens schip De Zeven Pro¬
vinciën. Gerard Brandt maakt in zijn biografie
van De Ruyter uit 1687 uitvoerig melding van
het feit dat vier Franse edelen, onder wie de
graaf van Guiche, zich hadden gemeld bij de
vloot om de slag tegen de Engelsen mee te ma¬
ken. Brandt meldt eveneens dat Guiche na af¬
loop van de slag liet weten nog nooit zoiets ver¬
schrikkelijks te hebben doorstaan, erger nog
dan alles wat hij te land had meegemaakt.1
Dat de graaf van Guiche over zijn belevenissen
in Holland, en ook over de Vierdaagse Zeeslag,
zelf een uitgebreid verslag heeft geschreven, is
minder bekend.1 Het aantal verwijzingen in de
historische literatuur naar de graaf van Guiche
en zijn Memoires is niet groot. Oudendijk citeert
Guiche enkele malen in haar boek over Johan de
Wittuit 1940; Rowen noemt hem een aantal ke¬
ren in een voetnoot; Fox heeft stukjes uit Guiche’s verslag van de nautische manoeuvres op¬
genomen in zijn omvangrijke studie over de
Vierdaagse Zeeslag.3
De Memoires zijn een interessante bron voor
zeventiende-eeuwse politieke, militaire, cultu¬
rele én diplomatieke geschiedenis, maar om ze
op juiste waarde te schatten is het nodig enige
kennis te hebben van de persoon van de schrij¬
ver en van datgene wat hij met zijn werk beoog¬
de. We kunnen het doel van zijn Mémoires kort¬
weg samenvatten als een doelbewuste poging
van de schrijver om zijn plaats in de geschiede¬
nis te benadrukken en zijn rol in diplomatie en
politiek zó groot te maken als in de ogen van
zijn kring geloofwaardig zou kunnen zijn. Tel¬
kens als de persoon Armand de Gramont han¬
delend optreedt, dienen we dus op onze hoede
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Ajb. ï. Titelblad van de Franse editie
van de Mémoires du Comte de
Guiche uit 1744. (foto auteur)

te zijn omtrent het waarheidsgehalte. Een kriti¬
sche analyse van de Mémoires zal dan ook leiden
tot een gewogen oordeel over dit interessante
boek. In dit artikel wil ik mij beperken tot Guiche’s relaas van de Vierdaagse Zeeslag. Dit
geeft niet alleen een representatief beeld van de
Mémoires, maar is met het oog op het De Ruyterjaar 2007 ook een toepasselijke introductie.

G U I°C H E,
C O N C E R N A N T

L-ES PROVINCES-UNIES'
DES PAIS-BAS,
ET SERVANT DE SUPPLEMENT
et de Confirmation

A c
ET

De Mémoires van de graaf van Guiche
In 1744 verscheen bij een Londense uitgeverij
het boek Mémoires du Comte de Guiche, concernant
les Provinces-Unies des Pais Bas. In het voorwoord
van de uitgever wordt vermeld dat dit boek de
editie is van een manuscript dat rond 1670 was
geschreven door Armand de Gramont, graaf
van Guiche. Een Nederlandse vertaling van de
Mémoires verscheen in 1747.4
De Mémoires van de graaf van Guiche zijn ver¬
deeld in drie ‘Boeken’, aangevuld met enkele
losse stukken. De drie boeken beslaan de bele¬
venissen van de schrijver Armand de Gramont
van 1665 tot en met 1667. Ze zijn zorgvuldig ge¬
componeerd en geschreven en zijn blijkens een
mededeling in de tekst tot stand gekomen in
1669. Boek I behandelt het jaar 1665. De graaf
van Guiche beschrijft in het kort het politieke
landschap in de Nederlanden en de politieke
mores met zijn commentaar daarop. De tweede
helft van het eerste boek is grotendeels gewijd
aan de schermutselingen aan de oostgrens van
de Republiek. De Munsterse prins-bisschop
Bernhard van Galen had Lochem en Borculo
veroverd, waarna een Franse troepenmacht het
Staatse leger was komen assisteren. Guiche be¬
schrijft met veel detail de verschillende militai¬
re manoeuvres en geeft daarbij zijn eigen mili-
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tair-tactische en strategische commentaar op
het graven van stellingen, de aanleg van schan¬
sen en de manier waarop je die het best kunt
belegeren.
Het tweede boek behandelt het jaar 1666. Het
grootste deel van dit tweede boek is gewijd aan
de oorlogshandelingen ter zee tussen de Repu¬
bliek en Engeland. Guiche maakte aan boord
van het schip De Zeven Provinciën, het vlaggen¬
schip van admiraal Michiel de Ruyter, de Vier¬

daagse Zeeslag mee. Hij beleefde daar enige
hachelijke avonturen, waarbij hij het er naar ei¬
gen zeggen ternauwernood levend van af¬
bracht. Zijn verslag toont enkele interessante
details omtrent de oorlogvoering ter zee in de
zeventiende eeuw en de karakters van Cornelis
Tromp en Michiel de Ruyter. Het is bovendien
een van de weinige ooggetuigenverslagen van
deze grote slag die plaats had van 11 tot en met
14 juni 1666.
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Het derde boek over het jaar 1667 bevat enke¬
le overpeinzingen over de Engelse staatsinrich¬
ting en de Europese politiek. Dat jaar keerde de
graafvan Guiche terug naar Frankrijk en maak¬
te hij geen deel meer uit van de gebeurtenissen
in Holland. De editie van de Memoires wordt be¬
sloten met enkele losse fragmenten die zich af¬
spelen in 1672 tijdens de Franse veldtocht in
het oosten van de Republiek.
Armand de Gramont (1637-1673), graaf van
Guiche, was een historische persoon. Zijn aan¬
wezigheid in Den Haag gedurende 1665 en 1666
wordt bevestigd door verscheidene andere bron¬
nen.5 Ook zijn aanwezigheid op de Staatse vloot
en zijn deelname aan de Vierdaagse Zeeslag is
gedocumenteerd en ditzelfde geldt ook voor het
merendeel van zijn overige avonturen in de Re¬
publiek. Zijn vertelling is dermate interessant
dat het in mijn ogen niet voldoende zou zijn om
slechts een parafrase van zijn belevenissen te ge¬
ven, maar rechtvaardigt een volledig nieuwe Ne¬
derlandse vertaling van de Memoires.6 De oude
Nederlandse vertaling uit 1747 is niet alleen
zeldzaam, maar voor de moderne lezer soms net
zo ontoegankelij k als het wijdlopige F rans uit de
oorspronkelijke editie.

De graaf van Guiche in Holland

De achtergronden van de komst van Guiche naar
Holland zijn gehuld in een web van intriges aan
het hof van de Zonnekoning in Fontainebleau.
De jonge hoveling Armand de Gramont, telguit
een oud en roemrijk Gascons geslacht en bezig
aan een succesvolle militaire carrière, begon met
Henriette-Anne, de schoonzuster van koning
Lodewijk XIV, een verhouding. Aan het hof wa¬
ren buitenechtelijke verhoudingen aan de orde
van de dag en geaccepteerd, zolang deze maar
niet in de openbaarheid kwamen. De twee ge¬
lieven lieten zich in hun intieme corresponden¬
tie echter misprijzend uit over de koning. Gui¬
che noemde Lodewijk XIV een ‘fanfaron’
(blaaskaak), die men eens een toontje lager zou
moeten laten zingen.7 Door toedoen van een ja¬
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loerse gravin lekte deze compromitterende cor¬
respondentie uit en koning Lodewijk zette de
jonge graaf zonder pardon gevangen in de Bas¬
tille. Een proces wegens majesteitsschennis lag
op de loer, ware het niet dat Guiche een zeer in¬
vloedrijke vader had met een hoge functie aan
het hof. Deze Antoine III de Gramont, hertog
van Guiche, prins van Bidache en ‘maréchal de
France’, kreeg gedaan dat zijn zoon ‘slechts’van
het hof verbannen werd. Holland leek een goed
reisdoel en in het voorjaar van 1665 maakte Ar¬
mand de Gramont zijn opwachting in Den Haag
bij de Franse ambassadeur, de graafD’Estrades.8
Guiche verkeerde naar eigen zeggen al snel
volop in regeringskringen, waar hij kennis
maakte met leidende figuren zoals Johan de
Witt, Amalia van Solms, haarkleinzoon de jon¬
ge prins van Oranje en vele anderen. Zijn Me¬
moires staan bol van de namen en laten zich
lezen als een ware ‘Who is Who’ in de diploma¬
tieke wereld van die jaren. Over het politieke le¬
ven in de Republiek vertelt hij verschillende
anekdotes. De aristocraat Guiche beschouwde
bijvoorbeeld Johan de Witt als een parvenu die
zich de rol van legeraanvoerder aanmatigt,
maar in wezen slechts een ambtenaar is en een
burger bovendien. Zijn spottende beschrijving
van De Witt die zich een modieus jak, met bij¬
passende broek, laat aanmeten, behoort tot de
meest amusante stukken uit de Memoires. Een
ander voorbeeld geldt de 80-jarige Rutger Huy¬
gens, heer van Klarenbeek. Deze bevond zich
als gedeputeerde namens Gelderland op de
vloot en liet een bos groene veren op zijn pruik
zetten om zo een strijdbaarder indruk te kun¬
nen maken.
Het politieke systeem hier te lande kon Gui¬
che maar weinig bekoren. Hij had gehoopt hier
een republiek als de oude Romeinse aan te tref¬
fen. Dat was zijn ideaalbeeld van een vrije repu¬
bliek, maar hij kwam er al snel achter dat het in
de Nederlandse republiek van het stadhouder¬
loze tijdperk draaide om de strijd tussen de ver¬
schillende steden, provincies en regentenfac¬
ties, waarbinnen geen algemeen belang, maar
slechts particulier belang werd nagejaagd. Gui-
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che voorziet dan ook dat er aan die stadhouder¬
loze situatie snel een einde zal komen: ‘De be¬
langen van Holland en de andere gewesten zijn
momenteel zo weinig met elkaar in overeen¬
stemming dat deze Republiek de naam “Ver¬
enigde Provinciën” volstrekt niet verdient.
Want ze zijn zo intens verdeeld, zowel de ge¬
westen onderling, als de steden binnen die ge¬
westen, waar geen dag voorbijgaat zonder dat
er weer ergens gedoe over is, dat ze niet eens in
de gaten hebben dat ze werkelijk een Leider no¬
dig hebben die hen verenigt en aan alle twisten
een einde maakt’.9

Naar zee!

Ruim een jaar na zijn komst naar Holland
neemt Guiche in overleg met zijn vader en het
hof het besluit om aan boord te gaan van de
Staatse vloot. Dankzij de goede contacten van
D’Estrades met De Witt werden Guiche en zijn
mensen toegelaten en ondergebracht op de
Duivenvoorde, het schip van kapitein jonker Otto
van Treslong. Zijn gezelschap bestond ten eer¬
ste uit zijn broer Antoine, graaf van Louvigny,
die hem op al zijn reizen vergezelde. Dan was
er zijn zwager Louis Grimaldi, de prins van
Monaco, die zich toevallig in Holland bevond
en graag mee wilde. Daarnaast waren er nog
enkele Franse edelen en allen hadden uiteraard
ook een gevolg aan bedienden bij zich. Guiche
deelt mee over geen enkele nautische ervaring
te beschikken. Dat heeft in zekere zin ons, le¬
zers, tot voordeel gestrekt. De cavalerist Gui¬
che raakte gaandeweg zo in verbazing over de
in zijn ogen vreemde tactieken van het zeege¬
vecht, dat hij ons een fraaie beschrijving van di¬
verse manoeuvres met bijbehorende analyse
heeft nagelaten in zijn Memoires. We komen
hier nog op terug.
Begin juni 1666 koos de vloot zee vanafTexel.
Aanvankelijk leek de Engelse vloot onvindbaar,
maar op 10 juni kwam deze eindelijk in zicht.
Guiche verhaalt hoe langgerekt de linies van
beide vloten wel niet waren: ‘Terwijl wij hun

voorhoede al bijna konden aanraken, was de
staart van hun linie nog nauwelijks te zien’.10
Eerst vonden diverse tactische bewegingen
plaats met als doel het voordeel van de wind bo¬
ven de tegenstanders te behouden dan wel te
behalen. Toen op 11 juni het artilleriegevecht
losbarstte, werd de Duivenvoorde zwaar getrof¬
fen. De masten werden weggeschoten en er be¬
landden brandende proppen in de kajuit. De
aan jicht lijdende Treslong was niet in staat de
orde te handhaven en de brand te laten blussen,
waardoor er paniek uitbrak aan boord van het
schip, dat al snel stuurloos ronddreef. Guiche
gebaarde naar andere Hollandse schepen dat
hij, als rijke edelman, voor geld gered kon wor¬
den, maar oogstte slechts hoongelach. Dit on¬
ridderlijke aspect van het zeeleven schokte hem
zeer. Hij omhelsde zijn zwager en broer en
stond al op het punt afscheid te nemen van het
leven, toen plots een ander schip zó dicht tegen
de Duivenvoorde aankwam, dat hij nog één uit¬
weg zag. Op volle zee, tijdens een vuurgevecht
van een brandend schip op een ander over¬
springen, dat huzarenstukje volbrachten Gui¬
che en zijn vrienden. Hij vermeldt er wel bij
dat anderen die dit probeerden in de golven
terechtkwamen en jammerlijk verdronken. Met
veel bravoure en gevoel voor drama beschrijft
Guiche hoe hij uiteindelijk de sprong waagde.
Hij zegt dat hij de kabel greep waarmee het an¬
ker vastgebonden was, maar klem kwam te zit¬
ten wat hem bijna zijn arm kostte. Nauwkeuri¬
ge lezing van zijn relaas laat zien dat wat hij
beschrijft daadwerkelijk mogelijk is. De vloei¬
en van het anker worden immers met behulp
van de penterbalk tegen het schip aan getrok¬
ken. Mogelijk is dat de plek die Guiche bedoelt
(zie afbeelding 2). Vanaf zijn hachelijke positie
zag hij hoe de Duivenvoorde brandend ten onder
gingGuiche bleek zich na zijn sprong aan boord te
bevinden van de Klein Hollandia, het schip van
Evert van Gelder, de zwager van De Ruyter. Daar
wachtte hem een volgende schok. In plaats van
met egards te worden behandeld, werd hij on¬
derdeks gestuurd om het geschut te bedienen.
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Afb. 2. Reconstructirtekening van een
zeventiende-eemvs schip i.c. de
Batavia. Het anker is aan een zijde
met de kraanbalk verbonden. Deze
steekt vanaf het bakdek schuin naar
voren. De vloeien van het anker zijn
achterwaarts omhoog geheven en wor¬
den met touwen en de zogeheten pen¬
terbalk stevig tegen het schip aan
getrokken (‘gekat’). Het moeten deze
touwen zijn geweest die Guiche bij zijn
sprong van de Duivenvoorde naar
de Klein Hollandia vastgreep en
waarachter hij vervolgens klem kwam
te zitten, (tekening Bataviawerf,
Lelystad)
Slechts voor veel geld bleek kapitein Van Gelder
bereid Guiche en zijn gezelschap over te bren¬
gen naar het vlaggenschip van de vloot, De Zeven
Provinciën, het schip van De Ruyter.
Na het regelen van de financiële zaken (‘Ik
schreef een wissel uit opdat de kapitein zijn
geld in Amsterdam kon ontvangen.’) werden
Guiche en zijn mensen de volgende dag aan
boord bij De Ruyter gebracht. Guiche is vol lof
over de admiraal, die hij zeer bewonderde. De
rest van de slag zou Guiche steeds in de buurt
blijven van De Ruyter en een secondantenrol
vervullen. Het weer was nu kalm geworden en
de linies schoven verschillende keren schietend
langs elkaar heen. Guiche merkt op dat de Ne¬
derlanders moeite hadden om hun schepen in
één linie te houden, in tegenstelling tot de Engelsen die daar juist zeer bedreven in waren.
Dit ontlokt hem de stelling datje beter midden
in een Engelse vloot kunt varen dan erlangs en
beter langs een Hollandse vloot dan er midde¬
nin. Deze stelling brengt hij naar voren wan¬
neer hij beschrijft hoe Cornelis Tromp zich met
een deel van zijn eskader losmaakte uit de linie
en met een omtrekkende beweging de Engelsen van boven de wind trachtte te benaderen,
wat hem uiteindelijk ook lukte. De Ruyter
stond bepaald niet te juichen over Tromps
manoeuvre en beschouwde diens actie als al te
driest en onbezonnen.
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Op 12 juni aan het einde van de middag, werd
De Zeven Provinciën geraakt door een Engels sal¬
vo, waarbij de grote steng werd weggeschoten.
De Ruyter overwoog om over te gaan op een an¬
der schip, maar besloot om de vloot te verlaten
en zijn schip te repareren. Intussen ging het op¬
perbevel over naar Aert van Nes. De nacht en
een deel van de derde dag van de slag bezag Gui¬
che dan ook van enige afstand, maar hij weet
nog wel te melden hoe de Royal Prince, het schip
van de Engelse admiraal Ayscue, aan de grond
liep en op bevel van De Ruyter in brand werd ge¬
schoten, wat weer tot woede leidde bij Tromp
die het schip als prijs had willen veroveren.
Guiche vergelijkt de karakters van beide ad¬
miraals en concludeert dat ze elkaar uitstekend
aanvulden op het gebied van lef, vechtlust, ver¬
stand en bezonnenheid. Hij wist dat de twee
mannen niet eikaars vrienden waren. Alhoewel
hij De Ruyter zeer hoog acht om zijn militair in¬
zicht en moed, kan ook Tromp op zijn bewon¬
dering rekenen. De Ruyter komt hem zelfs wat
al te voorzichtig over, zijn terughoudendheid
grenzend aan weifelmoedigheid, terwijl Tromps
riskante manoeuvre wel diens moed toonde en
mogelijk de doorslag had gegeven tijdens het
gevecht. De wijze waarop Tromp, met goedvin¬
den van De Ruyter, later dat jaar door De Witt
werd bejegend en disciplinair bestraft, komt
Guiche dan ook hoogst onoprecht voor en wijt
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hij geheel en al aan politieke motieven: ‘Zijn
werkelijke fout lag daarin dat hij een dienaar van
het Huis van Oranje was en bijgevolg vijand van
de raadpensionaris’.11

Het liniegevecht en de
CAVALERIECHARGE
Voordat Armand de Gramont naar Holland
werd verbannen, was hij bezig aan een succes¬
volle militaire carrière. Voor een Frans edel¬
man met een beroemde maarschalk als vader
was dat een vanzelfsprekende zaak, maar, zo¬
als eerder gezegd, oorlogvoering ter zee was
voor Guiche een volstrekt nieuw avontuur. Het
landleger was zijn referentiekader en telkens
probeert hij in de Mémoires de strijd ter zee te
vergelijken met wat hij kent en waar hij ver¬
stand van heeft, namelijk de cavaleriecharge en
de belegering. Aanvankelijk ziet hij slechts
wanorde, maar Guiche is een snelle leerling en
begrijpt hoe het liniegevecht idealiter wordt
uitgevochten. Ook ziet hij in dat er een gat
gaapt tussen de theorie van het liniegevecht en
het daadwerkelijke verloop van de strijd. Hij
signaleert een groot verschil tussen de gedisci¬
plineerde Engelsen, die koste wat het kost hun
linie gesloten proberen te houden, en de Hol¬
landers, die al snel overgaan tot de mêlee, om¬
dat hun schepen té verschillend van grootte en
snelheid zijn om de linie vast te houden. Bo¬
vendien is in zijn ogen de doelstelling van het
zeegevecht, in tegenstelling tot die van een ca¬
valeriecharge, vaak niet helder. Het enteren en
veroveren van een vijandelijk schip is immers
strategisch gezien zelden wenselijk. Guiche
zegt hierover het volgende: ‘Werkelijk, de be¬
wonderenswaardige orde binnen de Engelse
vloot verdient alle navolgingen als ik bij de ma¬
rine zou dienen en bevel zou voeren op een
schip van de koning, zou ik de Engelsen op hun
eigen manier bevechten en niet zoals de Hol¬
landers en Fransen doen, door altijd maar te
willen enteren. Want, ten eerste, als men een
vage doelstelling heeft is het moeilijk en ge¬

vaarlijk deze te bereiken. Ook is het niet zo dat
de schepen tijdens het enteren aan elkaar ge¬
lijkwaardig zijn. De beweging op de golven ver¬
oorzaakt veel ongelijkheid, want niet alle sche¬
pen varen even snel. [...] Ter vergelijking moet
men zich eens een linie van de ruiterij voorstel¬
len, die volgens vaste regels te werk gaat. Zo’n
linie heeft geen ander doel dan de vijandelijke
linie te doen wijken en moet goed acht slaan op
zijn eigen orde en die van de vijand. Stel u daar¬
entegen een groep ruiters voor waarbij ieder¬
een zijn positie verlaat en ongeordend de aan¬
val inzet. Die laatste tactiek zal zeker niet tot
succes leiden en men mag veronderstellen dat
het omgekeerde waar is. Nu zegt men wel dat
de strijd ter zee anders is dan die op het land,
maar daar vergist men zich dan in. Want het
gaat om dezelfde principes die hier bepalend
zijn, namelijk orde, fronten vuurkracht.’12
Guiche is vervuld van ontzag voor de vuur¬
kracht van de grote linieschepen uit de Tweede
Engelse oorlog. Hij deelt mee nog nooit zulk
oorverdovend kanongebulder te hebben ge¬
hoord. Vergeleken met veldgeschut van het
landleger waren de drijvende kanonplatforms
met 8o tot 90 stukken als de Royal Prince, de
Sovereign of De Zeven Provinciën natuurlijk superi¬
eur. Hij weet ook precies hoeveel buskruit er
aan boord is van De Zeven Provinciën, namelijk
40.000 pond; een hoeveelheid die doorarchiefgegevens wordt bevestigd.13 Toch plaatst Gui¬
che ook hier een kritische noot. Weliswaar zijn
de scheepskanonnen ontzagwekkend en be¬
schikken ze over een vernietigende kracht, ze
veroorzaken toch in de eerste plaats vooral veel
rook en lawaai en zijn in zijn ogen lang zo ef¬
fectief niet als de musketten van scherpschut¬
ters, die ook op grotere afstand met dodelijke
precisie kunnen worden ingezet.
Guiche beschrijft kort hoe de zee eruit zag na
de derde dag van de slag: het water ligt dan be¬
zaaid met wrakstukken, tonnen en plunje en hier
en daar drijft een brandend schip. Tussen deze
feitelij ke beschrijvingen van zijn belevenissen aan
boord van De Zeven Provinciën, waaruit zijn waar¬
de als ooggetuige blijkt, voegt Guiche telkens al-
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lerlei militair-tactische gedachten. Deze leiden
soms tot een soort ‘what-if-geschiedschrijving.
Wat zou er gebeurd zijn als de Engelsen zich niet
bij de komst van prins Rupert hadden laten te¬
rugvallen, zo mijmert hij, maar juist hadden door¬
gepakt op het moment dat de Hollandse vloot ver¬
zwakt was? Wat als de hertog van Albemarle wel
tijdig zijn schip had kunnen wenden en hetvoordeel van de wind had behaald? Dan hadden de En¬
gelsen natuurlijk de slag gewonnen, want uit¬
eindelijk waren zij zowel numeriek als tactisch
superieur aan de Hollanders.
‘Wat ik heb gezien van beide naties heeft mij
ervan overtuigd dat, afgezien van een al te gro¬
te ongelijkheid in gevechtskracht, de Holland¬
se vloot alleen tegen de Engelse op kan door
dichtbij de eigen havens slag te leveren en zich
dan snel terug te trekken. Anders dan de Engel¬
sen moeten de Hollanders, zowel gezien hun
mogelijke inzet van mensen en schepen als hun
tactiek, een langdurige oorlog vrezen en moe¬
ten zij slechts proberen gelegenheid te schep¬
pen om zo’n oorlog snel te beslissen.’14
Zo’n snelle beslissing was tijdens de Vier¬
daagse Zeeslag niet gevallen. Terwijl het ge¬
vecht op de veertiende juni nog in volle gang
was, maakte een plotseling opkomende mist er
een einde aan. Beide vloten dropen af naar hun
thuishavens. Guiche zoekt De Ruyter op en
treft hem aan in zijn kajuit. Bij wijze van karak¬
terschets zegt hij over hem: ‘Typerend voor De
Ruyter was dat hij zei, toen de overwinning
eenmaal zeker was: “God heeft ons die gege¬
ven”. Te midden van de wanorde en de hache¬
lijke situatie, leek het mij dat hij zich uitslui¬
tend bekommerde om zijn Vaderland en zich
alleen onderwierp aan Gods wil. Men kan zeg¬
gen dat hij wat boers en onbeschaafd is, zoals
onze eigen voorvaderen. Ten slotte wil ik nog
over hem zeggen dat ik hem de dag na de slag
aantrof terwijl hij zijn kajuit aanveegde en zijn
kippetjes voerde’.15 Die laatste observatie, door
velen geciteerd, met vaak geen andere bronver¬
melding dan ‘een Franse ooggetuige’,'6 vindt
waarschijnlijk zijn oorsprong in de Memoires
van de graaf van Guiche.
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De slag was ten einde en nu begon de strijd
over de vraag wie hem gewonnen had. Ook al
was er militair gesproken geen duidelijke be¬
slissing gevallen, Guiche ziet heel scherp dat er
op het vlak van de politieke propaganda garen
gesponnen kon worden. Met andere woorden,
het was niet nodig de slag te winnen om toch
de overwinning te kunnen claimen en dat was
precies de opzet van Johan de Witt. Met enig
sarcasme concludeert Guiche: ‘De Witt was
aan boord van de vloot gegaan waar hij direct
een verhaal liet opstellen over hetgeen gebeurd
was. Hij vond het nodig om het land te laten
weten dat de overwinning groot was en het ver¬
lies van de vijand nog groter: met zijn pen
doodde hij er vijf- of zesduizend meer dan er
gesneuveld waren en hij verbrandde met zijn
kaarslicht nog twintig schepen die in goede
staat op de Theems lagen. Zijn afgezanten ver¬
breidden daarop die ene waarheid en die luidde
dat Engeland was verslagen.’17
Guiche was blij dat het afgelopen was en hij
de haven van Vlissingen heelhuids had bereikt.
Het Franse gezelschap keerde vervolgens direct
terug naar Den Haag, waar Guiche zijn eigen
versie van de gebeurtenissen op schrift stelde
en aan zijn vader en de Franse koning stuurde.
Hij benadrukte in zijn brief dat men vooral De
Witt niet moest geloven als hij nu de Fransen
verder mee de oorlog in wilde trekken onder
verwijzing naar het eclatante succes, maar eni¬
ge terughoudendheid moest betrachten. De
Engelsen waren immers verre van verslagen.
Dat Lodewijk XIV zich vervolgens zoveel moge¬
lijk afzijdig van de oorlog heeft gehouden,
schrijft Guiche geheel en al aan dit advies toe.

Een persoonlijk verhaal

Tot zo ver de graaf van Guiche over de Vier¬
daagse Zeeslag. Het was een enerverende pe¬
riode die hij tijdens zijn verblijf in Holland
meemaakte en waarover hij berichtte. Later dat
jaar volgde de Tweedaagse Zeeslag, die aan¬
merkelijk minder gunstig verliep; ook het con-
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flict tussen Tromp en De Ruyter hield de ge¬
moederen danig bezig. Guiche was weliswaar
op de hand van Tromp in dit conflict, maar
moest toch erkennen dat deze zijn boekje wel te
buiten was gegaan door een bevel van De Ruy¬
ter te negeren, wat geen enkele officier past en
zeker niet tijdens een zeeslag, waar de orde toch
al wankel is. Als ware schuldige van het conflict
wijst hij echter Johan de Witt aan, die op onver¬
antwoorde wijze een man als Tromp met al zijn
kwaliteiten aan de kant zette terwijl er nota bene
een oorlog aan de gang was. Dat kunde en ken¬
nis moesten wijken voor politiek opportunisme
van de raadpensionaris, griefde hem diep.
In principe is elk buitenlands verslag over ge¬
beurtenissen in onze geschiedenis als belang¬
wekkend aan te merken. Buitenstaanders wij¬
zen ons in het algemeen op zaken die voor de
inheemse tijdgenoot te vanzelfsprekend waren
of onopgemerkt bleven. Na lezing van de Me¬
moires van de graaf van Guiche raakt men ervan
doordrongen hoezeer de jaren zestig van de ze¬
ventiende eeuw een tijd van grote dynamiek en
internationale spanningen waren. De Repu¬
bliek was in die tijd een slangenkuil van intri¬
ges, met groeiende politieke tegenstellingen
tussen medestanders van de gebroeders De
Witt en de kring rond de prins van Oranje. Die
spanning is voelbaar in elke zin die Guiche
schrijft en dat maakt hem tot zo’n boeiende
schrijver over Nederlandse geschiedenis. Dat
hij het inderdaad af en toe wat minder nauw
met de waarheid zal hebben genomen en zijn
rol in het geheel wat heeft aangedikt mag dan
waar zijn, het maakt zijn geschrift er niet min¬
der interessant om. Armand de Gramont heeft
ons een als kroniek vermomd egodocument
nagelaten, waar veel feitelijkheden over de
door hem beschreven periode in zijn te vinden,
met af en toe een schitterend doorkijkje op de
complexe wereld van de zeventiende eeuw. Een
minder persoonlijk getint verhaal zou niet zo
snel de draak steken met Johan de Witt of met
gedeputeerde Rutger Huygens. Dat de graaf
van Guiche dergelijke details wel heeft be¬
schreven, is iets waar wij hem dankbaar voor

mogen zijn. Hij liet ons in de eerste plaats een
boeiend verhaal na over helden en slechteriken
en over ‘het Lot dat het leven van alle stervelin¬
gen bestiert’.18 Hij bedreef daarmee precies het
soort geschiedschrijving dat velen tegenwoor¬
dig juist weten te waarderen, maar dat lange
tijd als zijnde ‘niet geheel objectief terzijde is
gelegd. Daarnaast vinden we toch ook vele fei¬
telijke beschrijvingen, die wel degelijk als in¬
formatief en objectief zijn te kenschetsen.
In 1670 werd de graaf van Guiche door Lode¬
wijk XIV gerehabiliteerd, bij welke gelegenheid
hij zijn Memoires in handschrift aan de koning
aanbood. In 1672 keerde Guiche terug naar de
Republiek, toen als officier onder de prins van
Condé, met de taak om het Franse leger over de
Rijn te loodsen en de stad Arnhem te veroveren.
Zijn verblijf in Holland in de jaren daarvoor en
zijn deelname in 1665 aan de veldtocht tegen de
bisschop van Münster in Overijssel, zullen hem
veel kennis over lokale omstandigheden heb¬
ben bijgebracht die nu goed van pas kwam.
Ook al brachten Guiches heldendaden hem
tijdelijk veel aanzien in de Parijse salons, lang
heeft hij niet van die roem kunnen genieten. Na
een hevige ziekte, mogelijk als gevolg van een
verwaarloosde longontsteking die hij tijdens de
overtocht van de Rijn had opgelopen, stierf
Guiche op 23 november 1673 in Bad Kreuznach
in de Duitse Palts. Zijn lichaam werd overge¬
bracht naar Parijs en begraven in de klooster¬
kerk van de Capucijners, een kerk die na de
Franse Revolutie werd gesloopt. Afgezien van
zijn familiekasteel in het plaatsje Bidache aan
de voet van de Pyreneeën, vormen zijn Memoires
dan ook de enige tastbare herinnering aan deze
man, van wie verder geen betrouwbare afbeel¬
ding is overgeleverd.
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Honderd jaar De Ruytermedaille, 1907-2007
Frits de Boer

In 2007 wordt stilgestaan bij het feit dat Michiel
Adriaenszoon de Ruyter op 24 maart 1607 in
Vlissingen werd geboren. In verband hiermee is
in maart 2007 een boek verschenen waarmee
aandacht wordt besteed aan het feit dat in 1907
op uitdrukkelijk verzoek van koningin Wilhelmina een onderscheiding is ingesteld die de
naam De Ruytermedaille heeft gekregen. In dit
artikel wordt kort stilgestaan bij deze bijzonde¬
re Koninklijke onderscheiding.1

Het oorspronkelijke statuut en het
ONTWERP

Eind januari 1907 gaf koningin Wilhelmina aan
mr. J.D. Veegens, minister van Landbouw, Nij¬
verheid en Handel (LNH), de wens te kennen
dat, ter gelegenheid van de aanstaande De Ruyterherdenking, een ereteken zou worden inge¬
steld ten behoeve van schippers, stuurlieden en
verdere bemanning van koopvaardijschepen,
die zich door verdienstelijke daden hadden on¬
derscheiden. De minister verzocht het hoofd
van de afdeling Nijverheid om, samen met de
inspecteur voor de Scheepvaart, de gedachten
te laten gaan over deze zaak. Overleg met de
minister van Marine zou zeker nuttig zijn,
maar de onderscheiding was van het ministerie
van LNH.
Kort daarna kwam een reactie van beide amb¬
tenaren. Zij waren van mening dat er sprake
moest zijn van een draagmedaille, te dragen
aan een oranjekleurig lint. De medaille moest
niet te groot zijn, want grotere medailles zijn
lastig in het gebruik. De medaille moest uitge¬
reikt kunnen worden in goud, zilver of brons.
In verband met de koppeling aan de herden¬
king van de driehonderdste geboortedag van
56

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

De Ruyter, zou op de voorzijde van de medaille
het borstbeeld van de vlootvoogd kunnen wor¬
den aangebracht, met als omschrift zijn naam,
de datum en het jaar van zijn geboorte en het
jaar van de herdenking, terwijl aan de andere
zijde het wapen van De Ruyter zou kunnen wor¬
den aangebracht, met het omschrift ‘Koninklij¬
ke belooning voor verdienste voor de scheep¬
vaart’. Deze oorspronkelijke tekst staat nog
steeds op de onderscheiding vermeld.
De inspecteur voor de Scheepvaart A.E. Ar¬
kenbout Schokker, een oud-marineofïïcier, gaf
ook nog aan dat de medaille uitgereikt zou
kunnen worden aan personeel van de Konink¬
lijke Marine. De Ruyter is tenslotte met name
een zeeheld geweest. Ook het personeel van de
Loodsdienst zou in aanmerking moeten kun¬
nen komen, evenals leden van de bemanning
van vissersschepen.
De minister van Marine liet weten dat hij het
op prijs stelde dat, bij invoering van een erete¬
ken als door Hare Majesteit bedoeld, het perso¬
neel van de zeemacht van een mogelijke toe¬
kenning daarvan niet zou worden uitgesloten.
Hij wilde de groep echter ruimer omschrijven
omdat het voorkomt dat personen, die niets
met de oorlogs- of koopvaardijvloot te maken
hebben, uitvindingen doen - zoals die van de
chronometer of het kompas - waarbij de
scheepvaart zeer gebaat is. Ook die personen
zouden in aanmerking moeten kunnen komen
voor de genoemde onderscheiding. De clausu¬
le ‘schippers, stuurlieden en verdere leden der
bemanning van koopvaardijschepen’ zou dus
moeten worden aangevuld met de woorden ‘en
anderen’. Door het vermijden van een verwij¬
zing naar marinepersoneel ontliep het ministe¬
rie van Marine een bijdrage in de kosten van de
nieuwe medaille.
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Op 5 februari 1907 informeerde de minister
van LNH de koningin over de stand van zaken.
Alle hierboven genoemde punten kwamen in
de brief van de minister aan de orde, waarbij hij
opmerkte dat het geen aanbeveling verdiende
om vreemdelingen a priori van toekenning uit
te sluiten. Ook de minister van Marine werd
geïnformeerd, waarbij meteen werd gevraagd
om kandidaten aan te dragen voor de eerste uit¬
reiking, die voorzien was op 23 maart 1907, de
dag van de herdenking. Dit was overigens een
dag voor de geboortedag van De Ruyter, omdat
24 maart in 1907 op een zondag viel en dat was
een dag die niet voor een dergelijke herdenking
kon worden gebruikt. Ook de minister van Ko¬
loniën en de inspecteur voor de Scheepvaart
werden verzocht om enige personen voor te
dragen. Aan de minister van Financiën werd
gevraagd of het, gezien de korte tijd die be¬
schikbaar was, aanbeveling verdiende om de
medaille te laten slaan door ’s Rijks Munt te
Utrecht. De koningin liet weten dat zij zich kon
verenigen met de voorstellen van de minister
van LNH.
In de tussentijd had de minister van Marine
nog enkele lastige vragen. Het was hem niet
zonder meer duidelijk hoe ver de strekking
ging van het begrip ‘verdienstelijke daden voor
de Nederlandse scheepvaart’. Verder wilde hij
weten of de keuze van het soort metaal, waarin
de medaille zou worden uitgereikt, afhankelijk
was van de mate van verdienste of van de rang
of positie van degene aan wie de onderschei¬
ding zou worden toegekend. De minister werd
met een ambtelijke kluit in het riet gestuurd.
Het leek de minister van LNH niet wel doenlijk
en ook niet wenselijk om het begrip ‘verdien¬
stelijke daden’ te begrenzen. Verder zou de
keuze van het soort metaal in hoofdzaak afhan¬
kelijk behoren te zijn van de mate van verdien¬
ste, maar bovendien zou in elk bijzonder geval
mede rekening gehouden moeten worden met
de rang of positie van degene die met de me¬
daille zou worden begiftigd.
Op 21 februari liet de muntmeester van
’s Rijks Munt, H.L.A. van den Wall Bake, aan de
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minister van Financiën weten ‘dat de tijd door
Uwer Excellentie’s Ambtgenoot [dit is de mi¬
nister van LNH] voor de aflevering der medail¬
les gesteld, zoo kort is, dat van het vervaardi¬
gen van een nieuw goed uitgewerkt ontwerp
voor de beide zijden der medaille geen sprake
kan zijn’. Voor de voorzijde van de medaille zou
een reductie worden gebruikt van het borst¬
beeld van De Ruyter naar een oud ontwerp van
C. Adolfsz. Het ontwerp van de voorzijde was
van de assistent-stempelsnijder J. Th. Küppers.
Voorgesteld werd verder om het vervaardigen
van het stempel van de achterzijde op te dragen
aan de firma Begeer, ‘die verklaard heeft dezen
stempel met spoed te kunnen maken voor een
prijs die ƒ100,- niet te boven gaat.’
Op de voorzijde stond boven het borstbeeld
van De Ruyter als omschrift: MICH. ADRSZ.
DE RUYTER. De tegenzijde vertoonde het wa¬
pen van De Ruyter met daarboven: 1607. 24
MAART. 1907, de data van de geboorte en de
herdenking. Onder het wapen was ruimte om
de naam van de begunstigde te vermelden. De
muntmeester gaf nog aan dat hij eigenlijk meer
tijd nodig had met de woorden ‘Ik vrees toch,
dat een medaille die op de voorgestelde wijze
tot stand komt enigszins de sporen zal dragen
van de snelheid waarmede zij is ontworpen en
afgewerkt’.
Op 23 maart 1907 ondertekende koningin
Wilhelmina het Koninklijk Besluit (KB) be¬
treffende de instelling van een onderscheiding
die later de naam ‘De Ruytermedaille’ zou gaan
dragen. De minister gaf verder in overweging
om de heer Arkenbout Schokker en Marine een
wenk te geven om zich bij de eerste uitreiking
het liefst te beperken tot medailles in zilver en
brons, niet in goud.
In het op 23 maart 1907 vastgestelde KB werd
vastgelegd dat er ter gelegenheid van de her¬
denking van de geboorte van Michiel Adriaenszoon de Ruyter in 1607 een ereteken werd inge¬
steld voor schippers, stuurlieden en verdere
leden der bemanning van koopvaardij- en vis¬
sersschepen en andere personen, die zich door
verdienstelijke daden voor de Nederlandse
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Voorzijde (ajb. ï) en achterzijde (ajb. 2) uan het eerste ontioerp uan de De Ruytermedaille, dat - nadat de medaille achttien
keer ivas uitgereikt - werd afgekeurd.

scheepvaart hadden onderscheiden. Op dezelf¬
de dag werden de eerste exemplaren van de
nieuwe onderscheiding aan de geselecteerde
personen door tussenkomst van de verschillen¬
de ministeries en organisaties toegezonden.
Zodra de De Ruytermedailles door de munt¬
meester waren afgeleverd, constateerde de af¬
deling Nijverheid dat de medaille niet overeen¬
kwam met de beschrijving in het Koninklijk
Besluit. Dit besluit sprak van een medaille van
24 mm diameter, terwijl door de Munt medail¬
les met een middellijn van 28 mm werden afge¬
leverd.
De muntmeester wilde graag nieuwe stem¬
pels laten vervaardigen. De uitgereikte medail¬
les konden dan later tegen de betere exempla¬
ren worden verwisseld. De minister was het
hier geheel mee eens.
De totstandkoming van de medaille werd in

recordtijd gerealiseerd. Van het eerste idee op
26 januari, via het opstellen van het Koninklijk
Besluit, tot het toekennen aan achttien perso¬
nen op 23 maart 1907. Het is mogelijk dat de
omvang van de overheidsorganisatie in 1907,
klein met korte communicatielijnen, hierbij
een rol heeft gespeeld.
Na een felle discussie tussen het hoofd van de
afdeling Nijverheid en J.C. Wienecke, de stem¬
pelsnijder van ’s Rijks Munt kwam uiteindelijk
een nieuw ontwerp tot stand. Op de voorzijde
van de medaille stond nu het borstbeeld van De
Ruyter met de tekst: M.Az.DE.RUYTER. 1607.
24.3.1907 en op de achterzijde het wapen van
De Ruyter met het omschrift: KON.BELOONING.v. VERDIENSTE.v.d.NED.SCHEEP¬
VAART. De muntmeester bleef van oordeel dat
dit ontwerp niet voldeed aan ‘billijke eisen van
schoonheid.’2
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uitzonderlijke daden van zeemanschap en
voorts aan hen, die zich door bijzondere pres¬
taties op nautisch of scheepstechnisch gebied
bijzondere verdiensten hebben verworven voor
de Nederlandse scheepvaart’. Verder waren de
opstellers van mening dat het, met het oog op
de sedert de instelling gewijzigde maatschap¬
pelijke omstandigheden, aanbeveling verdien¬
de om de medaille voortaan slechts in een metaalsoort te verlenen en wel in goud. De
minister van Verkeer en Waterstaat, J.G. Suurhoff, ging zonder meer akkoord met de voor¬
stellen.4
Het is merkwaardig dat voor zeevarenden
uitsluitend werd gesproken over uitzonderlijke
daden van zeemanschap. Hierdoor vielen uit¬
zonderlijke daden van technisch vernuft, ver¬
richt door zeevarende technici, machinisten en
scheepswerktuigkundigen, buiten de boot.

Welke categorieën zijn
ONDERSCHEIDEN?

Voorzijde (qfb. 3) en achterzijde (qfb. 4) uan het uiteindelijke, thans nog in gebruikzijnde onttoerp oan de De Ruytermedaille.

De particuliere De Ruytermedaille

Aanpassingen in de jaren zestig

Naast de officiële De Ruytermedaille werd in
1907 ook een particuliere medaille ingesteld
door een aantal heren, betrokken bij de Neder¬
landse scheepvaart. Zij richtten een stichting
op met de naam ‘Fonds voor de De Ruyterme¬
daille’. Deze stichting had ten doel om eens per
vijfjaar een medaille - sommigen duiden deze
onderscheiding aan als plaquette - uit te reiken
aan iemand die zich zeer verdienstelijk had ge¬
maakt voor de Nederlandse scheepvaart.
De plaquette werd voor het eerst uitgereikt in
1912 en voor het laatst in 1947. Het aardige is dat
ook organisaties deze plaquette konden ont¬
vangen. Zo werden in 1923 de beide reddingmaatschappijen in verband met hun honderdja¬
rig bestaan met deze plaquette onderscheiden.
De stichting wordt in 1950 opgeheven.3

In 1965 ontstond een schriftelijke discussie
tussen de directeur-generaal van Scheepvaart
en het hoofd van de afdeling Algemene Zaken
en Kabinet van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat over de wenselijkheid de statuten
van de De Ruytermedaille aan te passen in het
kader van de lopende discussie over wijzigin¬
gen van het decoratiebeleid. Men kwam met
het voorstel om het statuut uit 1907 zodanig
aan te passen, dat een meer concrete richtlijn
ontstond. Het doel hiervan was om de De Ruy¬
termedaille in het vervolg met name te verlenen
aan zeevarenden en aan hen, die met de prak¬
tijk van de zeevaart te maken hebben. Hierdoor
ontstond de tekst ‘een ereteken in te stellen
voor zeevarenden, die zich bij de uitoefening
van hun functie hebben onderscheiden door
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Van 1907 tot en met 2006 is de De Ruyterme¬
daille aan 201 personen uitgereikt. Eén koop¬
vaardijkapitein heeft eerst de zilveren medaille

Tabel 1

Uitreiking De Ruytermedaille per categorie (1907-2006)

Zeevarenden (koopvaardij en visserij)
Overige zeevarenden
Niet-zeevarenden
Totaal 1907-2006

Tabel 2

ontvangen en een aantal jaar later ook de gou¬
den. Er zijn dus in totaal 202 onderscheidingen
uitgereikt. Deze zijn verdeeld over de twee cate¬
gorieën zoals die in het Koninklijk Besluit zijn
aangegeven:
- personeel van koopvaardij- en visserssche¬
pen en
- anderen.
Deze laatste groep kan worden verdeeld in
‘overige zeevarenden’ en ‘niet-zeevarenden’.
De verdeling is in tabel 1 t/m 4 aangegeven.
Binnen de categorie ‘zeevarenden bij de
koopvaardij en de visserij’ hebben de gezag¬
voerders ter koopvaardij als subcategorie de
meeste De Ruytermedailles ontvangen. De na¬
druk ligt hierbij op de zilveren De Ruyterme¬
daille, namelijk 67% van het totaal. Op de twee¬
de plaats komt de subcategorie ‘bemanning
van sleepboten (inclusief berging)’.
Het valt op dat van de categorie die in 1907
expliciet aan de tekst van het KB is toegevoegd,
namelijk de vissers, in honderd jaar De Ruyter¬
medaille slechts twee personen zijn onder¬
scheiden, een keer in zilver en een keer in
brons. Deze subcategorie is daarmee duidelijk
onderbelicht. Het is wel aardig dat deze beide
vissers afkomstig waren uit Katwijk en dat zij

Totaal

Goud

Zilver

71
39
92
202

22
8
56
86

42

7

14

17

Brons

32

4

88

28

Uitreiking De Ruytermedaille aan zeevarenden (koopvaardij en visserij)

Gezagvoerders ter koopvaardij
Stuurlieden ter koopvaardij
Overig personeel ter koopvaardij
Bemanning vissersschepen
Bemanning sleepboten
Totaal 1907-2006

Totaal

Goud

Zilver

33

10

22

1

404

o

15

o

13

201

17
71

12
22
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42

Brons

2
1

3
7

61

zijn onderscheiden voor het behouden binnen¬
brengen van hetzelfde Katwijkse vissersvaar¬
tuig (de KW 140), H. Groen in 1953 en J. Dijk¬
huizen in 1956.
Bij deze categorie scoren de beide reddingmaatschappijen het grootste aantal De Ruytermedailles, met de nadruk op de bronzen me¬
daille. Dit aantal wordt met name veroorzaakt
door een groot aantal onderscheidingen die
zijn toegekend bij het honderdjarig bestaan van
beide reddingmaatschappijen in 1924.
De meeste gouden De Ruytermedailles in
deze categorie kwamen terecht bij de Konink¬
lijke Marine.
Bij deze categorie springen twee subcatego¬
rieën in het oog: de overheid en de scheepvaart¬
maatschappijen. Zij nemen bijna de helft van het
totale aantal De Ruytermedailles voor hun reke¬
ning en ruim de helft van de gouden medailles.
Zetten wij de drie categorieën, zeevarenden
ter koopvaardij en visserij, de overige zeevaren¬
den en de niet-zeevarenden naast elkaar, met
Tabel 3

Uitreiking De Ruytermedaille aan overige zeevarenden

Koninklijke Marine
Gouvernements Marine
Loodswezen en kustverlichting
Reddingmaatschappijen
Diversen
Totaal 1907-2006

Tabel 4

Totaal

Goud

Zilver

10
4
3
16
6
39

7
o
o
o
1
8

2
4
1
3
4

H

17

Totaal

Goud

Zilver

Brons

25
12
20

17
8
13

4
4
7

4

Brons
1

o
2

sleepvaart, inclusief berging, met twaalf
stuks;
- de subcategorie met de meeste zilveren me¬
dailles wordt gevormd door de gezagvoer¬
ders met 23 stuks.

Enkele wetenswaardigheden

Bij de 201 personen, aan wie de De Ruyterme¬
daille is toegekend bevindt zich:
- één echtpaar, Chr. Beds (goud in 1926 voor
zijn verdiensten voor het Vaderlands Fonds
ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst)
en mevrouw A.L. Beels-van Eeghen (zilver
in 1928 voor haar activiteiten voor de Ne¬
derlandse Vereniging ten behoeve van Zee¬
lieden van elke Nationaliteit, de exploitant
van het Hospitaalkerkschip De Hoop);
- één vader-zoon combinatie, met nota bene
nog een neef van beiden, H. de Booy (goud
in 1931), met zijn zoon H.Th. de Booy
(goud in 1964, beiden voor hun werk voor
de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij) en hun neef J.M. de Booy
(goud in 1950 voor zijn verdiensten voor de
Nederlandse scheepvaart in oorlogstijd);
- twee keer twee broers, in de eerste plaats
P. Cordia (brons in 1909, ten onrechte ver¬

leend) en D. Cordia (brons in 1910 voor zijn
inzet voor de aanleg van een kabelbaan op
de Noorderpier te Hoek van Holland) en
verder E. van der Wijk (zilver in 1923) en
P.H. van der Wijk (brons in 1928), beiden
voor hun verdiensten voor de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij.
Naast mevrouw A.L. Beels-van Eeghen is de De
Ruytermedaille slechts aan een andere vrouw
toegekend, namelijk mevrouw mr. C.E. Schokking-de Visser (zilver in 1957 voor haar leiding
bij de jaarlijkse actie ‘Kerstfeest ter Zee’).5

Noten
1

Dit boek, 100jaar De Ruytermedaille, 1907-2007, geschreven
door de auteur van dit artikel is kort voor 23 maart 2007
verschenen bij Uitgeverij Aprilis te Zaltbommel.
2 Gegevens over het oorspronkelijke statuut en het ontwerp
van de De Ruytermedaille zijn te vinden in het Nationaal
Archief, archief van het ministerie van Landbouw, Nijver¬
heid en Handel, afdeling Kabinet, toegangsnummer
2.11.36.01, inventarisnummer 62.
3 Gebaseerd op het manuscript van dr. J. van der Bilt, Ge¬
schiedenis en werkzaamheden uan de Stichting: ‘Fonds voor de De
Ruytermedaille’, 1907-1950, dat zich bevindt in het Neder¬
lands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
4 Archief van de afdeling Protocol van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat.
5 Gegevens afkomstig uit het Register van de De Ruyterme¬
daille, dat zich bevindt bij de afdeling Protocol van het mi¬
nisterie van Verkeer en Waterstaat.

13

1

Uitreiking De Ruytermedaille aan nietzeeuarenden

3.1 Overheid (Nederland en Ned. Indië)
3.2 Onderwijs
3.3 Scheepvaartmaatschappijen
3.4 Sleepvaart en berging
3.5 Reddingmaatschappijen
3.6 Scheepsbouw en -ontwerp
3.7 Scheepvaartmusea
3.8 Overige organisaties
Totaal 1907-2007
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de verschillende subcategorieën, dan zijn de
volgende conclusies te trekken:
- de subcategorie gezagvoerders scoort het
hoogst met de meeste onderscheidingen:
in totaal 33 stuks;
-de tweede plaats is voor de ambtenaren
(overheid) aan de wal met 25 stuks;
- op de derde plaats komen de aan de wal ge¬
plaatste functionarissen van scheepvaart¬
maatschappijen met 20 stuks;
- de groep met de meeste onderscheidingen
is de koopvaardij, varend en aan de wal,
met 72 stuks;
- de tweede plaats is voor de overheid, varend
en aan de wal, inclusief onderwijs en mu¬
sea, met 57 stuks;
- de subcategorie met de meeste gouden me¬
dailles is de overheid met zeventien stuks;
- de tweede plaats is voor de aan de wal ge¬
plaatste functionarissen van scheepvaart¬
maatschappijen met dertien stuks;
-zij worden op de voet gevolgd door de

110

10
7
3

3
6
3

7
1
0

H
92

5
56

9
32

o
o
o
o
o
o
o
4
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Summaries

Over de auteurs

F.P. (Frits) de Boer werd na de opleiding aan
het Koninklijk Instituut voor de Marine in 1964
benoemd tot officier van de Elektrotechnische
Dienst. Na plaatsingen aan boord van Hr.Ms.
De Ruyter, Hr.Ms. Friesland en Limburg, Hr.Ms.
Callenburgh, Hr.Ms. Tromp, diverse plaatsingen
op het ministerie en bij de Flag Qfpcer Sea Trai¬
ning stapte hij in 1987 over naar de gemeentelij¬
ke overheid, waar hij een aantal jaren gemeen¬
tesecretaris was.
Sinds 1999 is hij werkzaam als interim ma¬
nager bij o.a. Panorama Mesdag, KPN Tele¬
com, Casema, gemeente Alkmaar en de drie
bollengemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.
In december 2006 verscheen van zijn hand
het boek Een na-oorlogse moord in mei ’45, een stu¬
die naar de oorzaken en achtergronden van de
moordaanslag op zijn vader, de Haagse advo¬
caat mr. H. de Boer. In 2007 verschijnt zijn
boek over de De Ruyter-medaille.

Ferry de Goey (1959) studeerde aardrijkskunde
en geschiedenis aan de lerarenopleiding in Nij¬
megen en vervolgens Maatschappijgeschiede¬
nis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR). Hij promoveerde in 1990 op een onder¬
zoek naar de expansie en industrialisatie van de
Rotterdamse haven tussen 1945 en 1975 en
werkt sindsdien als universitair docent aan de
Faculteit der Historische en Kunstwetenschap¬
pen (EUR). Zijn specialisatie is bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis.

Jaap R. Bruijn (1938) is emeritus hoogleraar
Maritieme Geschiedenis van de Universiteit
Leiden. Hij is auteur van ondermeer Varend Ver¬
leden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende
en achttiende eeuiv (Amsterdam 1998). Hij werkt
momenteel aan een boek over schippers van de
VOC in de achttiende eeuw.

Ad van der Zee studeerde Middeleeuwse Ge¬
schiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is werkzaam als coördinator onderzoek bij
de Bataviawerf in Lelystad. Hij houdt zich on¬
der meer bezig met het schip De Zeven Provinciën
en de wereld rondom dit vlaggenschip van De
Ruyter. Daarnaast werkt hij aan een vertaling
van de Memoires van de graaf van Guiche.
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Hans Vlot (1952) studeerde Maritieme Ge¬
schiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is on¬
dermeer auteur van Ambitie en lust om ivel te die¬
nen. De maritieme carrière van Willem baron van
Wassenaer (Zoetermeer 2002). Naast enkele arti¬
kelen over maritiem-historische onderwerpen
publiceerde hij ook over economische aangele¬
genheden. Hij is als unitmanager werkzaam bij
het ministerie van Economische Zaken.
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Hans Vlot, ‘It was deemed a ship second to
none’. Willem van Wassenaer and 18th century
navy shipbuilding in Rotterdam

Ferry de Goey, The Holland America line, Car¬
nival Cruises and the century cruise industry in
the 20* century

The emergence of new sources recently This article investigates the development of the
breathed new life into an 18th century contro¬ cruise industry in the twentieth century and
versy on the issue which Dutch admiralty dock¬ discusses two case studies: Holland America
yard produced the best ships. With only few ex¬ Line (HAL) and Carnival Cruise Lines (CCL).
ceptions, the role played by naval officers at the The number of cruisers increased from 2 mil¬
time has been underestimated. This contribu¬ lion in 1980 to about 11.1 million in 2005, mak¬
tion centres on the role played by Willem, ing the cruise industry the fastest growing in¬
Baron van Wassenaer (1712-1783). As a naval dustry. From the 1950s onwards, the number
officer, Van Wassenaer was closely involved of cruise companies rose steadily, but in the
with the Dutch navy in the 18th century and ex¬ 1980s and 1990s the industry experienced a
erted considerable influence. He was especial¬ consolidation process. At the end the twentieth
ly interested in the construction of naval ves¬ century four multinational cruise companies
sels. Throughout his career, he experienced at dominate the cruise industry. HAL started out
first hand the strengths and weaknesses of the in 1872 as a liner passenger service carrying im¬
ships, which were built differently depending migrants between Rotterdam and New York.
on the naval dockyard. Whenever he had the Cruising activities commenced only after 1918,
chance, Van Wassenaer put his knowledge of but became an important source of revenue
shipbuilding techniques into practice. In 1768, during the interwar years. After the Second
thanks to his access to the stadtholder, he was World War, HAL successfully transformed it¬
given the opportunity to express his ideas in the self in an upmarket cruise company operating
construction of a new frigate. This ship turned in the United States. CCL began in the early
out to perform exceptionally well, as long as 1970s and developed into a large American
there was a good wind and it was under the com¬ cruise company by offering cheap cruises. In
mand of a captain who knew the ropes. Ulti¬ 1989, CCL acquired HAL and expanded further
mately, this new type of frigate was not selected through other take-overs in the 1990s (e.g. Cuas the standard prototype for the Dutch navy, nard and P&O Cruises). At present, Carnival
which was pursuing the goal of uniform con¬ Corporation is the largest cruise company in
struction during the Fourth Anglo-Dutch War, the world.
a conflict that ended disastrously for the
Netherlands. The lobby of those who favoured
an alternative construction, closer to the Eng¬ Jaap R. Bruijn, Michiel de Ruyter in perspective
lish model, turned out to be too strong a force
of opposition.
This article discusses the most likely reasons
why history and, in its wake, public opinion
have given priority to De Ruyter above Heyn,
Summaries
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Tromp and other naval heroes. Tromp in par¬
ticular was in so many aspects equal to the man
from Flushing. The author also refers to the
much greater British public interest in naval
hero Nelson. Nevertheless, De Ruyter still is
the figure head of a number of qualities which
the Dutch commonly appreciate in their daily
life, for instance a sense of duty, honesty, fear¬
lessness, care for the family, and inspiration in
belief?

strong opinions are contrary to the way in
which the Republic was governed. It is a pity,
though, that historiography seems to have for¬
gotten the Memoirs of this French writer as a se¬
rious source for 17th-century history. A new ed¬
ited translation in Dutch, however, is being
prepared and will amend this shortcoming.

Ad van de Zee, Adventures on board with De
Ruyter. The Memoirs of the Count of Guiche

In 1907 the 300th anniversary of the birthday of
Michiel de Ruyter - the greatest admiral the
Netherlands have ever known - was celebrated.
To mark the occasion, Queen Wilhelmina
wanted to institute a medal to reward members
of the Merchant Navy, the Fishing Fleet and
others who had distinguished themselves by
meritorious actions towards Dutch shipping.
This medal that later was to become known
as the De Ruytermedal can be awarded in gold,
silver and bronze. Since 1970 only gold medals
haven been awarded.
The first 18 medals were awarded on 23
March 1907. Since 1907 201 people have re¬
ceived the medal, the majority of them (72)
captains and crew members of the Merchant
Navy and managing directors of the great
Dutch shipping companies.
Apart from this area the De Ruytermedal has
been awarded to personnel of the Royal
Netherlands Navy, the Colonial Navy in the
Dutch East Indies, the Life-saving Societies and
people working in Government, Nautical
Training and Education, Shipbuilding and
Ship Design and Maritime Museums.

In 1665 the French aristocrat Armand de Gramont, Count of Guiche (1637-1673), was aban¬
doned from court on the grounds of indecent
behaviour towards the French kings’ sister in
law. Fie was exiled to Holland where he took
sea with the Dutch fleet in 1666. He joined ad¬
miral Michiel de Ruyter on his ship Seven Provin¬
ciën and, in a series of adventures, attended the
Four Days’ Battle (11-14 June 1666, new style) in
the Second Anglo-Dutch War. Afterwards he
wrote about his stay in the Dutch Republic be¬
tween 1665 and 1667 in his Memoirs. The book
was not published until 1744. In his Memoirs the
Count of Guiche gives an account of the Four
Days’ Battle from the point of view of a cava¬
lerist. He scrutinizes the way the English and
the Dutch fought their sea-battles and con¬
cludes that most of the fighting on sea was not
done in a rational way, as he would have prop¬
agated. His account is very interesting, because
it gives us much detail on fighting at sea as well
as an insight into political relations within the
Dutch Republic. His aristocratic views and
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Frits de Boer, A hundred years De Ruytermedal,
1907-2007
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J.C.M. Warnsinckprijs 2006

De J.C.M. Warnsinckprijs van de Nederlandse
Vereniging voor Zeegeschiedenis is door het
bestuur van de vereniging met ingang van 1989
ingesteld. Volgens het reglement wordt de prijs
uitgeloofd voor een prestatie op het gebied van
de zeegeschiedenis, die kan bestaan uit zowel
een maritiem-historische studie als enigerlei
inspanning of verrichting die de belangstelling
voor de zeegeschiedenis heeft bevorderd of
waardoor de kennis van de maritieme geschie¬
denis is vermeerderd. De Warnsinckprijs is een
blijk van waardering, tot uitdrukking gebracht
door het schenken van een oorkonde en een re¬
plica van de Lastdrager-passer. Het origineel
van deze passer, afkomstig uit het wrak van het
VOC-schip Lastdrager dat in 1653 is vergaan, be¬
vindt zich in het Nederlands Scheepvaartmuse¬
um Amsterdam.
In 1990 werd te Elburg de Warnsinckprijs,
voor de eerste maal, uitgereikt aan Peter Dorleijn. Na hem ontvingen, steeds twee jaar later,
L.L. von Münching, P. Dekker, J.R. Bruijn, het
echtpaar Hazelhoff Roelfzema-Kromhout,
J.M. Dirkzwager, de stichting ‘Nederland
bouwt een VOC-schip’ en R.B. Prud’homme
van Reine de prijs. In 2006 werd de prijs voor de
negende maal uitgereikt.1 De winnaar van dit
jaar was C. de Haas.

bliotheek te ’s-Gravenhage. De voorzitter van
het bestuur, kapitein-luitenant-ter-zee van spe¬
ciale diensten drs. H. de Bles, motiveerde de
toekenning van de prijs als volgt:
‘Het bestuur van de Nederlandse Vereniging
Zeegeschiedenis kent de J.C.M. Warnsinck¬
prijs 2006 toe aan de heer C. de Haas voor diens
over meer dan vijf decennia verspreide bijdrage
aan de maritieme geschiedschrijving. Met deze
bijdrage wordt allereerst bedoeld de meer dan
driehonderd artikelen die sinds 1950 van zijn
hand in het tijdschrift De Blauwe Wimpel ver¬
schenen. Daarnaast dienen vermeld te worden
drie publicaties in boekvorm, te weten: De Grote
Drie. Nieuw Amsterdam, Oranje en Willem Ruys; Zee¬
slepers onder de driekleur en De Vier Zwarte Zeeën.
Sinds 1979 is De Haas plaatsvervangend hoofd¬
redacteur van De Blauwe Wimpel.
Door zijn onderhoudende manier van vertel¬
len heeft De Haas vele liefhebbers van schepen
en belangstellenden in de maritieme historie
achtergronden, inzichten en anekdotes aange¬
reikt. Door zijn inspanning heeft hij de belang¬
stelling voor de zeegeschiedenis bevorderd en
bij zijn leespubliek de kennis van de maritieme
geschiedenis vermeerderd’.

Noot

Drs. C. de Haas ontving de J.C.M. Warnsinck¬
prijs op 20 mei 2006 ten overstaan van de Alge¬
mene Ledenvergadering in de Koninklijke Bi¬

J.C.M.

Warnsinckprijs

1

De uitreiking van 2004 is in dit tijdschrift ten onrechte de
zevende genoemd (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004)
169)
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Boekbesprekingen

E. Balzamo, Olaus Magnus, Carta Marina 1539 (Paris:
Collection Merveilleuxno 26,2005,187 p., ill., isbn

2-7i43-°894-5;€20,-)
Bij oude zeekaarten denk je al snel aan bijvoorbeeld
het indrukwekkende werk van Lucas Janszoon
Waghenaer. Verder teruggaand in de tijd kun je den¬
ken aan het Severszoons leeskaartboek uit 1532. Als
niet-cartograaf heb ik me dan ook wel eens afge¬
vraagd waarom deskundigen als Damsteegt en Koe¬
man de Carta Marina uit 1539 van Olaus Magnus ne¬
geerden. Na het lezen van het boek van de Russische
historica en vertaalster Elena Balzamo is het me dui¬
delijk. Alleen al het lezen van de volledige, door de
auteur onjuist geciteerde titel, Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium in eis contentarum digilentissime elaborata was daartoe voldoende.
En inderdaad de Carta - bestaande uit negen vellen
van 56 bij 42 cm, genummerd A tot en met I, omvat¬
tende de zeeën en landen tussen Nederland en Rus¬
land - is overdadig voorzien van afbeeldingen van
schepen, zeegevechten, fantastische zeemonsters
en het dagelijkse leven aan land, waaronder krijgs¬
verrichtingen, beroepsuitoefeningen en kleder¬
drachten. Een pluspunt van het boek zijn dan ook de
afbeeldingen van zeeschepen, wonderlijke zeemon¬
sters, bedrijvigheid aan wal en het mysterieuze, nietbestaande eiland Thule. De geografische nauwkeu¬
righeid is soms echter ver te zoeken. Zo vinden we
op vel G de waddeneilanden getekend aan de west¬
kust van Holland en op D het legendarische eiland
Thule. Het is duidelijk dat de Carta Marina niets van
doen heeft met een bruikbare zeekaart. Van deze bi¬
zarre Carta vond Oscar Brenner in 1886 een exem¬
plaar terug dat nu in München achter slot en grendel
ligt. Een tweede exemplaar, dat zestig jaar later in
Zwitserland boven water kwam, wordt nu in Uppsa¬
la gekoesterd.
In het boek worden de negen vellen van de Carta
Marina op 18 pagina’s, formaat A-5, afgedrukt. De
Franse vertaling van de legenda op vel G - waaron¬
der de vermelding dat in Amsterdam de huizen op
houten palen zijn gebouwd - beslaat, zonder enig
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commentaar of toelichting, maar liefst 19 pagina’s.
Voor mij zijn deze pagina’s (80 t/m 117) de kern van
het boek, dat verder voornamelijk over het leven en
werk van Olaus en zijn broer Johannes gaat. Voeg
daarbij datje aan het begin van het boek zonder eni¬
ge toelichting op p. 8 en 9 de wel zeer gecompri¬
meerde vellen A, D, C en F krijgt voorgeschoteld en
dat het boek wordt gelardeerd met maar liefst 35 af¬
beeldingen - nee, niet ontleend aan de Carta maar
aan Olaus’ Historia de gentibus septentrionalibus - dan
wordt misschien duidelijk datje op een hete zondag
in de schaduw van een boom veel plezier kunt bele¬
ven van dit wonderlijke puzzelkijkboek.
W.P.C. Braunius

Virginia West Lunsford, Piracy and Privateering in the
Golden Age Netherlands (New York: Palgrave Macmil¬
lan, 2005, xvii, 354 p., ill., isbn 1-4039-6692-3;
$65,-)
Het werk van Lunsford verscheen in 2000 als proef¬
schrift aan Harvard University onder de titel Godless
scoundrels & Pious mariners: piracy, privateering and the
formation of national identity in the Golden Age Nether¬
lands 15 68-1713. Het valt dan ook meteen op dat de
handelseditie een afwijkende titel heeft, die iets an¬
ders beloofd te bespreken dan hetgeen aan bod
komt. Dat is namelijk de sociaal-culturele achter¬
grond van de commissievaart binnen de Nederland¬
se samenleving. Lunsford heeft een indrukwekken¬
de en uitputtende reeks bronnen geraadpleegd. Een
belangrijke bron vormden de criminele sententies
van de admiraliteiten. Daarnaast raadpleegde ze veel
kranten en vooral de grote collectie pamfletten van
de universiteitsbibliotheek Leiden. Lunsford slaagt
erin met veel nieuw authentiek materiaal op de
proppen te komen, maar sinds haar onderzoek - nu
zowat tien jaar geleden - heeft zij de literatuur in het
geheel niet meer bijgehouden en Piracy and Privateer¬
ing in the Golden Age Netherlands is een niet herziene
uitgave van haar proefschrift. De vele belangrijke
studies die sindsdien zijn verschenen schitteren

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

door afwezigheid en dat maakt de studie nu al vol¬
komen gedateerd. Zo heeft ze bijvoorbeeld geen ge¬
bruik gemaakt van het werk en de artikelen van on¬
der meer Murk van der Bijl, Wim Klooster, Ivo van
Loo, Adri van Vliet, J.H. Kluiver, Johan Francke en
David J. Starkey om maar een aantal auteurs te noe¬
men, die zich met de Nederlandse kaapvaart hebben
beziggehouden.
Het boek van Lunsford kent een driedeling die
weer onderverdeeld is in zes grote hoofdstukken,
waarbij een onderscheid tussen kaapvaart en pirate¬
rij door haar onnodig wordt geacht. Voorin het boek
is een lijst van afkortingen, glossarium (met vooral
Nederlandse begrippen), een lijst van illustraties en
chronologisch overzicht opgenomen. Achterin be¬
vind zich een zeer uitgebreide bibliografie onderver¬
deeld in archiefbronnen, primaire en secundaire li¬
teratuur en een toegankelijke index. Daarnaast zijn
er enkele bijlagen waarin ondermeer de nemingen
van kapers tijdens diverse oorlogen zijn opgeno¬
men. Deel I, De Nederlandse zee-rover bepaald bestaatuit
hoofdstukken over ‘de Nederlandse kaper’ en over
piraterij vanuit de Republiek. Deel II, De culturele on¬
derbouwing bevat twee hoofdstukken over collectieve
identiteit en nationalisme in de Gouden Eeuw van
de Republiek en piraterij, de Nederlanders en de zeventiende-eeuwse zeeën. Het is het zwakste deel van
het boek. Gesneden koek voor elke Nederlandse
historicus en erg vreemd dat dit nogal triviale hoofd¬
stuk in een proefschrift is opgenomen, al komt
Lunsford juist hier tot belangrijke conclusies. Zij
ziet de basis van de Nederlandse samenleving ge¬
vormd door de Opstand tegen het Spaanse gezag,
waarin de watergeuzen een belangrijke rol speel¬
den. Reden waarom kaapvaart - en soms ook pirate¬
rij - in de Republiek op veel sympathie konden reke¬
nen. In het vierde hoofdstuk wordt de Nederlandse
opinie ten aanzien van piraterij besproken. Het gaat
echter veeleer over de pogingen van de Nederlandse
marine om aanvallen van kapers en piraten in eigen
wateren te verijdelen dan dat Nederlandse piraten
aan bod komen. Deel III, Conclusies omvat opmerke¬
lijk genoeg twee hoofdstukken: over prijzen en ex¬
cessen (piraten in de Gouden Eeuw) en over de Ne¬
derlandse vrijbuiter in de Gouden Eeuw. Behalve
publieke instemming met het hangen van piraten
was er ook adoratie voor sommige voormalige commissievaarders die hadden besloten dat piraterij
winstgevend ondernemerschap was. Lunsford
meest belangrijke conclusie in dit hoofdstuk is dat
veroordelingen wegens piraterij in de Republiek
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meestal een andere uitspraak kenden dan de Neder¬
landse wetgeving voorschreef. Ze gaat er in haar be¬
spreking van diverse pamfletten aan voorbij dat er
een groot cultureel en politiek verschil bestaat tus¬
sen de provincies Holland (pro handel en vrede) en
Zeeland (pro kaapvaart en oorlog). Op pagina 185
maakt Lunsford het wel erg bont door ronduit te
stellen dat de Zeeuwen piraterij bedreven doordat
kapers neutralen en geallieerden namen en de Sta¬
ten van Zeeland dit verdedigden. Ze vergeet hierbij te
vermelden dat deze geschillen alle gingen om het
vervoer van illegale goederen van Frankrijk naar de
Republiek in Nederlandse schepen. Lunsford gene¬
raliseert de kapers nogal snel tot piraten, terwijl ka¬
pers zich bij overtreding van de wet evengoed bij de
admiraliteit moesten verantwoorden (en hetgeen
ook vaak genoeg gebeurde, straf moesten onder¬
gaan). Dat de admiraliteit van het gewest waartoe de
kaper of koopvaarder behoorde zijn eigen onderda¬
nen vaak in het gelijk stelde, is een logisch gevolg
van de Nederlandse marinestructuur, maar maakt
van de kaper nog geen piraat.
Door de niet-chronologische aanpak van de stu¬
die gaat Lunsford nu en dan de mist in door bijvoor¬
beeld naar regelgeving uit 1599 (p. 187) te verwijzen,
waarin alle scheepvaart op de vijand is verboden,
terwijl in elke nieuwe oorlogsverklaring nadien
nieuwe regels omtrent de handel op de vijand wer¬
den opgenomen; Lunsford is dan in haar tekst in¬
middels honderd jaar verder. Ook spreekt Lunsford
zichzelf tegen waar het gaat om het prijs- en pre¬
miestelsel en het anker, touw- en zeilgeld dat voor
de bemanning van een kaperschip was bestemd (pa¬
gina 22 en 29). Dat Lunsford de politieke situatie
verkeerd inschat, blijkt (p. 188) als zij stelt dat de
Zeeuwse politiek gestoeld was op Middeleeuwse
ideeën gekoppeld aan patriottische vasthoudend¬
heid. Dit zestiende-eeuwse beeld gaat in het geheel
niet op voor de zeventiende eeuw waarin kaapvaart
was gebaseerd op een eeuw waarin voortdurend
oorlog werd gevoerd en dus moderne Realpolitik
was waarbij niet in het minst patriottisme kwam kij¬
ken: zuiver financieel gewin was het doel. Hoe valt
anders te verklaren dat Zeeland zich tot in de acht¬
tiende eeuw zo weerbarstig opstelde tegen het
machtige Holland? De handelsbelangen van het ge¬
west lagen nu eenmaal elders. Met de opbrengst van
de commissievaart houdt Lunsford zich evenwel
nauwelijks bezig en dat is nu juist materiaal dat de
afgelopen tien jaar veelvuldig is geproduceerd of
verbeterd. Enige Nederlandse redactie had niet mis-
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staan om dit werk bij te schaven. Zo blijkt het nog
steeds een ijdele gedachte te veronderstellen dat
men in de VS weet dat Nederland aan de Noordzee
en niet aan de Adantische Oceaan ligt (p. 4).
De studie van Lunsford is narratief en thematisch
zonder toepassing van chronologie en dat maakt het
erg onoverzichtelijk, verwarrend zelfs als de lezer
binnen een alinea van de Tachtigjarige Oorlog naar
de Spaanse Successieoorlog wordt gevoerd. Haar
conclusies zijn voor de Nederlandse lezer eigenlijk
te triviaal om verrassend te kunnen zijn. Lunsford
heeft echter een belangrijk voordeel. Haar werk is
het eerste overzicht van de Nederlandse kaapvaart
dat is verschenen in het Engels, zodat het toeganke¬
lijk is voor iedereen. Het werk ontbeert echter in¬
zicht en analyse in de kern van de onderwerpen
commissievaart en piraterij.
Johan Francke

A.J. Brand (red.), Trade, diplomacy and cultural exchange.
Continuity and change in the North Sea area and the Baltic
c. 1350-1750 (Hilversum: Verloren, 2005, 248 p., ill.,
Groninger Hanze Studies 1, isbn 90-6550-881-3;
€3°»-)

Congresbundels blinken over het algemeen niet uit
in leesbaarheid. Iedere geoefende lezer kent het ver¬
schijnsel, na een veelbelovende titel volgen interes¬
sante of minder interessante artikelen met vaak als
enige overeenkomstigheid dat ze niet op elkaar aan¬
sluiten. Je pikt er het artikel van je gading uit, geat¬
tendeerd door een voetnoot of een verwijzing in een
catalogus, en bekijkt hoogstens de artikelen voor en
na het hoofdstuk naar keuze of leest - indien aan¬
wezig - de inleiding. Dit lot is veel bundels bescho¬
ren, maar of dit problematisch is, is nog maar de
vraag. Onaffe artikelen, eerste probeersels of wel
verder uitgewerkte studies, een breed scala aan we¬
tenschappelijke werken worden op deze manier aan
de wetenschap of ander geïnteresseerden geopen¬
baard en ontsnappen aan de bureaula. Soms springt
er echter een bundel uit die zich verheft boven de ‘bi¬
bliotheekfunctie’ en die uitblinkt in onderlinge sa¬
menhang en waarvan het niveau ook meer dan ge¬
middeld is. Essentieel in deze recensie is natuurlijk
de vraag tot welke bundel Trade, diplomacy and cultural
exchange behoort. Ik ben geneigd de het boek in te
delen in de categorie van nuttige verzameling van
papers en dus niet tot die categorie die iets extra’s
biedt. Alvorens mijn oordeel verder toe te lichten zal
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ik eerst kort de hoofdstukken de revue te laten pas¬
seren.
De bundel heeft als onderwerp - de titel zegt het
al - handel, diplomatie en culturele uitwisseling
tussen ca. 1350 en 1750. Synchroon met de brede en
ambitieuze titel is er in dit boek voor gekozen het
geheel te verdelen in drie thema’s: de organisatie
van handel in het Balticum en de Noordzee, econo¬
misch beleid in de Hanze regio en de relatie tussen
politieke contacten en culturele uitwisseling.
In het eerste thema valt meteen de grote diversiteit
van de onderwerpen op. In een mooie bijdrage van
Lesger en Wijnroks worden de handelsactiviteiten
Antwerpen bekeken vanuit het oogpunt van fysieke
handelsnetwerken. Zij laten op overtuigende wijze
zien hoe Antwerpen, via zogenaamde ‘gateways’
-waarin Amsterdam een spilfunctie in bezat-in con¬
tact stond met het Balticum. De studies van De Jong
en Muller focussen vervolgens op de Nederlandse
handel met Zweden en vise versa, en sluiten in zeke¬
re zin aan op het hoofdstuk van de hand van Lesger
en Wijnroks, waar het de importantie van Nederland
in de Baltische handel betreft. Een vreemde eend in
de bijt - in thema I althans - is de bijdrage van An¬
drew Little, die in zijn hoofdstuk kijkt naar Britse zee¬
lieden op de Verenigde Provinciën.
Hoewel Little’s bijdrage origineel en verrassend
is, vindt het echter nauwelijks tot geen aansluiting
bij de andere hoofdstukken in dit thema, nog bij de
andere hoofdstukken in de bundel. Zijn cijfers over
het aantal Britten dat meevocht aan de zijde van de
Zeelanders in de tweede en derde Engelse Zeeoorlog
zijn echter dermate interessant dat uw recensent
voor een moment het gebrek aan samenhang bin¬
nen het thema vergat.
Binnen het tweede thema is er minder gebrek aan
cohesie, wellicht met uitzondering van het laatste
hoofdstuk in dit thema van Wubs-Mrozewicz die de
gevolgen van de introductie van hopbier in Bergen
beschrijft. De bijdrage van Job Westrate over de or¬
ganisatie van handel en transport in Oost Nederland
en het hoofdstuk van Hanno Brand over de Habsburgse diplomatie tijdens de Wendische oorlog ge¬
ven een mooi beeld van de diplomatieke beslomme¬
ringen in een tijdperk waarin de Hanze aan kracht in
boette. Mike Burkhardt zoomt vervolgens in op
Hanzestad Bergen hij Iaat zien hoe de Hanze binnen
Noorwegens belangrijkste stad van die tijd functio¬
neerde en geeft hij een interessant beeld van onder¬
meer de sociale contacten tussen Hanze kooplieden
en de Bergenaren.
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Het laatste hoofdstuk is wederom divers van aard
en varieert van het hoofdstuk van Robijn over de re¬
ligieuze aspecten van de Kampense ‘Schepenmemo¬
rie’, tot Lars Hendrikmans bijdrage over de evolutie
van de wijze waarop koning Christiaan II op schilde¬
rijen werd verbeeld, om vervolgens over te schakelen
op de evaluatie van Van Koningsbrugge van Gustav
III (koning of martelaar?) en te eindigen bij het boei¬
ende artikel van Joop Koopmans over de relatie tus¬
sen de relatieve persvrijheid in de Republiek en de
vraag naar censuur van buitenlandse contacten.
Om terug te keren op mijn eerder uitgesproken
oordeel, deze bundel ontstijgt het niveau van een
verzameling interessante artikelen niet. Hoewel
mijn korte samenvatting heeft laten zien dat er voor
elk wat wils in staat, bekruipt de recensent toch het
gevoel dat er wellicht meer ingezeten had. Welis¬
waar heeft de bundel een erudiete historiografische
inleiding van Dick de Boer, een meer bindende in¬
leiding waarin wordt gepoogd - al is het op de eer¬
der genoemde geconstrueerde wijze - een rode
draad te vinden, wordt in deze bundel node gemist.
De synergie van een workshop zit hem doorgaans in
de discussie in de zaal na afloop van de presentaties
of nog daarna, ’s avond bij het diner. Een inleiding
waarin getracht wordt een beeld te geven van die in¬
houdelijke gesprekken, waarin meestal van nature
gezocht wordt naar raakvlakken, dat geeft een bun¬
del extra glans. Dat laatste heeft deze bundel, on¬
danks het over het algemeen goede niveau van de
papers, helaas niet.
Jelle van Lottum

Gerben Graddesz Hellinga, Zeehelden uan de Gouden
Eeuui (Zutphen: Walburg Pers, 2006,173 p., ill., isbn
90-5730-419-8; €29,50)
Het moet er flink aan toe zijn gegaan in de zeventiende-eeuwse marine. Roddel, achterklap, elkaar
zwart maken, het gebeurde allemaal. Vlootvoogden
zaten elkaar hun leven lang dwars omdat nu juist die
ander ooit op een belangrijke post was benoemd of
omdat die ander er jaren terug met het buitgeld van¬
door was gegaan. En wat bezielde hen eigenlijk,
want het merendeel vond de dood in een zeeslag. De
roddelbladen van tegenwoordig zouden hun ko¬
lommen vol hebben kunnen schrijven over hoe de
zeehelden van de zeventiende eeuw met elkaar om¬
gingen. Smeuïge verhalen, politieke spelletjes en
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onderlinge vijandschappen tussen vlootvoogden,
Zeehelden uan de Gouden Eeuw biedt ons een kijkje in de
keuken van de ‘oorlogvoering’ op diverse fronten.
Althans, als we de levensgeschiedenissen mogen
geloven, die door Gerben Graddesz Hellinga zijn
opgetekend. Cornelis Tromp en Michiel de Ruyter,
die elkaar constant in de haren zaten of Johan de
Witt die geen Zeeuw of Oranjegezinde vlootvoogd
als luitenant-generaal wenste te benoemen (en daar¬
om koos voor onervaren leiders of zelfs voor onbe¬
kwame legeraanvoerders), Hellinga laat ons in zijn
boek meesmuilen met alles wat vlootvoogden mee¬
maakten, zowel op zee als aan de wal. Hij behandelt
de biografieën van drieëntwintig officieren die een
rol speelden in de zeeslagen van de zeventiende
eeuw. Alleen blijft er na lezing van zijn boek toch
wel een bittere smaak over. Het boek oogt op het
eerste gezicht goed verzorgd, maar bij nadere bestu¬
dering is dat maar schijn. In negatieve zin is er he¬
laas veel over het boek te zeggen: om te beginnen de
afbeeldingen. Het boek is rijk geïllustreerd en telt
meer dan 150 afbeeldingen van schilderijen en pren¬
ten of details daarvan, maar de kwaliteit van het me¬
rendeel laat zeer te wensen over. Veel afbeeldingen
zijn onscherp en niet kleurecht en lijken regelrecht
te zijn overgenomen uit boeken, catalogi (Lof der zee¬
vaart) en andere publicaties in plaats van origineel
nieuw beeldmateriaal te gebruiken. Dat doet veel af¬
breuk aan het boek.
Ook teleurstellend zijn de vele type- en spelfou¬
ten, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden. De
voorbeelden zijn legio. Een gerenommeerde uitge¬
ver als de Walburg Pers had hier toch wel een redac¬
teur voor kunnen inhuren? Het voert te ver om alle
omissies te noemen, maar hier volgt een aantal stui¬
tende voorbeelden. Op p. 12 lezen we dat de walvis¬
vaart soms een tijdlang werd verboden en dat zeelie¬
den om hun gezinnen te kunnen onderhouden dan
wel moesten aanmonsteren op oorlogsschepen. De
reden voor dit verbod wordt door Hellinga niet ge¬
geven, maar het was juist bedoeld om te zorgen voor
voldoende manschappen om de marinevloot te be¬
mannen. Op p. 29 wordt in de biografie van Joost
Banckert verwezen naar een boek van Roos (Doeke?) uit 1990, maar in de literatuurlijst komen we
geen bijbehorende titel tegen. Egbert Meussen Cortenaer werd rond 1605 vermoedelijk in Groningen
geboren, lezen we op p. 37. Maar op diezelfde pagi¬
na in het summiere jaartallenoverzicht lezen we dat
het ongeveer 1604 was en zeker in Groningen.
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Het op p. 40 afgebeelde detail van een penschilderij van Willem van de Velde de Oude toont de Brederode, maar dit schilderij bevindt zich in het Maritiem
Museum Rotterdam en niet in het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam. Op p. 36 staat het
schilderij namelijk in zijn geheel afgebeeld en nu als
bezit van het Rotterdamse museum. Dat het de
naam al enige jaren geleden gewijzigd heeft in Mari¬
tiem Museum Rotterdam drong nog niet tot de au¬
teur door, maar dat is een fout die door meer auteurs
nog steeds wordt gemaakt. Bij een zogenaamd por¬
tret van Cornelis Evertsen de Jonge op p. 58 wordt de
maker niet gegeven. Nieuwsgierigheid naar de ver¬
vaardiger deed mij naar de website van het Rijksmu¬
seum surfen. Daar blijkt dat het portret in 1680 door
Nicolaes Maes is vervaardigd en dat het Cornelis
Evertsen de Jongste voorstelt, die leefde van 1642 tot
1706. Het kan dus niet Cornelis Evertsen de Jonge
zijn, want die overleed in 1679. Op p. 157 wordt een
portret van Jacob baron Wassenaer (door Hellinga
consequent met ‘aa’ geschreven) van Obdam ge¬
toond, vervaardigd door A. Willaerrts. Dat moet na¬
tuurlijk Willaerts of Willarts zijn. Slordiger is het
om geen voornaam te geven want de schilderfamilie
Willarts kende een Abraham en Adam en dus weten
we de maker nog steeds niet. Hetzelfde is gebeurd
op p. 17. Daar zien we een schilderij door C.H.
Vroom, maar dat moet Hendrick Cornelisz Vroom
zijn. Vroom had echter een zoon, die Cornelis Hendricksz heette en zo is de verwarring compleet. Sa¬
men schilderden ze overigens het schilderij op p. 55,
dat door Hellinga alleen aan vader Vroom is toege¬
schreven.
Wat ook jammer is, is de alfabetische opzet van
het boek. Hierdoor komen we een bepaalde zeeslag
of zeeoorlog herhaaldelijk tegen al naar gelang het
belang voor of betrokkenheid van een of meerdere
vlootvoogden. Nu begint het boek met Philips van
Almonde, maar in het geheel stierf hij als een van de
laatste vlootvoogden. Verwijzingen naar andere
vlootvoogden in een biografisch overzicht zijn vet¬
gedrukt. Een chronologisch overzicht zou handiger
zijn geweest, want nu krijgt het boek toch meer een
encyclopedisch karakter. We vliegen heen en weer
door de tijd en dat maakt het lezen niet prettig en
soms zelfs verwarrend.
Zeehelden uan de Gouden Eeuw is duidelijk voor een
groot en algemeen maritiem-geïnteresseerd publiek
geschreven, maar het zou plezierig zijn als bepaalde
beweringen of gebeurtenissen gestaafd zouden zijn
met een notenapparaat. Op p. 37 staat bijv. dat Wit¬
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te de With scheutig was met veroordelingen van zijn
medemensen in zijn journaal. Welk journaal dat was
en waar we dat kunnen vinden, komen we echter
niet te weten. Ook over de notatie van en fouten in de
dateringen valt veel op te merken: soms staat die ge¬
formuleerd als 20-9-1679, zoals op p. 60 of 25-71721 op p. 61, dan weer als 1 februari 1600 op p. 63.
Op p. 91 lezen we in de tekst dat Van Ghent werd ge¬
boren op 16-5-1626, maar in de kolom staat 14-51626. Op p. 130 staat dat de Slag bij Solebay plaats¬
vond op 17-6-1672, maar ook op 7-6-1672! En de
Slag bij Kijkduin vond volgens p. 131 plaats in au¬
gustus 1773, maar dat moet natuurlijk 1673 zijn.
Ook de namen van zeehelden worden soms op ver¬
schillende manieren geschreven. Zo zien we op p. 10
en 12 Maarten Tromp, Maerten Harpertszoon
Tromp en M.H. Tromp de revue passeren. Al metal
is dat erg slordig.
De overzichten van de loopbaanontwikkelingen
van de zeehelden op p. 8-9 en de diverse oorlogen en
zeeslagen in de zeventiende eeuw op p. 20-21 lijken
handig, maar de gegevens zijn erg onbetrouwbaar.
En waarom zijn ze midden in de inleiding te vinden?
Op de kaart op p. 20 zijn alleen de zeeslagen op Het
Kanaal en de Noordzee aangegeven, maar die bij¬
voorbeeld. in de Middellandse Zee en in NoordEuropa niet. Op de kaart staat de plaats aangegeven
waarvan 28 februari tot 2 maart 1652 de Driedaagse
Zeeslag tijdens de Eerste Engelse Oorlog plaats¬
vond. In het overzicht op p. 21 staat echter dat deze
van 28 februari tot 3 maart 1653 (!) plaatsvond.
Per behandelde zeeheld had een overzicht van de
belangrijkste literatuur niet misstaan. Nu is achter in
het boek een summiere en selectieve literatuurlijst
opgenomen met voor een deel verouderde titels. Jaap
R. Bruijns Varend uerleden uit 1998 wordt niet genoemd
en archiefbronnen al helemaal niet. Van Bruijn (abu¬
sievelijk met een ‘y’ geschreven) wordt wel diens boek
De 7 Provinciën genoemd, maar het schip zelf komt in
het boek nauwelijks aan bod. Hieraan herkennen wij
dat de auteur niet bekend is met de maritiem-historische literatuur. Hellinga is gepensioneerd psychia¬
ter en maakte naam als schrijver van science fictionverhalen en jeugdboeken. Hij moet niet worden
verward met zijn schrijvende neef Gerben Hellinga,
die onder het pseudoniem Hellinger detectives
schrijft. Op de omslagtekst lezen we dat de auteur
werkt aan een tweede ‘portrettengalerij’ met deze
keer twintig biografieën van mannen die van het zevendende-eeuwse Nederland een wereldhandelswijk hebben gemaakt. Het is te hopen dat Hellinga de
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hiervoor genoemde kridek dan ter harte neemt, zo¬
dat het grote aantal fouten wordt voorkomen.
Ron Brand

Gijs Rommelse, The Second Anylo-Dutch War (16651667). Raison d’état, mercantilism and maritime strife (Hil¬
versum: Verloren, 2006, 232 p., ill., isbn 90-6550907-0; €25,-)
De Tweede Engelse Oorlog geldt als een van de meest
succesvolle oorlogen die de Republiek heeft gevoerd,
hoewel dat bij aanvang van de strijd niet meteen dui¬
delijk was. Het eerste grote treffen met de Engelsen
in juni 1665 nabij Lowesoft verliep rampzalig. Acht
Nederlandse schepen werden tot zinken gebracht,
negen door de vijand veroverd en de aanvoerder van
de vloot, luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer
Obdam, kwam tijdens de strijd om het leven. Een jaar
later volgde de tweede grote confrontatie die te boek
staat als de langste zeeslag uit de vroegmoderne ge¬
schiedenis. De Vierdaagse Zeeslag eindigde in het
voordeel van de Nederlanders. Het meest glorieuze
moment echter was Michiel de Ruyters tocht naar
Chatham in juni 1667, waar een groot deel van de op¬
gelegde Engelse oorlogsvloot werd vernietigd en het
vlaggenschip de Royal Charles als buit naar de Repu¬
bliek werd gevoerd. Een maand later werd de voor de
Republiek gunstige Vrede van Breda gesloten. Het
verloop van de oorlog is door historici uitvoerig ge¬
analyseerd en beschreven. Dat brengt mij meteen op
de vraag wat het proefschrift van Gijs Rommelse ge¬
titeld The Second Any lo-Dutch War daar nog aan toe zou
kunnen voegen.
In de inleiding schets de auteur drie visies op het
ontstaan van de oorlog: de commerciële rivaliteit
tussen Engeland en de Republiek die door C.R.
Boxer en C. Wilson wordt benadrukt, het politieke
proces in het Engeland van na de restauratie dat J.R.
Jones en N.A.M. Rodger als belangrijkste oorzaak
zien, en de enigszins afwijkende visie van S.C.A.
Pincus die de ideologische en religieuze tegenstel¬
lingen tussen beide staten als verklaringsgrond
heeft aangedragen. Rommelse heeft zichzelf ten
doel gesteld om het politieke proces te ontrafelen
dat aan de oorlogsverklaring vooraf ging, een pro¬
ces dat volgens hem tot heden door historici is ver¬
onachtzaamd. Vervolgens wil hij de geschetste drie
visies in zijn studie op evenwichtige wijze integre¬
ren. Ten slotte stelt hij de lezers een exposé in het
vooruitzicht over het verloop, de uitkomst en de ge¬
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volgen van de oorlog. Heeft Rommelse zijn doelen
bereikt en zo ja, welke nieuwe inzichten heeft ons
dat opgeleverd?
Maar liefst vier van de zeven hoofdstukken zijn
aan het politieke en diplomatieke voorspel van de
oorlog gewijd. Startpunt van deze omvangrijke be¬
schouwing is de situatie in Europa direct na de Vre¬
de van Westfalen. De door godsdienstoorlogen ge¬
teisterde landen van het continent streefden naar
stabiliteit. Die kon volgens de staatslieden van toen
alleen gerealiseerd worden door het sluiten van bila¬
terale verdragen met andere staten en het versterken
van de staatsmacht. Volgens Johan de Witt moest de
Republiek het vooral hebben van het handhaven van
de status quo. De raadpensionaris probeerde dat te
bereiken door het afsluiten van verdragen met Frank¬
rijk en Engeland, maar hij was realist genoeg om te
beseffen dat zulks moeilijk zo niet onmogelijk was.
Frankrijk streefde namelijk naar annexatie van de
Zuidelijke Nederlanden. Mochten de Fransen daarin
slagen, dan zouden zij voortaan een potentiële be¬
dreiging aan de zuidgrens van de Republiek vor¬
men. Engeland was met haar groeiende maritieme
macht en mercantilistische maatregelen vooral uit
op het minimaliseren van de handelspositie van de
Republiek. De Witt deed er alles aan om beide lan¬
den te vriend te houden, maar hij kon toch niet ver¬
hinderen dat de relatie met Engeland omstreeks
1660 verslechterde. Aanvankelijk profiteerde de Re¬
publiek van de onstabiele politieke situatie waarin
Engeland zich na de dood van Oliver Cromwell in
1658 bevond, maar aan die situatie kwam snel een
eind na de troonsbestijging van Karel II. In hoofd¬
stuk twee beschrijft Rommelse hoe Londense koop¬
lieden en leden van het House of Commons vanaf
1660 met succes ijverden voor mercantilistische
maatregelen ten nadele van de Republiek. Als ge¬
volg van de nieuwe politieke koers verslechterde de
relatie tussen de Republiek en Engeland in rap tem¬
po. Niet alleen in, maar ook buiten Europa kwamen
Nederlanders en Engelsen steeds vaker met elkaar
in conflict.
De auteur heeft het politieke proces tot aan het
uitbreken van de oorlog zeer gedetailleerd in kaart
gebracht. Geheel nieuw is dat niet, veel ervan is na¬
melijk al eerder door J.R. Jones en andere Britse his¬
torici beschreven. Bovendien zijn de gedetailleerde
beschrijvingen die Rommelse zijn lezers voorscho¬
telt niet altijd even gemakkelijk te volgen; deze re¬
censent raakte in ieder geval enkele malen het spoor
bijster. Wel merkt de auteur terecht op dat de con-
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currentie in Afrika tussen de Royal Adventurers en
de West-Indische Compagnie een belangrijke zo
niet de hoofdrol heeft gespeeld in het ontstaan van
de oorlog. Maar de constatering dat de oprichting
van de Engelse compagnie in 1660 ‘should therefore
be seen as a new attempt to enter new profitable
markets’ (p. 17) lijkt mij onjuist. De Engelse rege¬
ring gaf namelijk al vanaf 1588 monopolies aan
compagnieën die handel op Afrika dreven; de stich¬
ting van de Royal Adventurers was dus eerder een
uitvloeisel van oude dan van nieuwe politiek. Helaas
bevatten de vele passages in het boek over Afrika
meer slordigheden. Zo veroverde Robert Holmes in
1664 geen ‘fort of Cabo Verde on the Guinea Coast’
(p. 93), maar de forten Nassau en Oranje op het ei¬
land Goeree - het tegenwoordige Gorée - voor de
kust van Cabo Verde. En op pagina 221 verandert de
Company of Royal Adventurers om onverklaarbare
redenen in de RAC (de Royal African Company), een
onderneming die in werkelijkheid pas in 1672 werd
opgericht.
Is Rommelse er ten slotte in geslaagd om de eco¬
nomische, politieke en ideologische visies op het
ontstaan van de oorlog evenwichtig in zijn studie te
integreren? Het valt niet te ontkennen dat het leeu¬
wendeel van zijn boek aan het politieke proces voor¬
afgaande aan de oorlog is gewijd, waarvoor hij veel
nieuw onderzoek heeft verricht. Desondanks blijft
bij mij het beeld overeind dat het primair tegenge¬
stelde handelsbelangen zijn geweest die de oorlog
hebben veroorzaakt. En de ideologische visie van
Pincus? Die wordt door Rommelse als ‘not realistic’
ter zijde geschoven.
Henk den Heijer

W.F.J. Mörzer Bruyns, Schip recht door zee. De octant in
de Republiek in de achttiende eeuiu (Amsterdam, Ko¬
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap¬
pen, 2006, Werken uitgegeven door de Commissie
voor Zeegeschiedenis deel 20, XI, 259 p. ill., 906984-383-8; €39,-)
This account of the invention of the octant in the
eighteenth century, its arrival in the Dutch Republic,
its rapid adoption and manufacture by Dutch instru¬
ment makers, has been accepted as a doctoral thesis
at the University of Leiden. This review treats it as a
historical study for the interested general reader.
The story opens with a summary of the state of nav¬
igation in the Netherlands, France and England pri¬
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or to 1700. Books on navigation published in all three
countries displayed current advances in mathemati¬
cal techniques, but the instruments by which mariners
observed the angle between sun and horizon, to ob¬
tain their latitude, were the simple wooden cross-staff
and the back-staff or Davis quadrant with its trans¬
versal graduated scale. Two ways in which one might
find longitude at sea were known in theory. The first
called for a reliable timekeeper which could carry the
time from the departure port for comparison with lo¬
cal time. The second, by what was termed ‘lunar dis¬
tances’, required accurate tables predicting the posi¬
tion of the moon relative to certain stars for some
months ahead. Limited to those days in the month
when the moon was visible, it required accurate meas¬
urements of the angle between moon and star.
The octant devised by John Hadley was an¬
nounced at the Royal Society in 1731 and published
in the Society’s Philosophical Transactions of the Royal
Society. It relied on the principle of double reflection,
which allowed the observer to measure angles up to
twice its scale - that is, to 45 degrees. Hadley’s
brothers collaborated in making the first example;
the London instrument maker Jonathan Sisson
made the second example which was tried at sea the
following year. It subsequently emerged that both
Robert Hooke and Isaac Newton had played with
ideas for a reflecting instrument, and shortly after
Hadley spoke to the Royal Society, news came from
Philadelphia of a similar instrument devised by
Thomas Godfrey. The octant was therefore available
when the first issue of the Nautical Almanac was pub¬
lished in 1767, and by its accurate observations en¬
abled the finding of longitude.
A full-page illustration of the octant and its parts,
shows that its construction called for new skills and
materials beyond those required to make cross- and
back-staffs. The octant frame was of mahogany,
ebony or other hardwood, on which a brass flange
carried one or two small mirrors and dark glasses to
save the observer’s eyesight when sighting the sun.
Fixed to the frame was the brass eyepiece and a brass
alidade bearing at its top a large mirror, and at the
lower end a vernier, moving over the divided scale
made of either a fine-grained wood or ivory. Other
diagrams show the sextant being used for back¬
sights, and the ways of controlling the vernier’s mo¬
tion along the divisions.
The author has drawn on three archives, unmatched
in Britain and France, to illuminate his topic: the ac¬
count books of the VOC (the Dutch East India Com-
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pany), the archive of Pieter Holm’s school of naviga¬ French, bibliographies of primary and secondary
tion, and the published response of the Rotterdam in¬
sources, one index of persons and ships, another of
strument maker Jacobus Kley to an anonymous pam¬
general topics.
phlet accusing him of incompetence. The two last
Dr. Mörzer Bruyns’ many years of research have
documents are reproduced in Appendixes.
culminated in this masterly contribution to the his¬
The author proceeds to examine the demand for tory of the octant in the Netherlands. His country¬
octants, and their speedy adoption in the Republic,
men may benefit today; let us hope for an English or
considering the usual transmission routes for new French translation of this excellent account, to en¬
inventions: by publications - the first Dutch de¬ courage those historians working in allied fields.
scription appeared in 1736; by scientific contacts Anita McConnell
here through Jacob ’s Gravesande, Fellow of the
Royal Society, who persuaded the Leiden instru¬
ment maker Van Musschenbroek to offer them; by H. van der Biezen (red.), Het Schaalmodel als Recon¬
seafarers - the octant is mentioned on a Dutch ship structie - Scheepshistorie I (Emmen [etc]: Lanasta [etc],
in 1737, and by instruction. This last route is ex¬
64 p., ill., ISBN 90-8616-012-3;€17,95)
panded with an account of Pieter Holm (1696-1776)
and his school of navigation, Schip Recht door Zee.
Sinds jaar en dag geeft de Nederlandse Vereniging
Holm’s Grootboek for 1737-1774 is reproduced in Ap¬ voor Modelbouwers (NVM) een verenigingsorgaan
pendix 1. Many of the students bought new or sec¬ uit, De Modelbouwer, dat vroeger eens per maand en
ond-hand octants from Holm and these sales pre¬ tegenwoordig tien maal per jaar verschijnt. Het is
sumably assisted in its diffusion overseas. There are een veelzijdig tijdschrift, waarin de scheepsmodelthree illustrations of octants made by Jacobus Kley,
bouwer de beschikbare beperkte ruimte moet delen
sold by Holm and bearing his name. The instru¬
met stoomenthousiasten, vliegtuigadepten, wagen¬
ments came in a variety of sizes, varying between 34
bouwers, treinhobbyisten en nog een hele reeks an¬
cm and 57 cm radius.
dere disciplines, waardoor onderwerpen van enige
In the section dealing with the manufacture of oc¬
omvang (en daardoor ook vaak met enige diepgang)
tants in the Republic we meet Jan van Musschen¬
niet geplaatst kunnen worden of noodgedwongen
broek, Benjamin Ayres, Jacobus Kley, Johannes and
maanden moeten worden gerekt. Het in dat speci¬
Gerard Hulst van Keulen, Johannes and Jacobus van
fieke onderwerp niet-geïnteresseerde deel van de
Wijk and Jonathan Cuthbertson, the principal makers abonnees begint dan al snel te morren over de een¬
of octants. Kley supplied the VOC, which from 1748
zijdigheid van het gebodene. Niet geheel terecht
provided its masters with octants. Officers of the overigens, want uit langlopende reeksen in het ver¬
Amsterdam and Rotterdam Admiralties made use of leden van onder andere Petrejus (de brik Irene) en
octants, as did seamen’s colleges. In this setting we
G.C.Dik (De 7 Provinciën) zijn interessante en nog
learn that certain craftsmen were envious of Kley’s
steeds geraadpleegde boeken voortgekomen. Niet¬
favoured position as supplier to the VOC. One temin zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van
anonymous craftsman compared his octants un¬ wat dieper gravende artikeltjes beperkt. Henk van
favourably to those of van Keulen picking on details
der Biezen, de huidige scheepsmodelbouwredacof the quality of Kley’s mirrors and other compo¬
teur, heeft voor dit probleem een passende oplos¬
nents. Kley’s response 0^763 throws much light on
sing gevonden in de vorm van een drie a vier maal
his methods of work; the entire document is repro¬
per jaar verschijnende ‘Sonderausgabe’, waarin een
duced in Appendix 3.
beetje naar het model van de Duitse evenknie Das
Appendix 2 lists instruments from Dutch work¬
Locjbuch (die eens per jaar een dergelijke uitgave ver¬
shops: 29 octants, dated from about 1743 to about zorgt) onderwerpen met wat meer ‘body’ aan de
179°. 5 sextants, dated about 1790 to 1800, and one
orde komen. Het heet Scheepshistorie, het schaalmodel
reflecting circle dated 1798, which (with one excep¬
als reconstructie en het ligt voor €17,95 in de winkel
tion taken from a dealer’s catalogue) are now in
(NVM leden betalen €15,-). In de inleiding be¬
Netherlands museums. For each entry, secure or es¬ schrijft Van der Biezen zijn motieven en beweegre¬
timated date, signature, description and past histo¬
denen voor de uitgave.
ry, present whereabouts and literature references
Het is de bedoeling onze maritieme geschiedenis
are given. There are summaries in English and
uit een ander gezichtshoek dan de sec-historische te
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benaderen. Daarin passen verslagen van serieuze mo¬
delbouwers die met hun studie van een onderwerp en
de praktische benadering ervan een bijdrage aan onze
kennis leveren, maar ook besprekingen door museummedewerkers van een bepaald scheepsmodel uit
hun collectie, waarvan intrigerende gegevens bekend
zijn, verslagen van restauraties aan scheepsmodellen
die model kunnen staan voor andere projecten, of re¬
sultaten van archeologische onderzoeken die van be¬
lang zijn voor onze kennis van historische scheepsbouwmethoden. Zowel qua inhoud als qua vorm
schurkt de uitgave aan tegen de Cahiers die de Bataviawerf op gezette tijden uitgeeft, eerst over het Bataviaproject en nu over De 7 Provinciën.
Als Van der Biezen zijn ambities weet waar te ma¬
ken en enkele malen per jaar zijn blad weet te vullen
met onderwerpen die er toe doen, dan zijn wij wel¬
licht getuige van het ontstaan van een nieuw tijd¬
schrift, waarvan de onderwerpen min of meer paral¬
lel lopen aan die van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis,
maar dan benaderd vanuit een meer ‘down-to-earth’
visie, namelijk de praktische kant. Geen verslagen
van eindeloze zoektochten in archieven en andere
geschreven bronnen hoe grenzeloos nuttig ook,
maar aandacht voor het object als uitgangspunt van
kennis. En daarmee zijn we in Nederland een blad
rijker dat een welkome aanvulling vormt op het academisch-wetenschappelijke karakter van het huidi¬
ge aanbod.
Het eerste nummer van wat dus nog moet uit¬
groeien tot een reeks van publicaties, wordt gevuld
met een artikel van de hand van Cor Emke, die be¬
schrijft hoe hij een model heeft gebouwd van het
eerste schip dat door de pas opgerichte VOC in 1603
werd besteld als een van de eerste Oost-Indiëvaarders. Het bestek is te vinden in Van Dams Beschrijving
van de Oost-indische Compagnie uit 1701. Ik zal niet te
diep op dit project in gaan omdat ik in zekere mate
zelfbij de voorbereidingen was betrokken, maar het
lijkt erop dat Van der Biezen, voor wat betreft zijn
keuze van onderwerpen een goede beslissing heeft
genomen.
Het bewuste bestek was al eerder onderwerp van
studie en reflectie (zie het jaarboek van het Neder¬
lands Scheepvaartmuseum van 2003) en in het ver¬
lengde hiervan heeft Emke zijn gereedschap ter hand
genomen en een prijzenswaardig en een gemakkelijk
als vroeg zeventiende-eeuws te herkennen model ge¬
bouwd. Aannames over de plaats van het grootspant
in het schip en de positie van de grootste breedte van
dat spant worden op deze manier visueel gepresen¬
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teerd en zijn controleerbaar aan de hand van afbeel¬
dingen van vaartuigen op vroege schilderijen als van
Vroom, Eerveldt en De Vlieger.
Het tweede grote artikel is van de hand van de dierenarts-in-ruste Henk Picard, wiens grote belang¬
stelling voor kleine vaartuigen deze keer vorm krijgt
in de restauratie van een model van een tjalk. Hij
doet dat buitengewoon consciëntieus en het resul¬
taat mag er zijn. Dat daarbij wel erg veel aandacht
naar de vorm gaat (zoals een bijgehouden journaal
van de restauratie, dat eigenlijk niets toevoegt) mag
een beginnersfoutje van de redactie zijn. Jammer is
dat voorbijgegaan wordt aan inhoudelijke vragen
zoals het gebruik van diverse soorten lijm. Picard
schrijft een niets verhullend verslag van zijn ingre¬
pen en noemt daarbij ook de merken van de door
hem gebruikte lijmen. Ik denk niet dat er in de pro¬
fessionele wereld van scheepsmodelrestauratoren
iemand te vinden is die Bisonkit gebruikt in zijn
werk. Dat Picard dit wel doet, vormt eigenlijk een
leuke aanleiding voor een discussie die in het blad
gevoerd zou kunnen worden over het gebruik van de
juiste lijmsoorten, zin en onzin van reversibiliteit en
andere do’s and dont’s in scheepsmodelrestauratie.
Om kort te gaan, ik ben buitengewoon blij met
een uitgave als deze, omdat het potentieel een plat¬
form biedt enerzijds aan iedereen die met objecten
als uitgangspunt werkt en anderzijds een belangrij¬
ke informatiebron kan zijn voor iedereen die in zo’n
uitgangspunt is geïnteresseerd, niet om zich af te
zetten tegen bestaande vormen van publicaties,
maar juist als een welkome aanvulling daarop. De
tijd zal leren of er in ons kleine taalgebied voldoen¬
de potentie aanwezig is Van der Biezens ambities
waar te maken, maar alleen de poging verdient al
alle lof.
Ab Hoving

Pietos, Zeiluaartherinneringen. Mijn opleiding tot zeeman
(Hoorn: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2006, 80 p., ill., isbn 90-71940-01-2; €12,50)
Pieter van Os werd in 1881 geboren in Egmond aan
Zee, doch groeide op in Den Helder. Als 13-jarige
voer hij per beurttjalk naar Rotterdam, waar hij op
het opleidingsschip voor de koopvaardij, de driemastschoener met raderkasten De Nederlander de
grondbeginselen van het zeemanschap kreeg inge¬
peperd. Een jaar later kwam Van Os als leerling bij
de HAL: op het stoomschip Rotterdam, toen dat als
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eerste koopvaardijschip door het Kielerkanaal voer,
en op de Edam toen deze op 18 september 1895
schipbreuk leed in Het Kanaal, na aanvaring met het
s.s. Turkistan. De Edam was in 1883 het eerste in Ne¬
derland, bij de NSM, gebouwde stalen NASM-schip
voor de Noord-Atlantische route en tevens het eerste
schip met elektrisch licht.
In augustus 1896 kwam Van Os, na alle HAL-luxe,
als lichtmatroos op de houtvarende bark Triton. Ein¬
delijk een zeilschip: daar verlangde hij naar, althans,
in zijn herinneringen. De beschreven situaties, zo¬
als bij storm en striemende slagregens, kou, onweer
en pikduistere nacht, op de nok van een ra, tiental¬
len meters boven dek enorme halen makend bij slin¬
gerend schip, sleuren aan de steekbout met eigen¬
lijk geen hand voor jezelf, om zeil te reven, vergden
bijzondere bikkels. Van Os volgde, zoals velen van
zijn vakgenoten, de cursus Winterdag aan de zee¬
vaartschool in Den Helder. Voordat hij het diploma
derde stuurman haalde monsterde hij, overmand
door verlangen, op de ijzeren bark Senior onder kapi¬
tein Visser.
De beschrijving van de reis, van februari 1897 tot
juli 1898, met dit mooie schip naar Indië en terug via
Zuid Afrika en Zuid Amerika, vormt de hoofdmoot
van de door de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders uitgegeven Zeilvaartherinneringen van
‘Pietos’. De verhalen verschenen van 1947 tot 1954
in het tijdschrift van de Nationale Vereniging Het
Zeilend Schoolschip, door welke nostalgische club
Van Os’ canonieke teksten werden gedronken. Het
streven van de vereniging naar een eigen dwarsgetuigd zeilschip, als onmisbare kweekvijver voor ech¬
te zeelieden, kreeg een zware knauw toen de Duitse
oorlogsbuitbark Albert Leo Schlageter (de huidige Sagres II) de Nederlandse neus voorbij ging. In het ken¬
nelijk besef dat destijds het aantal dwarsgetuigde
schepen van landen omgekeerd evenredig was aan
het democratisch gehalte van de regeringen, werden
de idealen bijgesteld. Als stichting het Nationaal
Zeilend Zeeschip bracht men uiteindelijk de tame¬
lijk luxe schoeners Eendracht (I en II) in de vaart,
waarop slechts een enkel breefokje ter garnering te
vinden is. Dat draaiend geluid komt uit het in 1954
te Den Helder gedolven graf van Van Os.
De collectie- en documentatiecommissie van de
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders heeft
onder leiding van oud-stuurman en oud-directeur
van het Nederlands Scheepvaartmuseum, H. Hazelhoff Roelfzema, in het recent verleden belangwek¬
kende publicaties verzorgd betreffende het bestier

BOEKBESPREKINGEN

van grote zeilschepen. Hoogtepunt daarvan was in
2004 Scheepsmanoeuvres onderzeil, datop ’s werelds laat¬
ste opleiding voor stuurman grote zeilvaart, de Enkhuizer Zeevaartschool, als leerboek wordt gebruikt.
Hazelhoff Roelfzema is als redacteur van de uitgaven
opgevolgd door Willem van Rooij, die met de Zeiluaartherinnennge’ van Pietos de traditie overtuigend
voortzet. Het manuscript is niet meer boven water ge¬
komen, dus de Kaap Hoorvaarderscommissie moest
het doen met de artikelenserie. Deze is voorzichtig
geredigeerd (sommige woorden blijven merkwaardig
gespeld, zoals ‘fitten’ in plaats van ‘vitten’), gestaafd
aan uit andere bronnen bekende feiten en veelvuldig
geannoteerd om vaktermen te verklaren.
Dat was geen overbodige luxe, want Van Os heeft
duidelijk niet voor landrotten geschreven. Ik vraag
me, ondanks de annotaties, af of lieden die onbe¬
kend zijn met praktische zeilvaart veel genoegen aan
het boek zullen beleven; wie echter wel thuis is in de
termen, weet te genieten van de in onbruik geraakte
kreten die Van Os weet op te rakelen en de moeite
neemt zich steeds goed voor te stellen wat Van Os
beschrijft, kan na lezing aardig met een driemastbark uit de voeten. Dankzij Van Os weet ik nu wat
handpaarden zijn en hoe je met ‘halzen op klein be¬
stek’ toch nog uit de penarie kunt komen. Het was
bijzonder leerzaam om te lezen hoe een, vóór het la¬
den, ongeballaste houtvaarder rechtop werd gehou¬
den door de houtvlotten stijf langszij te binden, hoe
de werkverdeling bij het laden was en wat een ge¬
donder niet goed dichtgebreeuwde laadpoorten
konden geven. Toch boffen dat lekke houtvaarders
op hun lading bleven drijven en veilig binnen kon¬
den worden gebracht. Niets blijft onbesproken,
zelfs niet wat de Engelse en wat de Nederlandse ma¬
nier van zeilnaaien was: de naald van onderaf inste¬
ken en naar zich toe naaien, respectievelijk van bo¬
ven af en van zich af werkend.
Opvallend was het volgens Van Os groot aantal
matrozen op de zeilvaart met aspiraties: wie enigs¬
zins kon, leerde door voor stuurman, hetgeen offi¬
cieren opleverde die ‘door het kluisgat’ aan boord
waren gekomen en dus werkelijk alles van hun vak
wisten. De opvattingen over alcohol staken in die
jaren wat schril af tegen de ideeën van kabinetBalkenende daarover: 15-jarigen kregen met ‘bezaanschoot-aan’ net zoveel genever als gepokte en
gemazelde ouderen. Een aardige ‘ouwe’ wist de
mannen op tijd te belonen voor extra aanpakken.
De auteur lijkt, speciaal voor het Zeilend Opleidings-schip-publiek, het zeilvaartleven veel deugd-
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zamer te beschrijven dan het was. De teksten van en¬
kele zeemansliederen herinner ik me een stuk sca¬
breuzer - Van Os’ versies lijken rechtstreeks ont¬
snapt aan de zondagschool - en de deugdzaamheid
van zijn ‘zeepa’ Chris op de Senior wordt wel erg in¬
gewreven. Als alle zeelieden waren zoals Van Os ze
beschrijft, zou Katendrecht vooral garen- en bandwinkeltjes hebben gekend. Enigszins storend is
soms ook Van Os’ tevredenheid met zichzelf. Al kan
de wel erg complimenteuze beschrijving van zijn
roergangerskunst met de Senior ook voortkomen uit
nijd dat iemand anders met zijn poten aan het roer
van die heerlijke bark zou zitten!
Ijdelheid doet echter niets af aan de waarde van dit
buitengewoon leerzaam werk, gelardeerd met ver¬
klarende tekeningen en vaak onbekende foto’s van
de beschreven schepen en situaties aan boord.
Hans Vandersmissen

A. Knops, Euert Moll. Schilder uan de Rotterdamse Maas
1878-1955 (Venlo: Van Spijk Art Projects, 2002,112
p., ill., isbn 90-6216-303-3; €26,-); A. Knops, Jan
Sirks. Grajkus, schilder (1885-1938) (Venlo: Van Spijk
Art Projects, 2004,108 p., ill., isbn 90-6216-640-7;
€25,-}; Mare Couwenbergh, Werkpaarden en dienst¬
meiden. Het Rotterdam uan August Willem uan Voorden
1881-1921 (Venlo: Van Spijk Art Projects, 2006, 112
p., ill., isbn 90-6216-521-4; €32,-)
In het rijtje Rotterdamse havenschilders als Johan
Hendrik van Mastenbroek (over hem verscheen in
2005 een monografie, zie voor een bespreking hier¬
van Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 25, 2006, nr. 1, 7173), G.J. Delfgaauw, Marius de Jongere, J.P. Mole¬
naar en Cor van der Zwalm hoort beslist ook Evert
Moll thuis. Ook Moll specialiseerde zich in het
schilderen van havengezichten, met name Rotter¬
damse. Maar behalve havens schilderde hij verras¬
send genoeg ook landschappen, stadsgezichten en
bloemstillevens. Evert Moll was echter geen hemel¬
bestormer en had geen vernieuwingsdrang, anders
dan bijvoorbeeld de Rotterdamse schilder en tijdge¬
noot August Willem van Voorden (1881-1921). Nieu¬
we ontwikkelingen in de kunst gingen schijnbaar
onopgemerkt aan hem voorbij. Moll bleef trouw aan
zichzelf en aan de beginselen van de Haagse School.
Dat hij daarin niet alleen stond, blijkt onder meer
ook uit het werk van August Willem van Voorden.
Kennelijk hadden de schilders van havens en stads¬
gezichten voldoende opdrachten om rond te kun¬
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nen komen, zodat de behoefte er niet was om zich
tot andere schilderstechnieken en onderwerpen te
richten. Dat het ook anders kon zijn, blijkt uit het
werk van iemand als Pablo Picasso. Hij werd bekend
door zijn kubistische, surrealistische en abstracte
schilderkunst, maar wat weinigen weten, is dat hij
ook uitstekend een realistisch portret kon schilde¬
ren.
Evert Moll werd geboren in Voorburg in 1878 en
werkte tussen 1895 tot 1930 in Voorburg, Londen,
Parijs, Den Haag, en Rotterdam. Hij vestigde zich
vervolgens in Den Haag. Hij was autodidact, maar
via Albert Roelofs, de zoon van de beroemde Haag¬
se School schilder Willem Roelofs, kwam hij in aan¬
raking met kunstenaars die rond de eeuwwisseling
het kunstklimaat in Nederland bepaalden. Moll ver¬
toefde graag en vaak in de Rotterdamse haven. Het
reilen en zeilen in een haven, de drukte en de traag¬
heid van de kolossale zeeschepen boeiden hem ma¬
teloos. Hij hield van de geur van het water, de stook¬
olie en de wind. Evert Moll was overigens geen
portrettist van schepen. Hij plaatste ze zoals hij ze in
zijn composities nodig achtte. Moll overleed in Den
Haag in 1955. Het is de verdienste van Moll geweest
dat zijn havengezichten zich laten lezen als een ge¬
schiedenisboek. Zo legde hij aan het begin van de
twintigste eeuw de maritieme ontwikkelingen vast.
Hoe de havens uitdijen, de schepen groter worden
en de zeilschepen het veld ruimen voor motorsche¬
pen. Dit alles komt in de monografie van Aad Knops
ruimschoots aan bod. Het boek behandelt de artis¬
tieke vorming van Moll, zijn leven en werk en de
daarin behandelde thema’s. De monografie eindigt
met een biografie in jaartallen, een beknopte gene¬
alogie en een overzicht van geraadpleegde litera¬
tuur, tentoonstellingen en inzendingen voor de
ledententoonstellingen in Pulchri Studio. Het fun¬
geerde als catalogus bij een verkooptentoonstelling
van Galerie Hoeve Rijlaarsdam te Nieuwkoop in
2002-2003.
Mare Couwenbergh schetst in Werkpaarden en dienst¬
meiden het werk van Everts Molls collega schilder
August Willem van Voorden. In zijn korte leven en
ook daarna heeft de kunst van August Willem van
Voorden toch dermate veel indruk gemaakt dat het
Historisch Museum Rotterdam op het idee kwam
om een tentoonstelling te organiseren. Deze ten¬
toonstelling vond plaats in 2006 en daarbij kwam
een uitgebreide monografie uit waarin zijn schilde¬
rijen nader worden belicht.
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Van Voorden is door een criticus ook wel de ‘Rot¬
terdamse Breitner’ genoemd, hetgeen vreemd
klinkt, omdat George Hendrik Breitner (1857-1923)
ook Rotterdammer van geboorte was. Daarnaast
was Breitner vernieuwend en constant op zoek naar
andere manieren van schilderen en uitbeelden. En
terwijl bij Breitner de stadsmensen een prominente
plek innemen, is Van Voorden juist geïnteresseerd
in sleperskarren en -paarden, schepen en straatmeubilair.
Deze onderwerpen maken van hem een schilder
van het verloren Rotterdam. De tanige paarden met
hun ruwe vacht en hangende hoofd herinneren er¬
aan dat het leven zwaar en hard is, ook voor de ar¬
beiders. We zien dit ook bij de paarden van Anton
Mauve, die de bomschuiten het strand optrekken.
Vincent van Gogh schreef in een brief aan zijn broer
Theo over de paarden van Mauve: ‘die knollen, die
arme gehavende knollen, zwart, wit, bruin; ze staan
daar geduldig, onderworpen, bereid, geresigneerd
stil. Ze moeten straks de zware schuit nog ’t laatste
eindje sleepen, de karwei is haast gedaan. Eventjes
stilstaan. Ze hijgen, zijn bezweet, maar ze marmureeren niet, ze protesteeren niet, ze klagen niet, over
niets
Hetzelfde kan gezegd worden over Van
Voordens sleperspaarden. Of Van Voorden de paar¬
den van Mauve kende, is niet bekend. Maar Van
Voordens schilderijen zijn niet allemaal somber. We
zien ook de voermannen, die een praatje maken of
vrolijk keuvelende dienstmeisjes.
Wat duidelijk is aan Van Voorden en zijn werk is
dat hij hard werkte om vooruit te komen in een stad
die zich razendsnel ontwikkelde. Het was een on¬
rustige tijd, in de havens verschenen kranen, graan¬
elevatoren en kolentransporteurs.
August Willem van Voorden werd in 1881 in Rot¬
terdam geboren en ging in de leer bij een decora¬
teurs- of schildersbedrijf. Hij leert het schildersvak
in de praktijk, maar volgt daarnaast tussen 1893 en
1900 de avondcursus aan de Akademie van Beelden¬
de Kunsten. Vanaf 1903 werkt hij als kunstschilder.
In 1907 blijkt dat Rotterdam is uitgegroeid tot het
hoofd thema in zijn werk, maar hij trekt ook naar La¬
ren en Kortenhoef, aangetrokken door de schilders
van de Haagse School. In Kortenhoef ontmoette hij
ook zijn echtgenote Geertje van den Broeck met wie
hij in 1909 trouwt. Ze krijgen twee kinderen.
Het werk van Van Voorden wordt door critici po¬
sitief beoordeeld. Hij wordt beschouwd als ‘een uit¬
nemend observator met een groot beeldend vermo¬
gen [...] hij gaat ons nog veel schoons brengen’.

boekbesprekingen

Hoewel hij in 1908 en 1912 zilveren medailles be¬
haalt op tentoonstellingen in Barcelona en Amster¬
dam openbaren zich vanaf deze jaren ook de eerste
voortekenen van zijn ziekte.
In de periode 1914-1917 bereikt Van Voorden het
hoogtepunt van zijn roem en exposeert hij veel en
verkoopt hij zo goed dat hij nauwelijks nog een
schetsje in huis heeft. Vanaf 1917 komt er ook kritiek
op zijn werk, omdat de moderne stromingen aan
hem voorbijgaan. Dit wordt echter ook positief uit¬
gelegd: hij is een door en door overtuigd voorstan¬
der van het impressionisme. Maar in de laatste jaren
lijkt de vaart er toch wat uit te zijn en staat zijn ge¬
zondheid het hem niet meer toe om in het strakke
tempo van voorheen te werken. Een criticus schrijft
dat hij Van Voordens werklust prijst, maar dat deze
ook voor zijn ezel van vermoeidheid in elkaar is ge¬
stort. Hij overlijdt tenslotte in 1921 in de ouderdom
van bijna 40 jaar.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog worden zijn
schilderijen nog regelmatig geëxposeerd, maar daar¬
na raakt Van Voorden in de vergetelheid. Maar met de
aandacht voor de Rotterdamse haven- en stadsge¬
zichten van kunstenaars als Johan Hendrik van Mas¬
tenbroek, Evert Moll en Jan Sirks in de laatste jaren
komt ook het werk van August Willem van Voorden
weer in de belangstelling te staan. En terecht.
Het boek is traditioneel ingedeeld, beginnend
met een biografisch gedeelte. Vervolgens wordt een
vergelijking gemaakt met het werk van Breitner en
wordt de diversiteit van het oeuvre nader behandeld.
Omdat Van Voorden gedurende zijn werkzame le¬
ven een vrijwel constante productie leverde, wordt
het aantal schilderijen geschat op 600 tot 800.
Het boek besteedt ook aandacht aan Van Voor¬
dens zoon Barend (1911-2000), die in de voetsporen
van zijn vader trad, maar koos voor de landschaps¬
schilderkunst. Geëindigd wordt met een overzicht
van schilderende stadsgenoten, een biografie, be¬
kroningen en een tentoonstellingsoverzicht. De
monografie ziet er fraai verzorgd uit en de auteur
heeft veel gegevens over het leven en werk boven wa¬
ter weten te krijgen, maar toch heb ik de indruk dat
er nog iets meer van te maken was. Het boek toont
werk uit diverse particuliere collecties, waarvan
sommige verzamelingen meerdere malen genoemd
worden. Er zijn dus kennelijk verzamelaars van het
werk van Van Voorden, zoals er ook collectioneurs
zijn van het werk van Van Mastenbroek en anderen.
Het zou daarom aardig zijn om te weten wie de ko¬
pers van het werk van Van Voorden waren, want dat
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komt nu weinig uit de verf. Maar misschien bleek dit
niet mogelijk, omdat Van Voorden geen administra¬
tie bijhield.
Ron Brand

R.A. Baljeu, Recht door zee. Leven en werken zeeloods - zeeschilderHaaikeAbrahamJaarsma (1881-1970) (Den Hel¬
der: Nationaal Reddingmuseum Den Helder, 2006,
95 p., ill., isbn 90-811079-1-7 / 978-90-811079-1-4;
€14,95)

Recht door Zee is de titel van het boek over zeeloods en
zeeschilder Haaike Abraham Jaarsma, die leefde van
1881 tot 1970. Het boek begeleidde de tentoonstel¬
ling over deze schilder in het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Het museum is ook uit¬
gever van het boek. De schrijver, Robert A. Baljeu is
kunsthistoricus en voormalig marineofficier en
heeft jarenlang onderzoek naar Jaarsma gedaan.
Het boek is verdeeld in een biografisch en een
kunsthistorisch deel. Haaike Abraham Jaarsma
werd in 1889 geboren in Den Helder, maar groeide
op Schiermonnikoog op. Daar maakte hij, via een
oom, kennis met het kunstschilderen en volgde hij
een opleiding aan de zeevaartschool. In februari
1899 behaalde Haaike zijn diploma voor tweede
stuurman. Al snel kwam hij in dienst van het Loods¬
wezen in Noord-Holland. De auteur verklaart dit uit
de wens van veel zeevarenden rond de eeuwwisse¬
ling om een vast bestaan te verwerven als loods maar
ook omdat velen aan zagen komen dat de dagen van
het zeilschip geteld waren. Jaarsma begon zijn car¬
rière als tijdelijk matroos. In 1909 trouwde hij met
Adriana Johanna Ham, dochter van een zeeloods. In
de jaren daarna maakte Jaarsma snel promotie en
bracht het in 1919 tot loods. Hij bleef dit tot zijn af¬
scheid in 1938. Jaarsma stond bekend als betrouw¬
baar, gezaghebbend en uitstekend zeeman, die met
iedereen goed overweg kon.
Ondanks het vele en goede gebruik van de be¬
schikbare bronnen (waaronder een fantastisch ver¬
slag door Anthony van Kampen van een loodsreis
door de storm met Jaarsma als loods) door de auteur,
blijft er aan de persoon Jaarsma iets onduidelijks kle¬
ven. Typeringen als gemoedelijk, opgewekt maar ook
driftig zijn op hem van toepassing. Maar Baljeu merkt
ook op dat onverklaarbaar is hoe Jaarsma soms din¬
gen voor elkaar kreeg tijdens zijn carrière in het
Loodswezen. Misschien is dat voor de lezer een van
de meest belangwekkende conclusies van het bio¬
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grafische deel. Jaarsma is een man over wie veel be¬
kend is maar die zich moeilijk laat leren kennen.
In het deel over de schilder Jaarsma is Baljeu meer
uitgesproken. Hier laat hij Jaarsma zien als zeer ver¬
dienstelijk amateur-schilder die met de verkoop van
zijn werk een behoorlijke aanvulling op zijn inko¬
men als loods kon bijverdienen. Jaarsma schilderde
voor zichzelf en in opdracht maar had ook werken
halfvoltooid klaarliggen voor als er snel een scheepsportret afgeleverd moest worden. De auteur verdeelt
het werk van Jaarsma in thema’s. Deze thema’s zijn
gebaseerd op de afbeeldingen die op de schilderijen
voorkomen zoals windjammers, reddingen, licht¬
schepen, etc., aangevuld met het thema prullaria.
Het laatste slaat dan op de spullen die Jaarsma be¬
schilderde en niet op de voorstellingen zelf. Deze in¬
deling is een bevestiging van het documentaire ka¬
rakter van de schilderkunst van Jaarsma. Binnen de
deelcategorieën legt Baljeu goed verband tussen de
levensperiode van Jaarsma en het dan ontstane
werk. Hoe Jaarsma zich verhield tot andere zeeschil¬
ders blijft echter nogal onderbelicht. Wel worden
schilders als Mesdag of Oskar Mendlik genoemd,
maar vreemd genoeg wordt er nauwelijks een ver¬
band met scheepsportrettisten als Chappell en
Teupken gelegd met wie Jaarsma, gezien zijn ma¬
nier van werken, veel gemeen had.
Bij de beoordeling van het werk geeft Baljeu, door
de toon van zijn beschrijving, duidelijk aan dat hij
Jaarsma meer waardeert als zeeschilder dan als
scheepsportrettist. En, uit de afbeeldingen in het
boek, komt dit ook duidelijk naar voren. Terwijl de
schepen in de schilderijen vaak iets stijfs hebben of
op klassieke manier getordeerd geschilderd zijn, is
het de zee die het oog van de beschouwer vangt. Le¬
vendig en in grote streken geschilderd voel je de dei¬
ning in het water. Een reden ervoor geeft de auteur
niet en is er wellicht ook niet, maar onwillekeurig
vraag je jezelf af of de zee zonder een (in opdracht)
geschilderd schip niet de ‘pure’ Jaarsma toont.
In het boek wordt ook de relatie van Jaarsma tot de
Reddingsmaatschappij en de watersport uitgebreid
behandeld. Terecht want voor een goed begrip van
de persoon en schilder zijn deze hartstochten van
het grootste belang. Het legt ook een goed uitge¬
werkte verbinding tussen de schilder en de persoon
Jaarsma. Zo was het vaandel van de oud-reddersvereniging ‘Moed, Volharding en Zelfopoffering’ ge¬
tooid met een afbeelding van een redding van de
hand van Jaarsma. Hier wordt door Baljeu ook dui¬
delijk gemaakt hoezeer Jaarsma in de Helderse ge-
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meenschap werd gewaardeerd. Hoe hij zijn schil¬
derwerken ook inzette als prijzen en hoe hij ver¬
schillende tarieven hanteerde, al naar gelang de om¬
vang van de beurs van de koper. Misschien nog wel
meer dan in het biografische deel komt hier de per¬
soon Jaarsma tot zijn recht.
Samenvattend vind ik het een uiterst aantrekkelijk
boek waarin goed gebruik wordt gemaakt van de his¬
torische en artistieke bronnen. De kwaliteit van de af¬
beeldingen is voortreffelijk. Waar ik moeite mee heb
is de wisseling in stijl. Op een pagina wisselen verle¬
den en tegenwoordige tijd zich meermaals af. Een
consequente keuze was beter geweest. Ook is er soms
sprake van de auteur in de ik-vorm, de wij-vorm of in
de vorm van een onzichtbare verteller. Ook hier had
gekozen moeten worden. Daartegenover staat dat de
afwisseling van de invalshoeken en het gebruik van
het historische bronnenmateriaal het boek bijzonder
levendig en lezenswaardig maken. Al met al zeker een
aanrader voor wie meer wil weten over de fascine¬
rende zeeloods en schilder Haaike Abraham Jaarsma.
Jan Wiebe van Veen

Hartmut Rübner, Konzentration und Krise der Deutschen
Schiffahrt: Maritime Wirtschajt und Politik im Kaiserreich
in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus
(Bremen: Verlag H.M. Hauschild (Deutsche Mariti¬
me Studien/German Maritime Studies), 2005,524 p.,
isbn 3-89757-238-9; €45,-)
Stel dat de opdracht luidt: maak een recensie van een
woordenboek of nog lastiger van een telefoonboek,
hoe pakje dat dan aan? Dat is een beetje het geval bij
het bespreken van deze wel buitengewoon degelijke
uitgave van het Deutsches Schiffahrtsmuseum.
Maar liefst 524 bladzijden met twee kolommen, ge¬
gevens en tabellen zonder ook maar één verstrooi¬
ende illustratie. Wie durft zoiets uit te geven? Nu ja,
de laatste vraag is al beantwoord maar kan worden
vervangen door: is het de moeite waard? Het ant¬
woord is volmondig: ja. Daarbij moet wel meteen
worden opgemerkt dat we hier niet van doen hebben
met een aangenaam leesboek voor op de veranda of
in de tuin. Deze uitgave heeft duidelijk het karakter
van een saai uitgegeven naslagwerk.
Het is de dissertatie die Hartmut Rübner schreef
aan de Universiteit van Bremen. Het Schiffahrtsmu¬
seum in dezelfde stad heeft zich voorgenomen om
meer van deze wetenschappelijke producties op te
nemen in het fonds van de uitgeverij van het muse¬
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um. Konzentration etc is de eerste van de geplande
reeks.
Het boek kent naast een inleiding, vier hoofdstuk¬
ken, een nawoord en een toelichting op het gebruik¬
te bronnenmateriaal. Een uitgebreid notenapparaat,
een bibliografie en een uitstekende index complete¬
ren het werk.
In het eerste hoofdstuk - de inleiding - gaat de au¬
teur in op de onderzoeksvragen die hij zich gesteld
heeft en het materiaal dat hij heeft gevonden en ge¬
bruikt om zijn vragen te beantwoorden en de stand
van zaken met betrekking tot het onderzoek naar
het maritieme verleden in Duitsland.
In het tweede hoofdstuk komt de periode tot de
Eerste Wereldoorlog aan de orde. Het is een interes¬
sant betoog dat Rübner opzet. Kort weergegeven
komt het er op neer dat in het Wilhelmische Rijk de
kolonisatie van delen van Afrika en Azië werd uitge¬
voerd. Daarbij gold het credo: ‘Der Handel folgt der
Flagge’. Om die handel te faciliteren had het land
‘Seegeltung’ nodig, met andere woorden een han¬
delsvloot en in het spoor daarvan ook een oorlogs¬
vloot, maar dat is een ander boek. Door de ontwik¬
kelingen van de koopvaardijvloten van de Europese
kolonisatoren ontstond de eerste vorm van globali¬
sering van het handelsnetwerk. Het is aardig daarbij
te bedenken dat heden ongeveer negentig procent
van alle geproduceerde industriële producten per
(container)schip over de wereld wordt vervoerd.
Ook in Duitsland werden in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw rederijen opgericht en ontwik¬
keld die zich richtten op bepaalde delen van het wereldhandelsnetwerk. Voorbeelden zijn: de Deutsche
Ost-Afrika-Linie AG en de Woermann-Linie AG.
In hoofdstuk drie wordt uiteengezet hoe de Eerste
Wereldoorlog de stormachtige ontwikkeling van de
Duitse koopvaardij tot stilstand bracht. Veel sche¬
pen werden - tegen betaling - door de Duitse mari¬
ne gebruikt om goederen te transporteren en som¬
mige schepen name als hulpkruisers direct deel aan
gevechtshandelingen. Ook het personeel en de ma¬
ritieme infrastructuur zoals kaden, dokken, opslag¬
loodsen en sleepboten werden ingezet bij de oor¬
logsvoering. In de bepalingen van de vrede van
Versailles werd ondermeer bepaald dat een groot
deel van de Duitse koopvaardijvloot, bij wijze van
herstelbetaling, aan de geallieerden moest worden
overgedragen. Het was een gevoelige aderlating
voor de Duitse koopvaardij, die echter ook een posi¬
tieve kant had. In de naoorlogse crisisperiode bleek
de Duitse koopvaardijvloot beter in staat om op de
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krimpende wereldmarkt te opereren met een be¬
perkt aantal schepen.
Hoofdstuk vier besteed aandacht aan de periode
1924 tot 1929. Het is een periode waarin de rederijen
op allerlei manieren proberen te overleven. Men pro¬
beert het toerisme weer op gang te brengen en door
middel van gemeenschappelijke inkoopbureaus de
kosten terug te dringen. Aarzelend komt de passa¬
giersvaart op Amerika en andere delen van de wereld
weer op gang. Er is hevige concurrentie van voorna¬
melijk Britse en Amerikaanse rederijen en dat is re¬
den voor de rederijen Hamburg-Amerika-Linie en
Norddeutscher Lloyd om te fuseren tot HapagLloyd-Union. Zo slaagt men er in om rond 1930 weer
een bepalende speler in het internationale transport
te worden.
In het laatste hoofdstuk dat de periode tot en met
1945 beschrijft komt de schrijver met een paar op¬
zienbarende mededelingen. Na 1930 komen - onder
invloed van de internationale crisis - ook Duitse re¬
derijen in zwaar terecht. Een aantal rederijen gaat
failliet en Duitse banken krijgen de aandelen van
veel rederijen geheel of gedeeltelijk in handen. On¬
geveer dertig procent van de vloot wordt opgelegd
en de Reichsregierung ziet zich genoodzaakt om het
kwijnende bedrijf met deviezen- en belastingmaat¬
regelen te steunen. Die overheidspolitiek wordt ook
na de machtsovername van Hiüer voortgezet. De nationaal-socialisten is er alles aan gelegen om de
werkgelegenheid in de sector te stimuleren. Er ko¬
men maar liefst twee elkaar opvolgende ‘vierjaren¬
plannen’ die het bedrijf uit het slop moeten halen.
De nationaal-socialistische focus op de autarkie van
Duitsland is daarbij een Leitmotiv. Rederijen wor¬
den verplicht om wanneer zij nieuwe schepen laten
bouwen, deze zoveel mogelijk met kolengestookte
machines uit te rusten. De redenering daarbij is dat
Duitsland over voldoende kolen kan beschikken in
tijd van oorlog maar dat de aanvoer van stookolie ge¬
vaar loopt. De Arisierung van de scheepvaart maat¬
schappijen wordt voortvarend ter hand genomen.
Joodse reders en medewerkers moeten hun werk¬
zaamheden staken. Dat maakt het waarschijnlijk
eenvoudiger om een deel van de passagiersvloot in
te zetten voor de door de fascisten georganiseerde
1 Kraft durch Freude’ activiteiten in te zetten. Rübner
komt tot de conclusie dat de rederijen daar flink aan
hebben verdiend. Dat deden ze ook met het trans¬
port van de vele Joodse burgers die Duitsland per
schip verlieten. Het wordt nog schrijnender als hij
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vaststelt dat de expertise die de aan de rederijen ge¬
lieerde reisbureaus opdeden tijdens de oorlog werd
gebruikt om de transporten van Joden en anderen
naar het oosten mogelijk te maken.
Het gewone scheepvaartverkeer wordt door de
oorlogshandelingen uiteraard ernstig beperkt. Met
uitzondering van de periode 1941 tot 1943 wanneer
de vloot wordt ingezet bij de bevoorrading van het
Afrikakorps en van de troepen in het oosten van de
Middellandse Zee speelt die zich voornamelijk afin
de Noordzee en de Oostzee. Voor de oorlogsproductie belangrijke grondstoffen zoals erts, hout en
kolen vormen dan het hoofdbestanddeel van de la¬
ding. Zijn laatste conclusie luidt dat de Duitse han¬
delsvloot in belangrijke mate heeft bijgedragen aan
de Duitse oorlogseconomie en daarmee aan het in¬
standhouden van Hider-Duitsland.
DirkJ. Tang

Ruud Visschedijk e.a., De Rotterdam: boegbeeld uan de
vooruitgang (Rotterdam: NAi Uitgevers, 2006,168 p.,
ill., isbn 90-5662-491-1; €34,50); Sandra van Berkum: SS Rotterdam, een stoer staaltje design (Schiedam:
Scriptum, 2006, 213 p., ill., isbn 90-559440-7-6;
€35-)

Voordat het voormalige passagiers/cruiseschip s.s.
Rotterdam (V) de van Holland-Amerika Lijn na een
lange periode van restauratie definitief aan de Maas¬
havenkade in de Rotterdamse haven zijn er al tal van
kleinere en grotere publicaties over dit schip ver¬
schenen. Volgens velen is dit het mooiste en meest
imposante passagiersschip dat ooit in Nederland is
gebouwd. De hoop was dat het schip al bij de We¬
reldhavendagen in 2006 zou afmeren in de vroegere
thuishaven Rotterdam. Maar door de aanwezigheid
van de grote hoeveelheid te verwijderen asbest op
het schip werd de zaak flink vertraagd.
Het eerste echte monumentale boek over de Rot¬
terdam verscheen in 1998. De journalist Bram Oosterwijk schreef toen over de zes schepen die met de
naam Rotterdam voeren of varen een boek met de ti¬
tel: Zes maal Rotterdam. De geschiedenis uan een reeks fa¬
meuze HAL-schepen (Amsterdam, 1998). William H.
Miller en Louis Migael Correia stelden in 2006 een
dun fotoboekje samen onder de simpele titel SS Rot¬
terdam of 1959. De maritieme boekenschrijver Nico
Guns en zijn zoon Arnout schreven in afwachting tot
de komst van het schip in de haven het aardige boek
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s.s. Rotterdam. Een beknopte scheepsbiograjie, terwijl bij
Stichting Uitgeverij Duo / Duo in de serie Markant
Rotterdam een leuk fotoboek verscheen, waarin de
schoonheid van het stoomschip Rotterdam werd be¬
licht. In het najaar van 2006 tenslotte verscheen het
indrukwekkende boek van Sandra van Berkum met
de titel SS Rotterdam, een stoer staaltje design.
In het voorjaar van 2006 organiseerde het Foto¬
museum in Rotterdam de tentoonstelling: De Rotter¬
dam. Boegbeeld uan de vooruitgang. Bij deze tentoon¬
stelling verscheen het gelijknamige boek. De
tentoonstelling bestond uit honderden beelden van
in- en exterieur van het stoomschip, de beman¬
ningsleden en passagiers gemaakt door professio¬
nele fotografen. Gerenommeerde fotografen, zoals
Daniël van de Ven, Ed van der Elsken, Harry Mosch
en Joop Reyngoud volgden het schip met hun came¬
ra’s van de bouw tot heden. Amateurbeelden verrijk¬
ten de tentoonstelling en illustreerden wat zo’n reis
voor een doorsnee-passagier betekende.
Het boek bevat dezelfde prachtige foto’s als in de
tentoonstelling en bevat teksten van Henk Hofland,
Simon Kool en Loet van Schellebeek. Echt degelijke
fotoboeken over schepen kom je niet zo veel tegen,
dit is een aardige uitzondering. De vele foto’s en te¬
keningen in het boek geven een goed beeld van het
leven op een groot passagiersschip. De foto’s zijn
afkomstig uit de archieven van fotografen als Cas
Oorthuys en Ed van der Elsken, Daniël van de Ven en
Harry Mosch. De twee laatste Rotterdamse fotogra¬
fen werkten regelmatig voor de HAL. Van der Ven
was een vakkundig zwartwitfotograaf en dat is in het
boek ook weer duidelijk te zien.
De verscheidenheid aan foto’s en kwaliteit is
sterk. De bouwfoto’s zijn meest zakelijk te noemen,
terwijl de foto’s aan boord in professionaliteit wis¬
selen. In menig geval zijn er geënsceneerde foto’s
gemaakt vlak na de spraakmakende tewaterlating
van het vlaggenschip in 1958. Deze doen bijvoor¬
beeld denken aan de fotoreeks, die in 1928 in op¬
dracht van de rederij gemaakt werden op het nieuwe
mailschip van de KPM, de Niemu Zeeland. De hutten,
salons en het zwembad, alles uiteraard ïste klas,
worden uitsluitend bevolkt door elegante fotomo¬
dellen. De op de Rotterdam (V) gemaakte foto’s tonen
waarvoor het schip in de jaren zestig voor stond, het
in Amerika aangeprezen varen met ‘Comfort with
Economy’, comfortabel maar goedkoop. Volgens de
directeur van de HAL, De Monchy, moesten de reizi¬
gers het naar de zin gemaakt worden met meer luxe,
een eerste klas keuken en een uitstekende bedie¬
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ning. ‘Crossing the Ocean’ moest ervaren worden
als vakantie, als een cruisereis. De Rotterdam was een
bijzonder luxe schip dat voldeed aan alle toenmalige
moderne wensen en eisen van de verwende - veelal
Amerikaanse- passagiers.
Het boek van de kunsthistorica Sandra van Ber¬
kum, SS Rotterdam, een stoer staaltje design, is geen echt
fotoboek, maar is wel schitterend uitgevoerd. Het
boek is rijk geïllustreerd. Met de dikke omslag voelt
en ziet dit boek er uit als een koffietafelboek, maar is
dat in de verste verte niet. De lezer krijgt vooral bij
het verhaal en de combinatie van mooi afgedrukte
zwart/wit en kleurenfoto’s een gevoel van nostalgie.
Men waant zich even terug in de jaren zestig en ze¬
ventig. Terug naar het dineren in smoking, de bad¬
mutsen met bloemetjes en galante heren aan de bar.
Overigens zijn in het boek ook nu weer de promotiefoto’s van de ‘hoffotograaf Harry Mosch ge¬
bruikt. Sandra van Berkum besteed veel aandacht
aan het ontwerp van het interieur en de diverse ar¬
chitecten die hier uitvoering aan hebben gegeven,
zoals de bekende architect Hugh Maaskant (19071977). In vergelijking met het De Rotterdam: boegbeeld
uan de vooruitgang geeft dit boek veel meer informatie
over de inrichting. Van de bouw en de constructie
zal men in dit boek niet veel opsteken. Dat hoeft
men van een kunsthistoricus ook niet direct te ver¬
wachten. Van Berkum heeft zich hiertoe dan ook
niet laten verleiden.
Het concept van het te bouwen schip was geba¬
seerd op de vooroorlogse Nieutu Amsterdam (II) en was
bovendien bedoeld als ‘running mate’ van dit transadantische stoomschip. Dit schip werd door menig¬
een beschouwd als het meest ideale schip voor de
Adandsche Oceaan ... Op het gebied van inrichting
kreeg het schip een grote rol in de overgang van
‘crossing to cruising’. Het nieuwe schip moest in de
stormachtige wintermaanden, net als de Nieuw Am¬
sterdam en de dan nog te bouwen Statendam IV, inge¬
zet kunnen worden als cruiseschip, omdat het passagiersaanbod in deze maanden te laag was.
Revolutionair aan de Rotterdam was de klassenin¬
deling aan boord. Vergeleken met de lijnschepen
van voor de Tweede Wereldoorlog waren er maar
twee klassen: een eerste klasse en een toeristenklas¬
se. In het boek doen herinneringen van opvarenden,
kunstenaars en passagiers de tijden van weleer her¬
leven. Het schip viel bij het in de vaart komen offi¬
cieel wel niet in de categorie ‘super liners’, maar was
wel een van de laatste schepen die in internationaal
opzicht voor de transatlantische vaart werd ge-
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bouwd. De Rotterdam was tevens het toonbeeld van
de wederopbouw uit de jaren vijftig, terecht was het
een stoer staaltje design.
Dankzij de Stichting Behoud Stoomschip Rotter¬
dam kan het schip behouden blijven, maar dankzij
zulke boeken blijft de historie van de grote Neder¬
landse passagiersschepen levend.
C.P.P. van Romburgh

J.R. Bruijn en W.F.J. Mörzer Bruyns, DeNederlandsche
Anchorites. Een maritiem broederschap (Amsterdam/Rot¬
terdam: uitgegeven door De Nederlandsche Ancho¬
rites, 2006, 52 p., ill., niet verkrijgbaar in de handel)
Weinig lezers van dit tijdschrift zullen bij het zien
van de titel van dit boekje weten met wie of wat zij
deze naam moeten verbinden. De ondertitel duidt
op een mannelijk gezelschap en de spelling van de
titel op een gevorderde leeftijd, maar de deels En¬
gelstalige naam blijft raadselachtig. De schrijvers
van dit boekje, zelf Anchorites, veronderstelden dat
onzekerheid over herkomst en historie van hun
broederschap ook onder hun medeleden zou kun¬
nen bestaan. Zij stelden daarom het bestuur van de
Anchorites voor ‘de geschiedenis van de vereniging
op papier te zetten’. Aldus is geschied.
De auteurs beginnen met een uitleg over het En¬
gelse ‘anchorite’. Het is van Griekse oorsprong en be¬
tekent heremiet of kluizenaar. Tot kluizenaars is de
naam van de broederschap echter niet terug te voe¬
ren, wel tot de Britse moedervereniging The Ancho¬
rites, die haar naam onüeende aan de vlag van de Brit¬
se Admiraliteit, waarin een anker is afgebeeld. Hoe
in taalkundige zin ‘anchorites’ van ‘anchor’ is afge¬
leid wordt niet verder toegelicht. The Anchorites ont¬
stond uit een vriendenkring van drie bij de Admirali¬
teit in dienst zijnde heren die aan hun informele
lunchbijeenkomsten wat meer structuur wilden ge¬
ven. In september 1919 was er een eerste Anchoritesontmoeting; eind 1921 werd een inmiddels gegroeid
ledental een reglement aangeboden, waarin de naam
The Anchorites was vastgelegd. The Anchorites past
in de traditie van de Engelse ‘dining club’ en de schrij¬
vers geven een goed beeld van deze achtergrond. Een
belangrijk element van The Anchorites - en ook van
de Nederlandse Anchorites - was en is , dat de leden
zich verbonden weten door hun belangstelling voor
schepen en de zee in de ruimste zin.
Het voorbeeld van The Anchorites vond navol¬
ging. In 1937 werd een Poolse vereniging opgericht
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(die niet meer bestaat) en in 1944 namen Noren en
Nederlanders in Londen het initiatief tot de oprich¬
ting van een eigen, nationale Anchorites. De ge¬
boorte en verdere ontwikkeling van de Nederland¬
sche Anchorites worden door Bruijn en Mörzer
Bruyns uitvoerig verhaald op basis van onvolledige
archieven en overgeleverde verhalen. Onder aanvoe¬
ring van D. Hudig, directeur van de Koninklijke Ne¬
derlandsche Stoomboot-Maatschappij en geduren¬
de vier oorlogsjaren voorzitter van de Netherlands
Shipping and Trading Committee in Londen, richt¬
ten negen vertegenwoordigers van maritiem Neder¬
land (vijfvan de koopvaardij, drie van de marine en
een scheepsbouwer) op 25 oktober 1944 De Neder¬
landsche Anchorites op. Pas na afloop van de oorlog
kwam de vereniging toe aan het realiseren van haar
doel: de bevordering van de kameraadschappelijke
verstandhouding en samenwerking tussen perso¬
nen van wie de werkkring met de zeevaart is verbon¬
den. Het reilen en zeilen van De Nederlandsche An¬
chorites sinds 1947 wordt door de auteurs levendig
verteld, waarbij anekdotes de feitelijke informatie
afwisselen. De onderlinge kameraadschap werd
- en wordt nog steeds - beleefd tijdens maandelijk¬
se gezamenlijke maaltijden, die met een causerie
van een genodigde spreker of van een van de leden
zelf worden besloten. Nog steeds zijn de leden af¬
komstig uit marine en koopvaardij (ieder voor onge¬
veer 45°/o van het geheel) terwijl de overige tien pro¬
cent met andere of meer indirecte takken van de
zeevaart is verbonden. Omdat nieuwe leden op uit¬
nodiging en voordracht van bestaande leden wor¬
den toegelaten, is het behoud van een evenwichtige
vertegenwoordiging van maritiem Nederland bin¬
nen de broederschap verzekerd.
Bijlagen met het reglement van De Nederlandsche
Anchorites, een opgave van ereleden en bestuursle¬
den en een lijst van leden en buitengewone leden per
1 september 2006 (117 in totaal) zijn aan het eind van
het boekje opgenomen.
Voor leden van De Nederlandsche Anchorites en
hun toekomstige gasten is dit boekje in de eerste
plaats bedoeld. Het is in de handel niet verkrijgbaar,
maar wel ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek en
in de bibliotheken van enkele maritieme musea en
andere cultuur-historische instellingen.
Uit de tekst van dit boekje worden niet alleen de
historie en de achtergrond van de Nederlandsche
Anchorites duidelijk, maar ook de sfeer, stijl en ge¬
meenschapszin die kenmerkend zijn voor de vereni¬
ging. De Nederlandsche Anchorites is een gezel -
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schap waarbinnen met recht, zoals de ondertitel
aangeeff, maritiem broederschap wordt beleefd.
G.M.W. Acda

Christian Pfister-Langanay, Constructeurs, charpentiers
et nauires a Dunkerque du XVIIe au XXe siècle (Société
Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie; Lille:
Presses de 1’Université de Lille III, 2005, 435 p., ill.,
geen ISBN;€36,-)
Opnieuw heeft Christian Pfister-Langanay een mo¬
nografie over ‘zijn’ Duinkerken het licht laten zien.
Het maritieme Duinkerken intrigeert hem al jaren.
In 1983 was hij betrokken bij de samenstelling van
1’Histoire de Dunkerque en twee jaar later publiceerde
hij zijn proefschrift Ports, nauires et negociants a Dun¬
kerque (1662-1792). Gelijktijdig stond hij aan de wieg
van het schitterende maritiem Musée Portuaire de
Dunkerque aan de Quai de la Citadelle.
Lange tijd was Duinkerken de belangrijkste ha¬
venplaats van de Spaanse en de Oostenrijkse Neder¬
landen en later van Frans-Vlaanderen. Visserij,
kaapvaart en marine waren eeuwenlang onlosmake¬
lijk met Duinkerken verbonden. Deze bedrijfstak¬
ken genereerden enorme bedrijvigheid, waaronder
scheepsbouw. Aan dit laatste onderwerp wijdt Pfister zijn nieuwste publicatie.
Scheepsbouw is volgens Pfister binnen de Franse
historiografie lange tijd een verwaarloosd onder¬
werp geweest. Ook de maritieme tijdschriften Mari¬
ner’s Mirror en het Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis leiden
volgens hem aan dit euvel. Aan de scheepstimmer¬
lieden wordt al helemaal geen aandacht besteed.
Hierin wil de auteur verandering brengen.
Het boek is gesplitst in twee delen. Het eerste deel
(168 p.) bevat hoofdstukken over de scheepswerven,
de schepen en de scheepstimmerlieden. Het tweede
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deel (211 p.) bestaat uit prosopografische gegevens
van de scheepsbouwmeesters en -timmerlieden.
Binnen de geschiedenis van de Duinkerkse
scheepsbouw onderscheidt Pfister drie belangrijke
perioden. De eerste periode koppelt hij aan de acti¬
viteiten van scheepsbouwmeester Hendrick Houwens (1663-1689), de voornaamste scheepsbouw¬
meester uit de tijd van Lodewijk XIV. De Duinkerkse
scheepsbouw beleefde toen zijn hoogtepunt. De
Vrede van Utrecht (1713-1714) bepaalde dat de Duin¬
kerkse haven gesloten moest worden. De scheeps¬
bouw raakte in verval. In de tweede periode staat
scheepsbouwmeester Daniel Etienne Denys (17561793) centraal. Hij introduceerde de logger en de
kotter in de Franse marine en legde de grondslag
voor het herstel van de Duinkerkse scheepsbouw in
de negentiende eeuw. Scheepsbouwmeester Tho¬
mas Gaspard Malo (1827-1888) staat symbool voor
de laatste periode. In plaats oorlogsschepen werden
nu vooral vissersschepen voor de IJslandvaart ge¬
bouwd. Na 1870 was het gedaan met de grootschali¬
ge Duinkerkse scheepsbouwactiviteiten.
Zijn gegevens diepte Pfister op in het Archives Nationales te Parijs en in verschillende Franse departe¬
mentale en gemeentearchieven. Helaas maakte hij
net als in zijn Ports, nauires et negociants geen gebruik
van het Spaanse archiefmateriaal in Simanca en het
Nederlandstalige materiaal in Brussel. Een gemiste
kans. Hij had hiermee de begin van zijn onderzoek
van het midden van de zeventiende eeuw naar het
einde van de zestiende eeuw kunnen verleggen.
Constructeurs, charpentiers et nauires a Dunkerque du
XVIIe au XXe siècle is een gedegen publicatie gebaseerd
op diepgaand archiefonderzoek, maar het boek
biedt weinig nieuws inzake de ontwikkelingen in de
Duinkerkse scheepsbouw. Pfisters werk nodigt ech¬
ter wel uit tot verder onderzoek. De basis is gelegd.
Adri P. van Vliet
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Raymond Baan, Etjnatius Ydema 1876-1937. Schilder
uan water en molken (Venlo: Van Spijk Art Projects,
2004, 80 p., ill., isbn 90-6216-377-7; €29,50)

P.J.E. Bootsma, Op de goluen van het tij. 75 jaar Vereni¬
ging Noordelijk Scheepvaartmuseum (Bedum: Profiel
Uitgeverij, 2005, 256 p., ill., isbn 90-5294-351-6;
€24,50)

Op 10 januari 1930 werd de Vereniging Noordelijk
Scheepvaartmuseum opgericht. De initiatiefnemers
stond een algemeen scheepvaartmuseum voor de
drie noordelijke provincies voor ogen. In 1932 wer¬
den de deuren van dat museum geopend in het
Goudkantoor aan de Waagstraat, een van de mooi¬
ste renaissancegebouwen van Groningen. Tot de
Tweede Wereldoorlog groeide de collectie door aan¬
kopen en schenkingen. Ronduit dramatisch was het
verlies van een groot deel van die collectie tijdens de
bevrijding van de stad Groningen in april 1945. Uit
voorzorg - men vreesde voor brand van het Goud¬
kantoor-was met name de collectie scheepsmodel¬
len naar een andere locatie overgebracht. En laat
nou die locatie aan de noordkant van de Grote Markt
bij de bevrijding in vlammen op gaan. De collectie
wordt opnieuw opgebouwd en beginjaren tachtig in
de huidige locatie tentoongesteld.
Kwalificaties
Aard publicatie: chronologisch overzicht van het be¬
staan met zijn hoogte- en dieptepunten van het
museum.
Niveau: populair
Doelgroep: Vrienden van het Noordelijk Scheep¬
vaartmuseum, museummedewerkers algemeen
Minpunt: te veel details over personele en financiële
problemen.
Pluspunt: overzicht van de opbouw van de collectie en
de overwegingen daarbij, verhalen over objecten.
Elisabeth Spits

Auke van der Woud, Een nieuive ivereld. Het ontstaan
van het moderne Nederland (Amsterdam: Uitgeverij
Bert Bakker, 2006,464 p., ill., isbn 90-351-2983-0;
€29,95).
Hoewel de maritieme wereld in dit boek niet centraal
staat, schreef Van der Woud wel een verhaal dat voor
maritiem-historici uiterst boeiend is. Zijn onder¬
werp is het ontstaan van een communicatie- en mo¬
biliteitsnetwerk in het Nederland van de tweede helft
van de negentiende eeuw. De vraag daarbij is wat het
ontstaan van een totaal nieuwe infrastructuur na
1850 in mentaal opzicht voor Nederland betekende.
Van der Woud, hoogleraar architectuur- en stedebouwgeschiedenis in Groningen, gebruikt voor
deze mentale omslag het begrip ‘normaal denken’.
In dit kader schrijft hij onder meer over de aanleg van
spoor- en scheepvaartverbindingen, electiciteitsnetwerken, landmetingen, standaardtijd, aanpassingen
in de loop van rivieren, havens en snelwegen. Tal van
aardige details maken dit boek tot een prettig lees¬
baar geheel, maar verrassend is vooral de ‘helicopterview’, waardoor maritieme ontwikkelingen plot¬
seling in een veel breder en interessant kader
worden geplaatst.
Kwalificaties
Aard publicatie: techniek-/mentaliteitsgeschiedenis.
Niveau: wetenschappelijk, maar ook zeer leesbaar
voor een groter publiek.
Doelgroep: ieder die geïnteresseerd is in de Indu¬
striële Revolutie en zijn technische en mentale ge¬
volgen.
Minpunt: foto’s niet altijd even ondersteunend voor
de tekst.
Pluspunt: knap geschreven en boeiend van begin tot
eind.
Joke Korteweg

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek organiseer¬
de in 2004 een overzichtstentoonstelling over Egnatius Ydema. Hierbij verscheen deze gelijknamige
monografie. De Friese Ydema toonde al vroeg zijn
tekentalent, maar moest een ambachtelijk vak leren
en kwam als verversknecht in de leer bij een huis¬
schilder. Toen de Ydema’s in i8g6 naar Den Haag
vertrokken, ging ‘Jitte’, zoals hij werd genoemd, als
huisschilder aan het werk. In de avonduren volgde
hij tekenlessen. Uiteindelijk waagde hij de stap van
huis- naar kunstschilder. Ydema bleef in Den Haag
wonen, maar voer met zijn Staverse jol regelmatig
naar Friesland om daar te schilderen. Hij overleed in
Voorburg. Zijn zoon Karei (1903-1988) volgde in
zijn voetsporen.
Ydema was geen vernieuwer, maar volgde de tra¬
ditie van de Haagse School. Sinds enkele decennia
bestaat een hernieuwde belangstelling voor zijn
werk, dat ook vervalst is met zijn signatuur. Het
boek geeft inzicht in de kunstenaars die tijdgenoot
van Ydema waren en waarmee hij een regelmatig
contact onderhield. De helft van het boek wordt in
beslag genomen door een selectie van zijn land¬
schappen, stads- en meergezichten. Het eindigt met
een samenvatting in het Fries, een genealogie, bi¬
bliografie, tentoonstellingsoverzicht en catalogi.
Kwalificaties
Aard publicatie: rijk geïllustreerde monografie.
Niveau: populair-wetenschappelijk.
Doelgroep: liefhebbers van schilderijen van de Frie¬
se meren.
Minpunt: de kwaliteit van de afbeeldingen laat soms
te wensen over.
Pluspunt: aandacht voor een kunstenaar die veelzij¬
dig werk heeft afgeleverd, maar die bij het grote
publiek niet erg bekend is.
Ron Brand

Art de Vos, Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen
(Schiedam: Scriptum Publishers, 2005, 216 p., ill.;
isbn 90-5594'434-3;€i6,oo)

Wie verwacht, een goede uitleg van verdwenen be¬
roepen in dit boekje aan te treffen, komt bedrogen
uit. Wat het boekje wel biedt, is een willekeurige op¬
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somming van tussen de 150 en 200 beroepen die
vooral in vervlogen dagen werden uitgeoefend. Heel
wat beroepen bestaan eigenlijk nog wel, maar wor¬
den vaak geassocieerd met het verleden. Elke uitleg
is voorzien van een of meer mooie foto’s die een uit¬
oefenaar van het beroep laat zien. Onder de ‘ver¬
dwenen beroepen’ zijn een fors aantal maritieme
functies. Het is jammer, dat het de auteur niet gelukt
is van elk van de beschreven beroepen een goede uit¬
leg terug te vinden of te geven. Een goed register
ontbreekt eveneens. Gelukkig maken de fraaie fo¬
to’s, die inderdaad (de auteur zegt het zelf) meer
zeggen dan duizend woorden, veel goed. Het boek
is goed verzorgd, fraai vormgegeven, ligt prettig in
de hand en heeft een stevige, wat robuuste uitstra¬
ling. Een aardig koffietafelboek in feite, dat je leest
voor je plezier en niet om de informatie.
Kwalificaties
Aard publicatie: uitleg over beroepen, fotoboek.
Niveau: populair.
Doelgroep: breed publiek.
Minpunt: weinig echte informatie, geen structuur.
Pluspunt: mooie foto’s en goed verzorgde uitgave.
Irene Jacobs

R.E. van Holst Pellekaan (eindred.), Harry de Bles en
Anita M.C. van Dissel, Hr.Ms. Abraham Crijnssen. Van
mijnenveger tot museumschip (Zaltbommel: Aprilis,
2006, 72 p., ill., isbn 90-5994-111-x; €19,95)
In 1995 werd de in 1937 als mijnenveger in dienst ge¬
stelde Abraham Crijnssen van de sloop gered door het
te bestemmen tot museumschip. Twee jaar later
werd het aan de collectie van het Marinemuseum te
Den Helder toegevoegd. De oud-marineofficier Van
Holst Pellekaan stelde een scheepsbiografie samen.
De auteur vertelt waarom, waar en wanneer de
mijnenveger werd gebouwd en met welke techniek
het schip werd uitgerust. Hij noemt de samenstelling
van de bemanning, beschrijft hoe het leven en wer¬
ken aan boord was en hoe je mijnen veegt en vergeet
niet te vermelden wie Abraham Crijnssen was. Van
1937 tot 1951 werd Hr.Ms. Abraham Crijnssen ingezet
in de Indische Archipel en Australië. Befaamd werd
het schip door de ontsnapping in maart 1942 vanuit
Nederlands-Indië naar Australië, waarbij het schip
met takken en groen gebladerte werd gecamoufleerd
om zich overdag voor te doen als eiland. In 1951 keer¬
de het schip terug naar Nederland en bleef daar in ac-
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tieve marinedienst tot 1961. Daarna maakten zeekadetkorpsen tot 1995 nog gebruik van het schip.
De marinelevensloop van het schip bestond in
hoofdzaak uit mijnenvegen en het uitvoeren van patrouillediensten. Van Holst Pellekaan doet daar ver¬
slag van en geeft een samenvatting in een lijst van
commandanten en een chronologisch overzicht van
belangrijke data.

Kwalificaties
Aard publicatie: monografie historisch marineschip.
Niveau: populair.
Doelgroep: geïnteresseerden in marinegeschiedenis van de twintigste eeuw en/of in de achtergrond
van een museumschip.
Minpunt: het ontbreken van een korte biografie van
de commandant tijdens de ontsnapping naar Au¬
stralië, de latere kapitein-luitenant-ter-zee A. van
Miert (1907-1992).
Pluspunt: een aantrekkelijk geïllustreerde, duidelij¬
ke inleiding tot een interessant museumschip.
G.M.W. Acda

Jan Willem van Borselen en Karel Nicolas, De marinier
en zijn uniform. Geschiedenis uan kleding en tenues bij het
Korps Mariniers (Mariniersmuseum Rotterdam, 2006,
255 p., ill., isbn 13:978-90-802825-4-4; €27,95).
Het Mariniersmuseum is van plan een meerdelige
serie te schrijven over allerlei aspecten van het Korps
Mariniers door de eeuwen heen. Dit deel beschrijft
de Korpsgeschiedenis aan de hand van veranderin¬
gen in de uniformen. En dat waren er nogal wat. In
de inleiding vragen de auteurs zich af: ‘Had de mili¬
taire staf soms niets beters te doen dan zoveel te
frunniken aan de tenues?’ Het antwoord op die
vraag wordt niet gegeven, maar volgens de auteurs
vormt ook ‘militaire geschiedenis op de vierkante
centimeter’ onderdeel van de geschiedschrijving.
De auteurs bespreken eerst de ontstaansgeschiede¬
nis van militaire uniformen in het algemeen. Vervol¬
gens wordt aan de hand van veel illustraties de ont¬
wikkeling van het mariniersuniform vanaf 1665 tot
heden beschreven. Als er vanuit de uniformdetails
meer historische lijnen naar de Korpsgeschiedenis
waren getrokken, zou het boek voor een grotere
doelgroep interessant zijn geweest. Wie echter wil
weten wat een kravat is, wanneer de kurken helm in
de tropen werd vervangen door een petj e en wanneer
het Pisa-pak in de mode kwam, komt in dit boek
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goed aan zijn trekken. Om het jaar zal er een nieuw
deel in de serie verschijnen.

Kwalificaties
Aard publicatie: ‘uniformgeschiedenis’.
Niveau: populair.
Doelgroep: vooral mariniers en uniformliefhebbers
Minpunt: veel kledingdetails zijn alleen interessant
voor echte kenners.
Pluspunt: originele invalshoek en veel beeldmateri¬
aal.

Minpunt: Geen chronologisch overzicht en het om¬
zeilen van het werkelijke wezen der krijgsmacht:
het onder alle omstandigheden kunnen uitoefe¬
nen van geweld.
Pluspunt: een leuk kijkboek.
S.J. de Groot

Nelly Duijndam, Van schippersleed en uaarplezier (Haar¬
lem: uitgeverij Hollandia bv, 2005, 11 p., ill., isbn
90-6410-429-8; € 12,90)

Joke Korteweg

Anselm van der Peet (redactie), Wim Lutgert, Her¬
man Roozenbeek, Rolf de Winter en Michael van der
Zee, Militairueruoer eerbeeld. Transport bij de krijgsmacht
igoo-2006 (Amsterdam: Boom, 2006, 161 p., ill.,
isbn 90 85 oÓ3558;€i9,5o)
In het kader van het achtste lustrum van de Neder¬
landse Vereniging voor Militaire Historie Mars et Historia en met steun van het DiekerhofF-fonds, heeft het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie het bo¬
vengenoemde boek uitgegeven. De militaire logistiek
heeft in de geschiedschrijving lang weinig aandacht
ontvangen, ondanks het feit dat het operationele mi¬
litaire transport de kerntaak is die ten grondslag ligt
aan het al of niet slagen van een militaire operatie. Dit
fotoboek, met inleidende teksten, geeft een niet chro¬
nologisch overzicht van het fenomeen transport bij
de marine, landmacht, luchtmachten marechaussee.
Een overzichtsschema hoe het transport binnen de
krijgsmacht is geregeld ontbreekt.
Het is een aardig werkje om in te bladeren. Opval¬
lend is de vredelievende invalshoek. Het vervoer van
bijvoorbeeld munitie naar de krijgsmachtdelen
schijnt niet te hebben plaatsgevonden. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog hebben de Nederlandse
strijdkrachten zich kennelijk door anderen laten
vervoeren. Wat te denken over de transporten van de
marine en landmacht (en KNIL) van en naar Nederlands-Indië in de periode 1900-1950? Het is teke¬
nend voor het huidige denken in ons land.

Kwalificaties

Het lijkt zo makkelijk, varen met een motorboot op
de binnenwateren. De meeste (amateur)schippers
hebben dat gemak echter met vallen en opstaan ver¬
worven. Er doen dan ook heel wat verhalen de ronde
over lastige sluizen, aanstormende beroepsvaart en
technische problemen. Nelly Duijndam, die pio¬
nierswerk verrichtte bij het aan boord lesgeven aan
vrouwen mannen en echtparen, kent al die verhalen.
In dit boekje geeft ze overigens graag toe dat ook zij
wel eens in een onverwachte situatie terechtkwam.
Ze beschrijft op licht ironische toon de problemen,
maar reikt ook oplossingen aan die het varen niet al¬
leen beter, maar vooral ook leuker maken. Ze neemt
de lezer mee over de Europese binnenwateren, langs
kanalen, rivieren, sluizen en aanlegplaatsen. Teke¬
naar Eric Scheele voer mee en illustreerde zowel het
leed als het plezier.
Van schippersleed en vaarplezier kreeg de steun van de
Koninklijke Nederlandse Motorboot Club.

Kwalificaties
Aard publicatie: vaarverhalen.
Niveau: populair.
Doelgroep: iedereen die wel eens op het water is.
Minpunt: meer grappig dan instructief.
Pluspunt: meer grappig dan instructief.
Elisabeth Spits

Tristan Jones, De ongelooflijke tocht (Haarlem: Hollan¬
dia, 2006, 356 p., ill., isbn 90-6410-437-9; €15,90)
In 1977 verscheen van Welshman en avonturier Tris¬
tan Jones (1924-1995) The incredible voyage, dat in

Aard publicatie: rijk geïllustreerd overzicht over het
transport binnen de krijgsmacht.
Niveau: populair.
Doelgroep: geïnteresseerden in vervoer, militaire
geschiedenis, oudgedienden.
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1990 in het Nederlands werd gepubliceerd en nu als
derde druk verscheen in de serie ‘Hollandia Dominicus reisverhalen’. Jones is auteur en hoofdpersoon
van het boek. Jones’ doel was het wereldrecord ‘ver¬
ticaal’ zeilen te behalen. Hij wilde zowel op het
hoogste vaarwater, het Titicacameer, als op het
laagste, de Dode Zee, varen. Er is een onderling
hoogteverschil van 4200 meter. Het boek begint in
juni 1969 als Jones vertrekt met de Alden-yawl Bar¬
bara. Via de Middellandse Zee bereikt hij de Dode
Zee. Vervolgens zet hij koers richting de Rode Zee en
de Oostafrikaanse kust om via Kaap de Goede Hoop
de Atlantische Oceaan over te steken. Onderweg
dreigen diverse gevaren, zoals een aanval door
Egyptenaren, dreiging van piraten en stormen. Ster¬
ke verhalen zoals de lekkage van de zoetwatertanks
door een rat en een spuwende cobra die op Jones’
hoofd valt, maken het verhaal spannend. Vervol¬
gens beschrijft Jones de overtocht naar Recife en de
tocht op de Amazone, waar de voorraden en brand¬
stof op raken. Hij ruilt de Barbara in voor de kleinere
Sca Dart, omdat hij met dit schip het Titicacameer
kan bereiken. In april 1973 gaat de tocht via het Panamakanaal en de westkust van Zuid-Amerika naar
Callao en wordt het scheepje met een vrachtauto
landinwaarts vervoerd. Van januari tot september
1974 vaart Jones met de Sca Dart dan uiteindelijk op
het Titicacameer. Via Buenos Aires eindigde de reis
in augustus 1975 in Engeland.
Het vervolg van Jones’ avonturen is te lezen in
Adrift, dat in 1980 verscheen en in 2002 werd ver¬
taald als Op drift.

SIGNALEMENTEN

Kwalificaties
Aard publicatie: een spannend avonturenboek.
Niveau: populair.
Doelgroep: globetrotters, zeezeilers en liefhebbers
van zeeverhalen.
Minpunt: de fantasie gaat nog wel eens met Jones op
de loop.
Pluspunt: een zeer Iezenswaardig boek, waarin veel
wetenswaardigheden te vinden zijn over de reis,
maar ook het verhaal van de havens, de eilanden,
en de zeeën die door Jones werden bevaren. Di¬
verse kaarten maken het mogelijk de reis goed te
volgen.
Ron Brand

89

Nieuwe boeken en artikelen
Ron Brand

Nieuw in het overzicht van geraadpleegde tijdschrif¬
ten, gepubliceerd inTvZ23 (2004), nr. 1, 83-87 is het
tijdschrift Stadsgeschiedenis, dat de opvolger is van Bij¬
dragen tot de geschiedenis (BG), dat hiermee komt te
vervallen. Het wordt als Stadsgeschiedenis opgeno¬
men. Het tijdschrift Nederlandse Historieè'n (NH) komt
te vervallen.
NASLAGWERKEN
43835- BACHELOR, JOHN, CHRIS CHANT, Geïl¬
lustreerde zeilschepen encyclopedie 2000 v.C. tot
nu. Lisse, Rebo Productions 2006, 318 p., ill.
43836. COCK, RANDOLPH, N.A.M. RODGER
(ed.), A guide to the naval records in The National
Archives. Londen, University of London, Institute
ofHistorical Research, 2006
43837. GALLOP, ANNABEL TEH, Malay docu¬
ments in the Melaka records in the British Libra¬
ry. Itinerario 30, 2006, nr. 2, 54-77, ill.
43838. MOWAT, SUE, ERIC J. GRAHAM (comp.),
Guide to the records of the Scottish High Court of
Admiralty 1627-1750. Edinburgh, Early Scottish
Maritime History, 2005, cd-rom
43839. ZUIDHOEK, ARNE, Piraten encyclopedie.
Soesterberg, Aspekt, 2006, 203 p., ill.
ALGEMENE MARITIEME LITERATUUR
43840. BOISSEVAIN, JEREMY, TOM SELWYN,
Contesting the foreshore: tourism, society and
politics on the coast. Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2005, 320 p., ill. (serie ‘MARE pu¬
blication series’, no. 2)
43841. BOWEN, FRANK C., Ships through the
ages. Shubni Publications (India), 2006
43842. BRUIJN, J.R., W.F.J. MÖRZERBRUYNS, De
Nederlandsche Anchorites: een maritiem broe¬
derschap. Amsterdam/Rotterdam, De Nederland¬
sche Anchorites, 2006, 52 p., ill. (betreft de geschie¬
denis en activiteiten van deze vereniging van prominenten
in de ivereld van de Nederlandse zeevaart, sinds de oprich¬
ting in 1944)

90

43843. CAVACIOCCHI, SIMONETTA (ed.), Rjcchezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIXVIII. Firenze, Le Monnier, 2006, 2 dl. (1241 p.),
ill. (bundel van het gelijknamige congres, georganiseerd
door het Istituto Internazionale di Storia Economica ‘F.
Datini’, Prato, van 11-15 aPr'I 2005; serie ‘Atti delle
“Settimane di Studie” e altri Convegni. Serie IT, 37)
43844. CEDERLUND, CARL OLOF, From Carl
Reinhold Berch to Nils Mansson Mandelgren: on
the concept of maritime history, (Sw. sjöhistoria),
and its meanings in Sweden since the latter 18th
century. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by
the sea (Oxford, 2006) 199-204, ill.
43845. CRAFTS, NICHOLAS, ABAY MULATU,
How did the location of industry respond to fal¬
ling transport costs in Britain before World War I?
JEH 66, 2006, 575-607, ill. (passim maritiem)
43846. D’ARCY, PAUL, The people of the sea: envi¬
ronment, identity, and history in Oceania. Hono¬
lulu (HI), University of Hawaii Press, 2006, xvii,
292 p.
43847- DAWSON, KEVIN, Enslaved swimmers and
divers in the Adantic world. JAmH 92, 2006,13271355, ill.
43848. GELDER, ROELOF VAN, Een ongelukkige
kerst. Lychnari 19 (2005) no. 5, 6-9 (betreft een brief
van een Griekse vrouiv in Smyrna aan haar zoon in Am¬
sterdam, aanwezig in het High Court o/Admiralty in En¬
geland; zie ook nr. 42827)
43849. -, Gekaapte post: Nederlandse zeemansbrieven duiken op in een Londens archief. In: (PeterGentenaar (red.)), Papier op de vlucht/Paper takes flight
(Leiden, 2006) 102-117, ill. (uitgave in het kader van de
Holland Papier Biënnale 2006; zie ook nr. 42827)
43850. GERDS, PETER, Die Petrikirche in Wolgast:
viele Zeugnisse aus der maritimen Geschichte der
Stadt. Köhlers Flottenkalender 2007, 92-94, ill.
43851. -, Sankt Nikolai in Wismar und die SchifFfahrt. Köhlers Flottenkalender 2007,176-177, ill.
43852. GÖTTLICHER, ARVID, Seefahrt in der Antike: das Schiffswesen bei Herodot. Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt,
2006,192 p., ill.

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

43853. GUNS, NICO, ‘De Zee’ een eeuw geleden.
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
SWZ 2006, nr. 12, 36-38 (betreft maritieme berichtge¬
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 343-367
ving in het tijdschrift ‘De Zee’ anno 1906)
43865. NIKOLOV, RUSSALKA, Das maritime Erbe
43854. HINTON, DAVID A., Ships and subsidies.
bewahren. Köhlers Flottenkalender 2007,38-43, ill.
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(betreft de maritieme collectie van Peter Tamm te Hamburg)
(Oxford, 2006) 205-209
43866. OOSTROM, FRITS VAN e.a., De canon van
43855. KJ/ERGAARD, THORKILD, A seaborne so¬
Nederland: rapport van de commissie Ontwikke¬
ciety: the Greenlandic neo-Eskimos and their fo¬
ling Nederlandse Canon. Den Haag, Ministerie
rerunners. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
van OCW, 2006, 2 dl. (106,120 p.), ill.+wandplaat
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
(passim maritiem, met onder meer de hanze, de VOC, MiXIII-XVIII (Firenze, 2006) 489-498, ill.
chiel de Ruyter en de Rotterdamse haven)
43856. LAVERY, BRIAN, Schiffe: 5000 Jahre See¬ 43867. PALERMO, LUCIANO, Economie e insediafahrt. Starnberg, Dorling Kindersley Verlag,
menti umani sulle coste tirreniche dello Stato del¬
2005, 400 p., ill. (vertaling van ‘Ship: 5,000 years o/
la Chiesa (secoli XVI-XVIII). In: (Simonetta Cavamaritime adventure’ (Londen, Dorling Kindersley,
ciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
2004); zie nrs. 39232 en 41729)
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 461-487
43857. MARNAU, HEINZ-JÜRGEN, Der techni¬ 43868. PEARSON, MICHAEL N., Littoral society:
sche Schiffsbetrieb und seine Reflexion in den
the concept and the problems. JWH 17, 2006,
Medien. Nordlicht 14, 2006, Heft 52,16-22, ill.
353-373
43858. MASSA, PAOLA, Prolusione: il mare come
43869. PRAK, MAARTEN (red.), Plaatsen van her¬
fattore di sviluppo e di integrazione economica.
innering: Nederland in de zeventiende en acht¬
In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
tiende eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2006, 526
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
p., ill. (passim maritiem)
ze, 2006) 11-56, ill.
43870. PRONKER, TON F.J., MARIAN DOUMA,
43859. MEIER, DIRK, Seafarers, merchants and pi¬
Wandelen op Vlieland met Jan SlauerhofF: een
rates in the Middle Ages. Woodbridge, The Boywandeling met een van Nederland’s grootste
dell Press, 2006,192 p., ill.
dichters en schrijvers, die u bijna 100 jaar mee te¬
43860. MICHAÏLARIS, PANAGIOTIS, Le saline di.
rug neemt in de tijd. Vlieland, VW Vlieland; As¬
S. Maura (Lefcada) come fattore economico dello
sen, Koninklijke Van Gorcum, 2006, 64 p., ill.
Stato Veneziano nella prima meta del XVIII seco- 43871. PUJOL IHAMELINK, MARCEL, La terminolo. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza
logia de construcció naval i el seu origen: medidel mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Fi¬
terrani/atlantic. Drassana 2006, nr. 14, 84-102, ill.
renze, 2006) 499-509
43872. RAVNDAL, FRODE, Vessels and chair sub¬
43861. MOEYES, GERBRAND, Spinnen in een
contractors sought and identified ...: two ships
web: sociaaleconomische netwerken in de Neder¬
broken, seven chaires rescued. SBr 80, 2006,377landse scheepvaart en scheepsbouw, 1870-1940.
378, ill. (betreft stoelen ajkomstig van enkele Britse koop¬
Wassenaar, eigen uitgave, 2006,2 dl. (1: Tekst, iii,
vaardijschepen, die in Noorwegen terechtkwamen omdat
67 bl., 2: Bijlagen en figuren, ii, 57 bl.) (doctoraal¬
de schepen in Stavanger werden gesloopt)
scriptie Leiden)
43873. RIJN, W.J.E. VAN, Maritieme geschiedenis
43862. NANQUETTE, LOUIS PAUL, Miguel de Cer¬
van Nederland: een les voor nu? MB 116, 2006, nr.
vantes héros de Lepante et commissaire aux vivres
6, 21-25, ill.
de T’Invincible Armada’. CHM 2006, no. 60, 11943874. RODEYNS, EDOUARD, Scheepsklokken.
132
Jaarboek ‘Roeselare Klokkengilde’ VZW 2004,8843863. NARDONE, PAOLA, L’economia delle co114, ill. (betreft scheepsbellen)
munita abruzzesi lungo la costa delTAdriatico. In:
43875. SCHULZ, RAIMUND, Die Antike und das
(Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
Meer. Darmstadt, Primus Verlag, 2005,255 p., ill.
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬ 43876. VILLAIN-GANDOSSI, CHRISTIANE, La
ze, 2006) 441-460, ill.
terminologie maritime a travers les dictionnaires
43864. NEESON, JEANETTE MARY, Coastal com¬
généraux et les dictionnaires de marine: de Robert
mons: custom and the use of seaweed: in the Bri¬
Estienne (1539) a Heinrich Paasch (1885). CHM
tish Isles c. 1700-1900. In: (Simonetta Cavaciocchi
2006, no. 61,140-162

nieuwe boeken en artikelen

91

43877- WESTERDAHL, CHRISTER, Maritime cos¬
mology and archaeology. DSA28,2005 (verschenen
2006) 7-54, ill. (met Duitse en Franse samenvattingen).
43878. WILKINS, WENDY, The poet and the sea.
Signals 2006, nr. 76, 30-33, ill. (betreft de maritieme
poëzie uan de Australische dichter Alan Gould)
43879. WITTHÖFT, HANS JÜRGEN (ed.), Köhlers
Flottenkalender 2006: internationales Jahrbuch
der Seefahrt. Hamburg, Koehlers Verlagsgesellschaft, 2005, 272 p., ill.
43880. -, (ed.), Köhlers Flottenkalender 2007: in¬
ternationales Jahrbuch der Seefahrt. Hamburg,
Koehlers Verlagsgesellschaft, 2006, 272 p., ill.
MARITIEME ICONOGRAFIE
43881. ASKER, BJÖRN (ed.), Stormakten som sjömakt: marina bilder fran karolinsk tid. Lund, Historiska Media, 2005,144 p., ill. (series ‘Meddelanden
jrdn Krigsarkivet’, XXV; ‘Karolinska forbundets arsbok’,
2004; ‘Forum nauales sknftserie’, nr. 11)
43882. BARLOW, EARLE, The Altair chronicle: a
voyage in watercolor; ini. Joe Youcha. WB 2006,
nr. 191, 62-70, ill.
43883. BERG, JURJE VAN DEN, Nederlandse kottervisserij in beeld, 1960-1969. Emmen, Lanasta,
2006,128 p., ill. (fotoboek; serie ‘In beeld’; vervolg uan
nr. 42855)
43884. CALCAGNO, CLAIRE, Aeneas’ Sail: the ico¬
nography of seafaring in the central Mediterrane¬
an region during the Italian Final Bronze Age. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
ford, 2006) 226-233, ill43885. CONE, P.J., Gas works colliers. SM 41,
2006, no. 10, 46-47, ill. (betreft fotocollage van twintigste-eeuwse kleine coasters)
43886. COURTNEY, STEPHEN, BRIAN PATTER¬
SON, Home of the fleet: a century of Portsmouth
Royal Dockyard in photographs. Portsmouth,
Royal Naval Museum; Stroud, Sutton Publishing,
176 p., ill. (fotoboek)
43887. DAALDER, REMMELT, De Oranje in aan¬
bouw. Zeemagazijn 32, 2006, nr. 3,14, ill. (betreft
een schilderij door Jan Sluijters jr. (1904-2005) uan het
m.s. ‘Oranje’ uan de Stoomuaart Maatschappij ‘Neder¬
land’, ca. 1937-1938)
43888. -, Fotograafin oorlogstijd. Zeemagazijn 32,
2006, nr. 2,10, ill. (betreft de foto’s van zeeman Jakob
J. Bolt (1909-1997))
43889. -, Maritieme schoolplaten. Zeemagazijn
32, 2006, nr. 2,12, ill.

92

43890. DELITTE, JEAN-YVES, Les cent dix ans du
Belem fêtés aux bulles. LCM 2006, no. 191, 56-61,
ill. (betreft een stripuerhaal ouer de geschiedenis uan de
driemastbark ‘Belem’)
43891. ELLMERS, DETLEV, SeeschifFe im Binnen¬
land als Zeichen der Kaufleute. DSA 28,2005 (ver¬
schenen 2006) 375-398, ill. (met Engelse en Franse
samenvattingen)
43892. FENTON, ROY, Old Turks. SM 41, 2006,
no. 12, 22-24, ^1- (betreft fotocollage van twintigsteeeuiuse Turkse stoomschepen)
43893. GORTER, DICK, Lijnvaart. Alkmaar, De
Alk, 2006,120 p., ill. (fotoboek; serie ‘De Nederlandse
koopvaardijschepen in beeld’, 2)
43894. -, Wilde vaart. Alkmaar, De Alk, 2006, 120
p., ill. (fotoboek; serie ‘De Nederlandse koopvaardijsche¬
pen in beeld’, 1)
43895. GOSSELINK, MARTINE, Land in zicht!:
Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindred. Paul Brood, Zwolle, Waanders, 2007,160 p.,
ill. (uitgave bij tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam;
zie ooknr. 43898)
43896. GRIFFIN, RANDALL C., Winslow Homer:
an American vision. Londen/New York, Phaidon,
2006, 240 p., ill.
43897. HEINEMANN, WERNER, Micky Maus und
Reichskriegsflagge. Köhlers Flottenkalender
2007,182, ill.
43898. HERTOG, ASTRID, Fotoalbum van de Gou¬
den Eeuw. Nationaal Archief Magazine 2006, nr.
4, 4-9, ill. (aquarellen uan Johannes Vingboons (1616/
17-1670) uit de zeventiende eeuw vergeleken met moderne
foto’s van World Press Photo van dezelfde locaties; zie ook
nr. 43895)
43899. HESS, SIEGURD e.a. (red.), 50 Jahre Deut¬
sche Marine im Bild. Bonn, Report Verlag, 2006,
192 p., ill.
43900. JACOBS, IRENE B., Schatten van Nedlloyd:
de mooiste objecten uit de collectie van een rede¬
rij. Zutphen, Walburg Pers, 2006,114 p., ill.
43901. JORDAN, JOHN, Warship gallery: the Mari¬
ne Nationale in North Africa 1940-43; foto’s van
Pradignac en Léo. WA 2006, 202-206, ill.
43902. KATTENBURG, ROB, Dutch old master
marine paintings. Bergen, Rob Kattenburg, 2006,
20 p., ill. (verkoopcatalogus)
43903. KELDER, A.R., Oprichting KNSM, 150 jaar
geleden, gevierd. BW 61, 2006, 488, ill. (betreft on¬
der meer de ‘Amphitrite-beeldengroep’ van beeldhouwer
Albert Termote, in 1956 aangeboden door het KNSMpersoneel aan de directie)

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

43904. LEEUWENBURGH, THEO, De botterfilm
van Gait Berk. Tagrijn 2006, nr. 3, 7-10, ill. (betreft
dejitm ‘Ik vaar op alle winden’, gedraaid in 1969-1970)
43905. LOMBAERDE, PIET, Een onbekende gravu¬
re van de Antwerpse versterkingen in 1584 on¬
langs aan het licht gekomen. CT 25, 2006, 124129, ill. (passim maritiem; betreft een anoniemegravure,
mogelijk van Joannes van Doetecum)
43906. MASLYAEV, YURI, lm Wind der Ozeane.
Hamburg, Koehlers Verlagsgesellschaft, 2005,
192 p., ill. (fotoboek met 70 beschrijvingen van wind¬
jammers)
43907. MOOJEN, WILLEM H., Nederlandse koop¬
vaardijschepen in beeld: 1960-1969 (I). Emmen,
Lanasta, 2006, 128 p., ill. (fotoboek; serie ‘In beeld’;
vervolg van nr. 42886)
43908. RICHTER, CAREL, Hollandse vissenboeken: de onweerstaanbare kracht van de afbeel¬
ding. Holland 38, 2006,161-176, ill.
43909. ROLAND, DENIS, ANGELINA MESLEM,
Rochefort, 1862: les vues stéréoscopiques de Jean
Andrieu. Neptunia 2006, no. 243, 56-63, ill.3
43910. SCHOLL, LARS U., ‘Die Natur muss durch
das Herz hindurch, um zur Kunst zu werden’: zum
50. Todestag des Marinemalers Cornelius Wagner
(1870-1956). DSA28,2005 (verschenen 2006) 343374, ill. (met Engelse en Franse samenvattingen)
43911. SIGHEM, BONNY VAN, Vis op het droge:
visstillevens in Holland en Utrecht in de 17de
eeuw. Holland 38, 2006,177-186, ill.
43912. STELT, FRÉDÉRIQUE VAN DER, Adriaen
van Salm en het penschilderij in de kunstgeschie¬
denis. Amsterdam, eigen uitgave, 2006, 101 bl.,
ill. (masterscriptie Universiteit van Amsterdam)
43913. TAYLOR, JAMES, Yachts on canvas: artists’
images of yachts from the seventeenth century to
the present day. Londen, Conway Maritime Press,
2005,160 p., ill.
43914- VERNON, ALAN, ‘Wants of frigates’. NRJ
51, 2006,131-139, ill.
43915. VOORT, JAN P. VAN DE, ALEX POLDER¬
VAART, De Nederlandse Noordzeevisserij van N.V.
Polygoon uit 1923. Netwerk 17, 2006,37-51, ill.
43916. (CATALOGUS), Frans Post (1612-1680):
Maler des Verlorenen Paradieses=painter of Para¬
dise Lost=pintor do parafso perdido; Léon Krempel (Hrsg.). Petersberg, Michael Imhof Verlag,
2006, 167 p., ill. (tentoonstellingscatalogus Haus der
Kunst, München)
43917. -, Ku(n)stvaart op herhaling; Sari de Haan,
Stijn Hooijer. Groningen, Noordelijk Scheep¬

nieuwe boeken en artikelen

vaartmuseum, 2005, 68 p., ill. (serie ‘Varen in het
Noorden: een maritiem-historische reeks’, 5)
43918. -, Les peintres de la marine, une invitation
aux voyages ...; Benjamin Simon (ed.). Parijs,
Conseil générale de la Corrèze, 2006, [101] p., ill.
43919. -, Recht door zee: leven en werken van zeeloods-zeeschilder Haaike Abraham Jaarsma
(1881-1970); Robert A. Baljeu. Den Helder, Natio¬
naal Reddingmuseum Dorus Rijkers, 2006, 95 p.,
ill. (zie ooknr. 38241)
43920. (N.N.), A selection of photographs compi¬
led by the staff ofWarship International depicting
German and British warships that took part in the
Battle of Jutland. WI41, 2004,167-171, ill.
43921. -, Album de fotos: el treball al port de Bar¬
celona. Drassana 2006, nr. 14,124-135, ill.
43922. -, The Andrea Doria 1953-1956. StB 63,
2006,101-106, ill. (foto’s)
43923. -, Uit het fotoalbum van scheepsbouwer
Meursing. OA 58, 2006, 346-348, ill. (betreftfoto’s,
gemaakt door de Amsterdamse scheepsbouwer Jan FrederikMeursing (1855-1930))
43924. -, Schepen in de haven van Rotterdam: het
46.000 tons dok van Wilton. Spreekbuis 2006, nr.
96, 32-33, ill.
MARINE-ALGEMEEN
43925. ACDA, GERARD, Langelandsfort: zeevesting in de Koude Oorlog. BW 61,2006,430-432, ill.
43926. BARAZZUTI, ROBERTO, La marine vénitienne face a la menace turque. CHM 2006, no.
60,13-38
43927. BERBOUCHE, ALAIN, Les installations de
la Marine militaire a Saint-Malo et a Saint-Servan.
Neptunia 2006, no. 242, 26-35, ill43928. BISHOP, DAVID J., Naval submarine base
New London. Charleston (SC), Arcadia Publis¬
hing, 2005,128 p., ill.
43929. BLEBY, ARTHUR, The Victorian naval bri¬
gades. Caithness, Whitdes Publishing, 2006, vii,
184 p., ill.
43930. CHENOWETH, H. AVERY, BROOKE NIHART, Semper Fi: the definitive illustrated histo¬
ry of the U.S. Marines. New York, Main Street,
2006, 480 p., ill.
43931. COLLEDGE, J.J., BEN WARLOW, Ships of
the Royal Navy: a complete record of all fighting
ships from the 15th century to the present day.
Londen, Chatham Publishing, 2006, 416 p. (vierde
herziene editie)

93

43932- EHLERS, HARTMUT, The Paraguayan Navy:
past en present, part II. WI41, 2004,173-206, ill.
(ueruolg uan nr. 42916)
43933- GRUBER, KARL, Seemacht unter rot wei ft
roter Flagge. Salzburg, Österreichischer Miliz
Verlag, 2005-2006, 2 dl. (288, 278 p.), ill.
43934. GUTTRIDGE, LEONARD F., Mutiny: a his¬
tory of naval insurrection. Annapolis (MD), Naval
Institute Press, 2006, 336 p., ill.
43935- HEPBURN, RICHARD, History of American
naval dry docks: a key ingredient to a maritime po¬
wer. Arlington (VA), Noesis, 2003, 205 p., ill.
43936. HÜBNER, HORST, Die Gouvernementsma¬
rine in Niederlandisch-Ostindien. Kohlers Flottenkalender 2007, 223-226, ill.
43937. HUGHES, DAVID T., Chatham naval doc¬
kyard and barracks. Stroud, Tempus Publishing,
2005,128 p., ill.
43938. KENNEDY, PAUL M., Rise and fall of Bri¬
tish naval mastery. Amherst (NY), Prometheus
Books, 2006, 450 p., ill.
43939. LIÉNART, J.C., L’uniforme des marins de la
Marine Royale beige de 1830: légendes et origines. Neptunus 49, 2006, 81-84, ill.
43940. LINDER, BRUCE, Tidewater’s navy: an illu¬
strated history. Annapolis (MD), Naval Institute
Press, 2005, xiv, 343 p., ill.
43941. MOTTE, MARTIN, Une education géostratégique: la pensee navale Frangaise de la Jeune
École a 1914. Parijs, Economica, 2004, 817 p., ill.
43942. PARKER, JOHN, Royal Marines Comman¬
dos: the inside story of Britain’s most potent figh¬
ting force. Londen, Headline Review, 2006,384P.,
ill.
43943. ROSE, LISLE A., Power at sea. Columbia
(MO), University of Missouri Press, 2006, 3 dl.
(1296 p.), ill.
43944. RYSZEWSKI, HANS JOACHIM, Marine-Infanterie und Seesoldaten in der deutschen Mari¬
ne. Kohlers Flottenkalender 2007, 55-60, ill.
43945- SCHENCKING, J. CHARLES, Making wa¬
ves: politics, propaganda, and the emergence of
the Imperial Japanese Navy, 1868-1922. Standord
(CA), Standord University Press, 2005, 283 p.
43946. SCHUBERT, P. e.a., Die deutschen Marinen
im Minenkrieg, Band 1: Historische Entwicklung,
Kaiserliche Marine, Reichsmarine. Rostock, Verlag
Books on Demand Norderstedt, 2006,428 p., ill.
43947- SCHULTZ, FRED L., For those who dare:
U.S. Naval Institute: who we are, what we do, and
why we matter. USNIP132,2006, nr. 10,28-33, ill.

94

43948. SILVERSTONE, PAUL H., The new Navy,
1883-1922. Oxford, Routledge, 2006, 272 p., ill.
(serie ‘U.S. Navy tvarships series’, vol. 3)
43949. SOLOMON, JONATHAN F., Remember
war. USNIP 132, 2006, nr. 12, 36-40, ill. (betreft de
marinestrategie van de Russische admiraal Stepan Osipo¬
vich Makarov (1848/9-1904)
MARINE-TOT 1700
43950. BARRÉ, ERIC, Notes sur l’amiraute de
France en Normandie au Moyen Age. CHM 2006,
no. 61,12-22
43951. CAPPONI, NICCOLÖ, Victory of the west:
the story of the Battle of Lepanto. Londen, Mac¬
millan, 2006, XXXVI, 412 p., ill.
43952. CECCARELLI, JEAN, Le cadre historique: le
projet d’invasion de 1’AngIeterre. CHM 2006, no.
60,132-135
43953- DAELE, BERNARD VAN, De Romeinse ma¬
rine. Leuven, Davidsfonds, 2006, 254 p., ill.
43954. FRIJHOFF, WILLEM, Damietteappropriée: la
mémoire de croisade, instrument de Concorde civique (Haarlem, XVIe-XVIIIe siècle). RN 88, 2006,
no. 364, 7-42, ill. (betreft de herinterpretatie van de in¬
name van Damiate tijdens de vijfde kruistocht van i2ig
als kernelement van het identiteitsverhaal van Haarlem; met
Franse, Engelse en Nederlandse samenvatting)
43955- GAASTRA, FEMME, ‘De geheele welstandt
des vaderlandts hangt daeraen’. Zeemagazijn 32,
2006, nr. 2, 6, ill. (betreft de drie Engelse Oorlogen, die
te beschouiven zijn als handelsoorlogen)
43956. HOLMES, JAMES R., TOSHI YOSHIHARA,
Soft power at sea: Zheng He and Chinese mariti¬
me strategy. USNIP 132, 2006, nr. 10, 34-38, ill.
43957- SAYERS, WILLIAM, The use of quicklime in
medieval naval warfare. MM g2, 2006, 262-269
43958. SICKING, LOUIS, Het ontstaan van de mari¬
ne en de admiraliteit in de Nederlanden. Mars et
Historia 40, 2006, nr. 4, 2-9, ill.
43959. TRIM, D.J.B., MARK CHARLES FISSEL
(eds.), Amphibious warfare, 1000-1700: commer¬
ce, state formation and European expansion. Lei¬
den/Boston, Brill Academic Publishers, 2005,
xxxvi, 498 p. (serie ‘History of warfare’, vol. 34)
43960. VANDERSMISSEN, HANS, De Vierdaagse
Zeeslag: karwei voor ‘échte kaehrels’. Zeemaga¬
zijn 32, 2006, nr. 2,4-5, ill.
43961. WALLINGA, H.T., Xerxes’ Greek adventu¬
re: the naval perspective. Leiden/Boston, Brill,
2005, xiii, 174 p., ill.

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

MARINE - KAAPVAART EN ZEEROVERIJ
43962. CAMPO, J.N.F.M. a, Patronen, processen en
periodisering van zeeroof en zeeroofbestrijding in
Nederlands-Indië. TSEG 3,2006, nr. 2,78-107, ill.
43963. CECCARELLI, JEAN, Nostalgie ou fantastique: un flibustier au Bar Maritime? Neptunia
2006, no. 242, 36-37, ill.
43964. EKLÖF, STEFAN, Pirates in paradise: a mo¬
dern history of Southeast Asian maritime marau¬
ders. Kopenhagen, NIAS Press, 2006, viii, 186 p.,
ill. (serie ‘Studies in contemporary Asian history’, 6)
43965. EXQUEMELIN, ALEXANDRE-OLIVIER, Histoire des avonturiers flibustiers; introd. Real Ouellet, Patrick Villiers. Parijs, Presses Universitaires de
la Sorbonne, 2005, 596 p., ill.
43966. KAMMLER, ANDREAS, Up Eventur: Untersuchungen zur Kaperschifffahrt 1471-1512, vornehmlich nach Hamburger und Lübecker Quellen. St. Katharinen, Scripta Mercaturae Verlag,
2005, IV, 265 p., ill. (serie ‘Sachiiberlieferung und Geschichte’, Band 37)
43967. LEINER, FREDRICK C., The end of Barbary
terror: America’s 1815 war against the pirates of
North Africa. Oxford/New York (NY), Oxford Uni¬
versity Press, 2006, 239 p.
43968. LONDON, JOSHUA E., Victory at Tripoli:
how America’s war with the Barbary pirates esta¬
blished the U.S. Navy and shaped a nation. Hobo¬
ken (NJ), John Wiley and Sons, 2005, xii, 276 p., ill.
43969. MOREAU, JEAN PIERRE, Pirates: flibuste et
piraterie dans les Caraïbes et les Mers du Sud. Pa¬
rijs, Editions Tallandier, 2006, 478 p.
43970. MOUTON, PATRICK, Les tours génois de
Corse: la mémoire des sentinelles de pierre. LCM
2006, no. 189,16-29, ill43971. RIGAUD, PHILIPPE (ed.), Pirates et corsairs
dans les mers de Provence XVe-XVIe siècles: letras
de la costiera. Parijs, Editions du CTHS, 2006,277
p., ill. (serie ‘Collection CTHS Format', no. 59)
43972. SKOWRONEK, RUSSELL K, CHARLES R.
EVEN (eds.), X marks the spot: the archaeology of
piracy. Gainesville (FL), University Press of Flori¬
da, 2006, xxvi, 339 p., ill.
43973- SNELDERS, STEPHEN, Het grijnzend
doodshoofd: Nederlandse piraten in de Gouden
Eeuw. Amsterdam, Aksant, 2006,140 p.
43974. WILLIAMS, GOMER, History of the Liver¬
pool privateers and letters of marque: with an ac¬
count of the Liverpool slave trade, 1744-1812. Li¬
verpool, Liverpool University Press; Montreal/

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

Kingston, McGill-Queen’s University Press,
2004, xxvi, 718 p., ill.
MARINE - i8DEEN 19“ EEUW
43975. ADKINS, ROY AND LESLEY, The war for all
the oceans: from Nelson at the Nile to Napoleon at
Waterloo. Londen, Little, Brown, 2006,560 p., ill.
43976. AUDRAN, KARINE, Les licences de la navi¬
gations impériales en Bretagne: une stratégie per¬
tinente d’échanges?: Saint-Malo, Morlaix, Brest et
Lorient, 1809-1813. CHM 2006, no. 60,137-158, ill.
43977. BEELER, JOHN, Maritime policing and the
Pax Britannica: the Royal Navy’s anti-slavery pa¬
trol in the Caribbean, 1828-1848. NM 16, 2006,
no. 1,1-20
43978. BEUZEKOM, BAS VAN, Verwikkelingen
rond gezonken kanonneerboten in de Gorkumse
Kalkhaven en Grote Haven in 1795. Oud-Gorcum
Varia: tijdschrift van de historische vereniging
‘Oud-Gorcum’ 23, 2006, nr. 2 (64), 95-100, ill.
43979. CARON, FRANCOIS, La pitoyable campag¬
ne au Coromandel pendant la guerre de Sept Ans.
CHM 2006, no. 61,41-60, ill.
43980. FRANCO CASTANÓN, HERMENEGILDO,
La razon de Trafalgar, la campana naval de 1805:
un analisis critico. Valladolid, Legendi A.F. Editores de Historia Militar, 2005,150 p., ill.
43981. -, La historia vivida: el arsenal de La Grana.
RHN 24, 2006, Nüm. 93,109-112, ill.
43982. GAILLARD, JEAN, Bonaparte, le Directoire et
1’Adriatique 1796-1798. CHM 2006, no. 60,107-118
43983. HUNTER, MARK C., The hero packs a punch:
Sir Charles Hotham, Liberalism and West Africa,
1846-1850. MM 92, 2006, 282-299, ill43984. LAMBERT, ANDREW, ‘The glory of Eng¬
land’: Nelson, Trafalgar and the meaning of victo¬
ry. GC 28,2006, no. 1,3-12, ill. (tekst uan de Vaughan
Euans Memorial Lecture, gehouden op 5 augustus 2005)
43985. LE FEVRE, PETER, RICHARD HARDING
(eds.), British admirals of the Napoleontic wars:
the contemporaries of Nelson. Londen, Chatham
Publishing, 2005, x, 406 p., ill.
43986. LIÉNART, J.-C., Marine Royale: reflexions a
propos de sa date de naissance (I & II). Neptunus
49, 2006,146-152, ill., 241-243, ill.
43987. MONAQUE, RÉMI, Réponse a quelques in¬
terrogations sur Trafalgar. CHM 2006, no. 61, 89100
43988. -, Trafalgar: 21 Octobre 1805. Parijs, Tallan¬
dier, 2005, 393 p. (zie 00k nr. 40741)

95

43989- OCAMPO, JOSÉ ANTONIO, La historia
maritima en el mundo: la batalla de Trafalgar: sintesis bibliografica (addenda). RHN 24, 2006,
Num. 93,117-122 (vervolg rati nr. 42976)
43990. PARKINSON, C. NORTHCOTE, Portsmouth
point: the Navy in fiction 1793-1815. Liverpool,
Liverpool University Press, 2005,154 p., ill. (eerder
verschenen in 1949)
43991. PLACER CERVERA, GUSTAVO, El estreno
del imperio (la guerra de 1898 en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas). Havanna, Editorial Ciencias So¬
dales, 2006, 388 p., ill.
43992. QUINTERO GONZALEZ, JOSÉ, La Carraca
y La Habana: aproximación al intercambio de
pertrechos entre arsenales. RHN 24, 2006, Num.
93» 57-65 (zie 00k nr. 43993)
43993La Carraca: el primer arsenal ilustrado espanol (1717-1776). Madrid, Ministerio de Defensa, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2005,
578 p., ill. (zie 00k nr. 43992)
43994. ROTHSCHILD, EMMA, A horrible tragedy in
the French Atlantic. PP 2006, nr. 192,67-108 (betreft
een expeditie naar Kourou in Frans Guyana in 1763-1765)
43995. SCHMIDT, JÜRGEN W., Die Zerstörung eines tiirkischen Monitors auf der Donau im Russisch-Tiirkischen Krieg 1877/78. DSA 28, 2005
(verschenen 2006) 471-478, ill. (met Engelse en Fran¬
se samenvattingen)
43996. SILVERSTONE, PAUL H., The sailing navy,
1775-1854. Oxford, Routledge, 2006, 112 p., ill.
(serie ‘U.S. Nauy warships series’, vol. 1)
43997. STEPHENSON, CHARLES, The admiral’s
secret weapon: Lord Dundonald and the origins
of chemical warfare. Boydell and Brewer, 2006,
200 p., ill.
43998. SYRETT, DAVID, MICHAEL DUFFY, DA¬
VID J. STARKEY (edS.), Shipping and military po¬
wer in the Seven Years War: the sails of victory.
Exeter, University of Exeter Press, 2006,160 p., ill.
43999. TOLL, IAN, Six frigates: the epic history of
the founding of the U.S. Navy. New York, W.W.
Norton & Company, 2006, 540 p.
44000. TREW, PETER, Rodney and the breaking of
the line. Barnsley, Pen & Sword Military, 2006,
xix, 236 p., ill.
44001. TUCKER, SPENCER C., The Blue and the
Gray Navies: the Civil War afloat. Annapolis
(MD), Naval Institute Press, 2006,400 p., ill.
44002. WEITZ, MARK A., The Confederacy on trial:
the piracy and sequestration cases of 1861. Law¬
rence, University Press of Kansas, 2005, 219 p.

96

MARINE - 20™ EN 21™ EEUW
44003. ADAMS, THOMAS A., JAMES R. SMITH,
The Royal fleet auxiliary: a century of service. Lon¬
den, Chatham Publishing, 2005,192 p., ill.
44004. ALPHEN, M.A. VAN, Marinevliegkamp Val¬
kenburg in retrospectief. MB 116, 2006, nr. 6, 2629, ill.
44005. ASADA, SAD AO, From Mahan to Pearl Har¬
bor: the imperial Japanese navy and the United
States. Annapolis (MD), Naval Institute Press,
2006, 382 p.
44006. BEERBAUM, SIMON, Chance und Krise der
Flottenpolitik: der Dreadnoughtsprung 1906 und
der deutsche Kriegsschiffbau. S&Z 2006, nr. 64,
2-9, ill.
44007. BOBROFF, RONALD P., Roads to glory: late
imperial Russia and the Turkish straits. Londen,
I.B. Taurus, 2006, xi, 251 p.
44008. CERNUSCHI, ENRICO, VINCENT P. O’¬
HARA, The breakout fleet: the oceanic program¬
mes of the Regina Marina, 1934-1940. WA 2006,
86-101, ill.
44009. DAVIES, GARY, Cold War to enduring free¬
dom. SM 41, 2006, no. 10, 28-31, ill. (behandelt de
marine-ontwikkelingen in de wereld tussen 1966 en 2006)
44010. DURTESTE, LOUIS, Les ‘Dinassauts’ d’lndochine (1947-1954), Genèse, Devenir, Mémoire.
CHM 2006, no. 60, 39-65, ill.
44011. EAGLES, DAVID, Drug busting with the
RFA. SM 41, 2006, no. 10, 52-53, ill.
44012. ESMEIN, J., Marines etdiplomats: 1’alliance
ffanco-japonaise de Paul Claudel, la politique de
Poincare etles amiraux. CHM 2006, no. 60, 67-88
44013. EWERTH, HANNES, PETER HEUMANN,
Deutsche Marine. Hamburg/Berlijn/Bonn, Verlag
E.S. Mittler & Sohn, 2006, 208 p., ill.
44014. FOTAKIS, ZISIS, Greek naval strategy and
policy 1910-1919. Londen/New York, Routledge,
2005, xx, 223 p., ill.
44015. FURSENKO, ALEXANDER, Night session
of the Presidium of the Central Committee, 22-23
October 1962; vert. Yuri M. Zhukov. NWCR 59,
2006, nr. 3,128-140 (betreft deCuba-crisis uan 1962)
44016. HALL, NICK, Full circle. SM 41,2006, no. 9,
26-29, 31» ill. (betreft de ontwikkelingen bij de Royal
Nauy tussen 1966 en 2006)
44017. HAMMOND JR, JAMES W., A few marines.
Victoria (Canada), Trafford Publishing, 2005,258 p.
44018. HARDING, RICHARD (ed.), The Royal
Navy, 1930-2000: innovation and defence. Lon-

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

den/New York, Frank Cass, 2005, xvi, 299 p., ill.
(serie ‘Naual policy and history’)
44019. HONE, THOMAS C. AND TRENT, Battle
line: the United States Navy, 1919-1939. Annapolis
(MD), Naval Institute Press, 2006, xvi, 244 p., ill.
44020. HUNTER, MARK C., HMS Calypso: loca¬
ting the Newfoundland Royal Naval reserve drill
ship, 1900-22. GC 28, 2006, no. 1, 36-60, ill.
44021. JALHAY, PIET, Periscoop op!: een eeuw Ne¬
derlandse onderzeeboten. BW 61, 2006, 462-464,
ill.
44022. KREINER, JOSEF (red.), DerRussisch-Japanische Krieg (1904/05). Gottingen, V&R unipress,
2005,186 p.
44023. LINET, G., L’axe cassé (III, IV & V): une des
aventures de 1’Eupen, du 25 aoüt au 4 octobre
1962. Neptunus 49, 2006,114-115,140-142, 233235, ill. (vervolg van nr. 43003)
44024. LLEWELLYN-JONES, MALCOLM, The Ro¬
yal Navy and anti-submarine warfare, 1917-1949.
Londen, Routledge, 2006, xii, 176 p.
44025. LORENZ, FEDERICO GUILLERMO, How
our enemy made us better. HT 56, 2006, nr. 9, 3137, ill. (betreft de maritieme relaties tussen Argentinië en
Groot-Brittannië, uan 1806 tot aan de Falklandoorlog in
ig82)
44026. LUKE, THOMAS, TIMOTHY HALEN¬
KAMP, EDWARD KILBANE, Naval quarantine:
impervious to epidemics of virulent disease.
USNIP132, 2006, nr. 7,48-53, ill.
44027. PEET, ANSELM VAN DER(red.), Militair ver¬
voer verbeeld: transport bij de krijgsmacht 19002006. Amsterdam, Boom, 2006,161 p., ill. (behan¬
delt onder meer het transport bij de Koninklijke Marine)
44028. POLMAR, NORMAN e.a., Chronology of
the Cold War at sea, 1945-1991. Annapolis (MD),
Naval Institute Press, 662 p., ill. (eerder verschenen in
1998)
44029. SCHULTZ, JÜRGEN, Zwei spanische Marinen: der Kampf um die Seeherrschaft im spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. Köhlers Flottenkalender 2007, 207-214, ill.
44030. STEVENS, DAVID, JOHN REEVE, The navy
and the nation: the influence of the navy on mo¬
dern Australia. Crows Nest (NSW), Allen and Un¬
win, 2005, xxvi, 438 p., ill.
44031. SUMIDA, JON TETSURO, Geography, tech¬
nology, and British naval strategy in the dread¬
nought era. NWCR59, 2006, nr. 3, 89-102
44032. VAESSEN, J.J., Honderd jaar Onderzeedienst: het vaandel en de flipper: herinneringen

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

aan de periode 1953-1968. MB 116, 2006, nr. 8,
30-32, ill. (ueruolg uan nr. 41912)
44033. WHITBY, MICHAEL, RICHARD H. GIMBLETT, PETER HAYDON, The admirals: Cana¬
da’s senior naval leadership in the twentieth cen¬
tury. Toronto, Dundurn Press, 2006, 414 p., ill.
44034. YOSHIHARA, TOSHI, JAMES R. HOLMES,
Japanese maritime thoughts: if not Mahan, who?
NWCR59, 2006, nr. 3, 22-51
MARINE - 20™ EEUW /
EERSTE WERELDOORLOG
44035. ABBATIELLO, JOHN, Anti-submarine war¬
fare in World War I: British naval aviation and the
defeat of the U-Boats. Londen/New York, Rout¬
ledge, 2006, xv, 240 p., ill.
44036. BACHRACH, HARRIET (ed.), Jutland letters
June-October 1916: from Commodore C.E. Le Mesurier, 4th Light Cruiser Squadron, to his wife, Flo¬
rence, from the Grand Fleet in Scapa Flow, with a
recollection by their son, Captain E.K. Le Mesurier.
Salisbury, Wessex Books, 2006, iv, 116 p., ill.
44037. BÖHME, ULRICH, Halifax, 6. Dezember
1917. Logbuch 42, 2006,145-146 (betreft de explosie
uan het Franse s.s. ‘Mont Blanc’ en het Noorse s.s. ‘Imo’
in de hauen uan Halifax in december 1917; zie ook nrs.
36017 en 38330)
44038. BONNEY, GEORGE, The Battle of Jutland.
Stroud, Sutton Publishing, 2006, 256 p.
4403 9. HEITMANN, JAN, Ritter der Tiefe in der Neuen Welt: U 53 im Strudel derWeltkriegsdiplomatie.
S&Z 2006, nr. 64,40-48, ill. (betreft een bezoek uan een
Duitse onderzeeboot in oktober 1916 aan de Verenigde Sta¬
ten uan Amerika, dat bedoeld iuas als demonstratie uan
Duitse kennis en militaire sterkte, maar zich ontwikkelde tot
provocatie die Duitsland op de rand uan oorlog bracht)
44040. PONCE MARRERO, JAVIER, Logistics for
commerce war in the Atlantic during the First
World War: the German Etappe system in action.
MM 92, 2006, 455-464
44041. REUTER, LUDWIG VON, Scapa Flow: from
graveyard to resurrection. Chesham, Wordsmith
Publications, 2005,128 p., ill.
44042. SCHULTZ, JÜRGEN, Mit Königin Luise
begann der Minenkrieg. Köhlers Flottenkalender
2007, 50-54, ill.
44043. SELIGMANN, MATTHEW S„ Spies in uni¬
form: British military and naval intelligence on
the eve of the First World War. Oxford, Oxford
University Press, 2006, xiii, 272 p.

97

44°44- SNELLING, STEPHEN, The naval VC’s.
Stroud, Sutton Publishing, 2005,280 p., ill. (betreft
de 42 Victoria Crosses, die aan marinepersoneel werden
uitgereikt vanwege marine-operaties tijdens de Eerste We¬
reldoorlog)
44045. WALKER, RICHARD J.B., The Q-ships of
Granton naval base. MM 92, 2006, 326-331, ill.
44046. WRAGG, DAVID, Royal Navy handbook
tg^-igiS. Stroud, Sutton Publishing, 2006, 320
p., ill.
MARINE - 20s11 EEUW /
TWEEDE WERELDOORLOG
44047. ALALUQUETAS, JACQUES, A gray wolf in
the Atlantic: U68 in combat off the American
coast. Drexel Hill (PA), Casemate Books, 2006,
208 p., ill.
44048. BAART, JAC. J., Schnellboote: operaties
vanuit Holland, Vlaanderen en Frankrijk 19401945. Emmen, Lanasta, 2006,296 p., ill.
44049. BAGNASCO, ERMINIO, In guerra sul mare:
navi e marinai del secondo conflitto mondiale.
Parma, Ermanno Albertelli Editore, 2005, 512 p.,
ill.

44056. DEGE, WILHELM, Gefangen im arktischen
Eis: Wettertrupp ‘Haudegen’: die letzte deutsche
Arktisstation des Zweiten Weltkrieges. Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum; Hamburg,
Convent Verlag, 2006, 424 p., ill. (betreft een weer¬
station, .gevestigd door de Kriegsmarine en Luftwaffe)
44057. DRURY, BOB, TOM CLAVIN, Halsey’s typ¬
hoon: the true story of a fighting admiral, an epic
storm, and an untold rescue. New York, Atlantic
Monthly Press, 2007, 302 p. (betreft een storm, die
van 17-20 december 1944 grote schade toebracht aan een
U.S. Navy vloot onder commando van admiraal Wil¬
liam Halsey)
44058. ELLEMAN, BRUCE, Japanese-American ci¬
vilian prisoner exchanges and detention camps,
1941"45- Londen, Routledge, 2006,179 p. (passim
maritiem)
44059. FAVREUL, JACQUES, Trois divisions de
sous-marins francais en Grande-Bretagne (mars¬
juin 1940). CHM 2006, no. 60, 89-98
44060. FORTY, GEORGE, US Marine Corps hand¬
book 1941-1945. Stroud, Sutton Publishing, 2006,
288 p., ill.

44061. GOLDSTEIN, DONALD M., 65th anniver¬
sary of Pearl Harbor: the odyssey of At dawn we
44050. BALZER, TIMOTHY, Tn case the raid is unslept. USNIP132, 2006, nr. 12, 52-55, ill.
succesful ...’: selling Dieppe to Canadians. CHR 44062. GROVE, MARK J., The Battle of the River Pla¬
87, 2006, 409-430 (betreft de gecombineerd Brits-Cate 1939. Oxford, Osprey Publishing, 2006,71 p., ill.
nadese aanval op de Franse havenstad Dieppe in augustus 44063. HESS, SIGURD, Le sauvetage des survivants
1942)
du paquebot francais Général Bonaparte, une pe¬
44051. BEESLY, PATRICK, Very special intelligen¬
tite histoire de la grande guerre en Méditerranée en
ce: the story of the Admiralty’s Operational Intel¬
i943; vert. F.-E. Brézet. CHM 2006, no. 61,115-122
ligence Centre 1939-1945. Londen, Chatham Pu¬ 44064. ISBY, DAVID (ed.), The Luftwaffe and the
blishing, 2006, xix, 296 p., ill. (eerder verschenen in
war at sea 1939-1945: as seen by officers of the
2000)
Kriegsmarine and Luftwaffe. Londen, Chatham
44052. BOER, P.C., Het verlies van Java: een kwes¬
Publishing, 2005, 288 p., ill.
tie van air power: de eindstrijd om Nederlands-In44065. JAMES, BRIAN, Pie in the sky? HT 56, 2006,
dië van de geallieerde lucht-, zee- en landstrijd¬
nr. 9, 38-40, ill. (behandelt de vraag waarom niet de
krachten in de periode van 18 februari t/m 7 maart
RAF, maar de Royal Navy er voor zorgde dat Groot-Brit1942. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2006,
tannië in 1940 niet werd veroverd)
480 p., ill.
44066. KEITH, DON, Final patrol: true stories of
44053. BRUNEAU, JEAN-BAPTISTE, L’assainisseWorld War II submarines. New York, Penguin
mentdu ‘grand corps’: les ambiguïtés de 1’epuration
Group, 2006, 319 p., ill.
des officiers de marine au lendemain de la Seconde 44067. KERN AN, ALVIN B., The unknown Battle
Guerre mondiale. CHM 2006, no. 61,123-139
of Midway: the destruction of the American torpe¬
44054. BURRELL, ROBERT S., The ghosts of Iwo
do squadrons. New Haven (CT), Yale University
Jima. College Station (TX), Texas A&M University
Press, 2005,181 p. (zie 00k nr. 44088)
Press, 2006, 280 p., ill,
44068. KLODT, ROLF, Die Marineunteroffiziervor44°55- CARAVAGGIO, ANGELO N., The attack at
schulen: eine eher unbekannte Einrichtung der
Taranto: tactical success, operational failure.
Kriegsmarine. Kohlers Flottenkalender 2007,
NWCR59, 2006, nr. 3,103-127, ill.
204-207, ill.

98

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44o6g. LEE, DAVID, Beachhead assault: the story
of the Royal Naval Commandos of World War II.
Londen, Greenhill Books, 2004, 271 p., ill.
44070. LIÉNART, J.-C., Le déminage cötier après la
guerre 40-45 (I). Neptunus 4g, 2006, 203-207, ill.
44071. MARX, HANNS, Truppentransport Ostsee
1940. Kohlers Flottenkalender 2007,178-179
44072. MIDDLEBROOK, MARTIN, PATRICK MA¬
HONEY, The sinking of the Prince of Wales & Re¬
pulse: the end of the battleship era. Barnsley, Pen
& Sword, 2004, 365 p., ill.
44073. MILNER, MARC, From Nelsonic to Newto¬
nian: the development of anti-submarine warfare
in the North Atlantic, 1939-45. MM 92> 2006,465476
44074. MOSES, SAM, At all costs: how a crippled
ship and two American merchant mariners turned
the tide of World War II. New York, Random
House Publishing Group, 2006, 338 p.
44075. OSTLUND, MIKE, Find ’em, chase ’em,
sink ’em: the mysterious loss of the WWII subma¬
rine USS Gudgeon. Guilford (CT), The Lyons
Press, 2006,416 p., ill.
44076. PARSHALL, JONATHAN, ANTHONY TULLY, Shattered sword: the untold story of the Battle
of Midway. Dulles (VA), Potomac Books, 2005,
xxvi, 612 p., ill. (zie 00knr. 44088)
44077. PIERIK, PERRY, Thalassa - de zee, de zee!:
Karl Haushofer Wehrmeereskunde en het continentaalimperium. In: (Perry Pierik e.a. (red.)),
Negende bulletin van de Tweede Wereldoorlog
(Soesterberg, 2006) 107-112, ill.
44078. POPE, DUDLEY, Flag 4: the battle of coastal
forces in the Mediterranean 1939-1945. Londen,
Chatham Publishing, 2006, xv, 300 p., ill.
44079. SEBAG-MONTEFIORE, HUGH, Dunkirk:
fight to the last man. Londen [etc.], Viking, 2006,
720 p., ill.
44080. SHIVELY, JOHN C., The last lieutenant: a
foxhole view of the epic battle for Iwo Jima.
Bloomington/Indianapolis (IN), Indiana Univer¬
sity Press, 2006,184 p., ill.
44081. SMITH, PETER C., Fist from the sky: the
story of Captain Takashige Egusa, the Imperial Ja¬
panese Navy’s most illustrious dive-bomber pilot.
Wythenshawe, Crécy Publishing, 2006, ig2 p., ill.
44082. STERN, ROBERT C., German battleships of
World War Two in action. Carrollton, Squadron/
Signal Publications, 2004, 50 p., ill.
44083. THOMAS, EVAN, Sea of thunder: four com¬
manders and the last great naval campaign 1941-

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

1945. New York, Simon & Schuster, 2006,432 p.,
ill.
44084. THWAITES, RICHARD, Into action with...:
United States Navy first U-Boat sinking of WWII.
SBr8o, 2006, 504, 509-510, ill.
44085. WATSON, BRUCE ALLEN, Atlantic con¬
voys and Nazi raiders: the deadly voyage ofHMS
‘Jervis Bay’. Westport (CT)/Londen, Praeger,
2005, xii, 194 p., ill.
44086. WESTWOOD, DAVID, The U-Boat war: the
German submarine service and the Battle of the
Atlantic, 1935-1945. Londen, Conway Maritime
Press, 2005, 311 p., ill.
44087. WHITE, DAVID FAIRBANK, Bitter ocean:
the Battle of the Atlantic, 1939-1945. New York,
Simon & Schuster, 2006, 333 p., ill.
44088. WILDENBERG, THOMAS, Review article:
how the Japanese lost the Battle of Midway.
NWCRsg, 2006, nr. 3,145-148 (betreftjonathan B.
Parhall, Anthony P. Tully, ‘Shattered sivord: the untold
story of the Battle of Midway’ (Washington (DC), Poto¬
mac Books, 2005; zie nr. 44076) en Alvin B. Kernan,
The unknown Battle of Midway: the destruction of the
American torpedo squadrons (New Haven (CT), Yale Uni¬
versity Press, 2005; zie nr. 44067)
44089. WRAGG, DAVID, Sacrifice for Stalin: the
cost and value of the Arctic convoys re-assessed.
Barnsley, Pen & Sword Books, 2005, xv, 230 p., ill.
KOOPVAARDIJ - ALGEMEEN
44090. ADAMS, JULIA, The familial state: ruling fa¬
milies and merchant capitalism in early modern
Europe. Londen/Ithaca (NY), Cornell University
Press, 2005, xi, 235 p. (serie The Wilder Houseseries
in politics, history, and culture’)
44091. BEER, MATHIAS, DITTMAR DAHLMANN
(Hrsg.), Über die trockene Grenze und fiber das
offene Meer: Binneneuropaische und transatlan¬
tische Migration im 18. Und 19. Jahrhundert. Es¬
sen, Klartext, 2004, 371 p. (serie ‘Migration in Geschichte und Gegenwart’, Bd. 1)
44092. DONKIN, ROBIN A., Between east and
west: the Moluccas and the traffic in spices up to
the arrival of the Europeans. Philadelphia, Ameri¬
can Philosophical Society, 2003, xx, 274 p.
44093. HOAG, CHRISTOPHER, The Atlantic tele¬
graph cable and capital market information
flows. JEH 66, 2006, 342-353, ill.
44094. KOPPEJAN, A.R., Mercy Ships: nieuwe ‘Afri¬
ca Mercy’ vervangt twee schepen. BW 61, 2006,

99

288-290, ill. (betreft de in 1978 opzichte organisatie
Mercy Ships, die hospitaal-hulpschepen exploiteert ten be¬
hoeve van rampgebieden en arme landen)
44095. LATHAM, A.J.H., HEITA KAWAKATSU
(eds.), Into-Asian trade and the world market.
Abingdon, Routledge, 2006, xxi, 242 p., ill.
44096. MA, DEBIN (ed.), Textiles in the Pacific,
1500-1900. Burlington (VT), Ashgate Publishing,
2005, 382 p. (serie The Pacific world: lands, peoples
and history of the Pacific, 1500-1900’, uol. 12)
44097. McCABE, INA BAGHDIANTZ, GELINA
HARLAFTIS, IOANNA PEPELASIS MINOGLOU
(ed.), Diaspora entrepreneurial networks: four cen¬
turies ofhistory. Oxford, Berg, 2005, xxii, 440 p., ill.
44og8. PANZAC, DANIEL, La caravane maritime:
marins européens et marchands ottomans en Mediterranée (1680-1830). Parijs, CNRS Editions,
2004, 230 p., ill.
44099. RIGBY, STEVEN H. (ed.), The overseas tra¬
de of Boston in the reign of Richard II. Woodbridge, Boydell Press for the Lincoln Record So¬
ciety, 2005, xxviii, 302 p.
44100. SOLAR, PETERA., Shipping and economic
development in nineteenth-century Ireland.
EcHR6g, 2006, 717-742, ill.
44101. WESTERENG SYVERSEN, CHARLOTTE,
Konsulatsaken og Unionsopplosningen i 1905.
NSA2005 (verschenen 2006) 95-100, ill. (betreft de
oprichting uan Noorse consulaten in het buitenland,
voornamelijk bedoeld om de groeiende Noorse koopvaar¬
dijvloot aan het eind van de negentiende eeuw te onder¬
steunen; met Engelse samenvatting)
KOOPVAARDIJ - REDERIJ
44102. BOER, G.J. DE, N.V. Furness: N.V. Zuid-Hollandsche Scheepvaart Maatschappij, N.V. Rederij
‘Theodora’. Amstelveen/Rosmalen, Stegro, 2006,
190 p., ill. (serie ‘Stegro-reeks’, nr. 7; met vlootoverzicht)
44103. -, Smits Shipping; met medew. van A. Jobse, T. Grootenboer. Amstelveen/Rosmalen, Steg¬
ro, 2006,192 p., ill. (serie ‘Stegro-reeks’, nr. 8)
44104. BRUGGE, JEROEN TER, Joodse reders in
Vlaardingen laten een duidelijk spoor na. Musis:
cultureel magazine 12, 2006, nr. 6, 270-273
44105. DAVIS, TONY, Datafile: Norwegian Cruise
Line. SM 41, 2006, no. 10, 35-43, ill.
44106. -, Regency style cruising. SM 42, 2007, no.
1, 51-56, ill. (betreft de geschiedenis van de rederij Re¬
gency Cruises)

100

44107. DELPORTE, A., Nos armements de navires
de mer au XlXème et au XXème siècle a Ostende et
Nieuport: armements ostendais et a Nieuport au
XXème siècle (XX=XVII, XX en XXI). Neptunus 49,
2006, 105-iog, ill., 179-182, 197-199 (vervolg van
nr. 43049)
44108. DETLEFSEN, GERT UWE, Deutsche Reedereien, Band 27. Bad Segeberg, Verlag Gert Uwe
Detlefsen, 2006, 200 p., ill.
44109. ELSHOVE, ANTHONY, N.V. Hollandsche
Stoomboot Maatschappij, deel 2 en 3: De drie
stuiptrekkingen van een gerenommeerde rederij.
Spreekbuis 2006, nr. 95, 33-, 35-36, ill., nr. 96,
54-55, ill. (vervolg van nr. 43052)
44110. FENTON, ROY, An enterprising concern.
SM 41, 2006, no. 10,48-51, ill. (betreft de verschillen¬
de scheepvaartmaatschappijen van Walter Runciman
(1848-1937) uit Newcastle)
44111. GARRETT, K.S., Union Transport: 60 years
in shipping. Preston, Ships in Focus Publications,
2006, 64 p., ill. (met vlootoverzicht)
44112. KELDER, A.R., Maritieme verzamelingen 9:
scheepsmodellen. BW 61, 2006, 344-345, ill.
44113. KOHLER, PETER C., A British lion in the
Med. SM 41, 2006, no. 8,16-20, ill. (betreft de dienst
dieCunard tussen 1903 en 1921 onderhield tussen theAdriatische en Middellands Zee, en Neiv York)
44U4.
The French Line to the world. SM 41,
2006, no. 12,14-15,17-19, 21, ill.
44115. KRÜGER, BERND, Reederei Ernst Jacob:
fünfzig Jahre Flensburger Erfolgsgeschichte.
Kohlers Flottenkalender 2007,122-127, ill.
44116. MEEK, DONALD E., NICHOLAS S. RO¬
BINS, The kingdom of MacBrayne. Edinburgh,
Birlinn, 2006, 288 p., ill. (betreft de rederij, gesticht
door David MacBrayne (1817-1907))
44117. MEYER, GÜNTHER, Mittelmeer-Reederei
G.m.b.H.: eine deutsche Kriegsreederei. Nordlicht 14, 2006, Heft 52,12-15, ill44118. -, SchifFahrt-G.m.b.H.: eine Kriegsreederei
im Schwarzen Meer. Nordlicht 14, 2006, Heft 53,
16-19, ill.
44119. MILLER, WILLIAM H., Greek passenger li¬
ners. Stroud, Tempus Publishing, 2006, 96 p., ill.
44120. MOOJEN, WILLEM H., Hollandsche Stoom¬
boot Maatschappij=Holland Steamship Company:
de vaart op het Verenigd Koninkrijk en West-Afrika, deel II: De vloot. Emmen, Lanasta, 2006, 272
p., ill. (vervolg van nr. 43065)
44121. MOORHOUSE, ALAN, Fantasy in color:
profile of the largest cruise ferry in the world. SM

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

41, 2006, no. 10,16-19, Hl- (betreft het cruiseschepen
van de Color Line)
44122. MUMMERY, PATRICK, Historic ships, bra¬
ve crews...: demise of the San ships. SBr 80,2006,
335-336, ill. (betreft de ‘San’-schepen van de Eagle Oil
and Shipping Company, na de Eerste Wereldoorlog een
onafhankelijk onderdeel van Shell)
44123. NIX, MICHAEL, The Australian Company of
Edinburgh & Leith, part 2: states of account. GC
28, 2006, no. 1,13-35, Hl- (vervolg van nr. 41979)
44124. PLOWMAN, PETER, The Chandris liners
and celebrity cruises. Kenthurst (NSW), Rosen¬
berg Publishing, 2006, 244 p., ill.
44125. RABBEL, JÜRGEN, Die Rostocker ‘SchiffsRhederei’ Richard V. Beselin. DSA 28, 2005 (ver¬
schenen 2006) 197-238, ill. (met Engelse en Franse
samenvattingen)
44126. ROOYEN, CORNELIUS DEN, Seatrade (II):
Groningen ontgroeid!, (Ill): hoe nu verder? BW
61, 2006, 275-277, ill., 332-335, ill. (vervolg van nr.
43068)
44127. SHAW, JIM, The Bakke boats. SM 41, 2006,
no. 8, 54-56, ill. (betreft de geschiedenis van de Noorse
rederij Knutsen OAS Shipping AS)
44128. ZUIDHOEK, ARNE, De mooiste schepen
van de Holland West-Afrika Lijn. Zaltbommel,
Aprilis, 2006,143 p., ill.
44129. -, De mooiste schepen van de Nedlloyd.
Zaltbommel, Aprilis, 2006,132 p., ill.
KOOPVAARDIJ - TOT 1800
44130. ANTUNES, CATIA, Sea and land: the inte¬
gration of the Dutch and Portuguese urban hin¬
terlands in the European maritime system during
the seventeenth century. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 115-145, ill.
44131. BERTI, MARCELLO, I rischi nella circolazione marittima tra Europa nordica ed Europa
mediterranea nel primo trentennio del Seicento
ed il caso della seconda guerra anglo-olandese
(1665-67). In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ric¬
chezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIXVIII (Firenze, 2006) 809-839
44132. CLEMENT, ALAIN, English and French
mercantilist thought and the matter of colonies
during the 17th century. SEHR54, 2006, 291-323
44133- CRUSELLES GÓMEZ, ENRIQUE, Los mercados aseguradores del Mediterraneo catalanoaragonés. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ric¬

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

chezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIXVIII (Firenze, 2006) 611-639
44134. DEGRYSE, K., De Antwerpse fortuinen: ka¬
pitaalsaccumulatie, -investering en -rendement te
Antwerpen in de 18de eeuw. BG 88, 2005, 1-389,
ill. (proefschrift; passim maritiem; bijlagen op cd-rom)
4413 5. FENICLA, GIULIO, I noli marittimi nell’economia ragusea del XVI secolo. In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 675687, ill.
4413 6. FREIRE COSTA, LEONOR, Privateering and
insurance: transaction costs in seventeenth-cen¬
tury European colonial flows. In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 703-726, ill.
44137. HEERMA VAN VOSS, LEX, POUL HOLM,
Close encounters with the Dutch. In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 147-178, ill.
44138. JUSTESEN, OLE (ed.), Danish sources for
the history of Ghana 1657-1754, vol. 1:1657-1735,
vol. II: 1735-1754; vert. James Manley. Kopenha¬
gen, The Royal Danish Academy of Sciences and
Letters, 2005, xxxviii, 1058 p. (serie ‘UAI Fontes Historiae Afiicanae. Series Varia’, VIII)
44139. KAISER, WOLFGANG, Frictions profitables: 1’économie de la rangon en Méditerranée oc¬
cidentale (XVIe-XVIIe siècles). In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 689-701
44140. LINK, CHRISTINA, DIANA KAPFENBERGER, Transaktionkostentheorie und hansische
Geschichte: Danzigs Seehandel im 15. Jahrhundert im Licht einer volkwirtschaftlichen Theorie.
Hansische Geschichtsblatter 123, 2006,153-170.
44141. LÓPEZ NADAL, GONQAL, The Majorcan
squadron (1660-1684): notes for a study of mariti¬
me enterprise: supplying, financing, and invest¬
ment. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchez¬
za del mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII
(Firenze, 2006) 727-760, ill.
44142. MANERA, CARLES, ANDREU SANSÓ, The
Mediterranean Sea: a bridge between coasts: 18th
century trading links between the east coast of
Spain and the Balearic Islands. In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 179-199, ill.
44143. MATAR, NABIL, Britain and Barbary, 15891689. Gainesville (FL), University Press of Florida,
2005, xiii, 241 p., ill.

101

44144- PAGANO DE DIVITIIS, GIGLIOLA, Mediterraneo e Nord Europa fra ’500 e ’700: scambi
commerciali e scambi culturali. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 81-114, UI.
44145. PAGRATIS, GERASSIMOS D., ‘Le fortune
di mare’: incidenti della navigazione mercantile
nei mari Ionio e Adriatico (1611-1795). In: (Simo¬
netta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare,
ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze,
2006) 841-861, ill.
44146. PICCINNO, LUISA, Citta, porto, economia
locale: i progetti di ampliamento del Portofranco
di Genova tra Sei e Settecento. In: (Simonetta Ca¬
vaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 773-794
44147. RADTKE, CHRISTIAN, Money, port and
ships from a Schleswig point of view. In: (Lucy
Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford,
2006) 147-151
44148. SICKING, LOUIS, Strategies de reduction
de risque dans le transport maritime des Pays-Bas
au XVIe siècle. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 795-808

44149- SPOONER, FRANK, From hoards to safe
havens: some transfers abroad in the XVIIth and
XVIIIth centuries. JEEH 34, 2005, 601-624
44150. STRANGIO, DONATELLA, II porto di Civi¬
tavecchia (secc. XVI-XVIII): investimenti e sviluppo economico. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 761-772
44151. VELUWENKAMP, JAN WILLEM, Interna¬
tional business communication patterns in the
Dutch commercial system, 1500-1800. In: (Hans
Cools e.a. (red.)), Your humble servant: agents in
early modern Europe (Hilversum, 2006) 121-134
(passim maritiem)
44152. WITTHÖFT, HARALD, Sea meets land: the
sea as dominant factor in the economic develop¬
ment of a Hanse-town - Liineburg 1200-1800. In:
(Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
ze, 2006) 389-400

44J53- ZAHEDIEH, NUALA, New World resources
and the expansion of England’s merchant marine.
In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
ze, 2006) 511-522, ill.

KOOPVAARDIJ - OM DE OOST

44154- ABBATTISTA, GUIDO, Empire, liberty and
the rule of difference: European debates on Bri¬
tish colonialism in Asia at the end of the eigh¬
teenth century. ERH13, 2006, 473-498 (met Franse

samenvatting)
44155- ANDRADE, TONIO, The rise and fall of
Dutch Taiwan, 1624-1662: cooperative coloniza¬
tion and the statist model ofEuropean expansion.
JWH17, 2006, 429-450
44156. BOWEN, HUW V., The business of empire:
the East India Company and imperial Britain
1756-1833. Cambridge, Cambridge University
Press, 2005, xiv, 304 p., ill.
44157. BROUWER, C.G., Al-Mukha: profile of a
Yemeni seaport, as sketched by servants of the
Dutch East India Company (VOC) 1614-1640:
Aden, Aden University Press/Aden University
Printing & Publishing House, 2006, 503 p., ill.
(tweede druk; serie ‘Al-Mukhd triptych: studies on the
maritime economic history of a Yemeni emporium’, vol.
i;zie 00k nr. 25686)
44158. -, Al-Mukha: the transoceanic trade of a Ye¬
meni staple town as mapped by merchants of the
VOC, 1614-1640: coffee, spices & textiles. Amster¬
dam, D’Fluyte Rarob, 2006, 447 p., ill. (serie ‘AlMukha triptych: studies on the maritime economic histo¬
ry of a Yemeni emporium’, uol. 2)

44159-

Spices for specie: nutmeg and mace stored
in the warehouses of al-Mukha, according to
Dutch observations from the beginning of the
seventeenth century. Journal ofFaculty of Arts (Uni¬
versity ofSana’a) 27,2004,26-70 (English section)
44160. BURGELER, GERRIT VAN, NederlandAustralië 400 jaar maritieme betrekkingen, deel
II: Bondgenoot en nieuw vaderland. BW 61, 2006,
298-301, ill. (vervolg van nr. 43100)
44161. CAMPBELL, GWYN, An economie history
of imperial Madagascar 1750-1895: the rise and
fall of an island empire. Cambridge, Cambridge
University Press, 2005, xvii, 413 p.
44162. ELSTLAND, LOURENS VAN, Jan onder de
deecken: een Haarlemse ‘klugt’ geschreven te Ba¬
tavia rond 1690; bezorgd door Karel Bostoen,
Marja Geesink, Maty Zijlstra. Leiden, KITLV uit¬
geverij, 2005, 204 p., ill.
44163. GAASTRA, FEMME S., De neerslag van een
jubileumjaar: VOC 2002. BMGN120,2005,546-561
44164. GOOR, J. VAN (ed.), Generale missiven van
gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII

der Verenigde Oostindische Compagnie, vol. X,
i737'i743- Den Haag, Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, 2004, xi, 1159 p. (serie ‘Rijks Geschied¬
kundige Publicatiën. Grote Serie’, uol. 250)
44165. HARIHARAN, SHANTHA, Asian maritime
trade - Portuguese and English country trade
from Western India in the eighteenth century: a
study in contrast. IJMH 18, 2006, no. 1,1-24 (met
Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)
44166. JACOBS, ELS M., Merchant in Asia: the tra¬
de of the Dutch East India Company during the
eighteenth century. Leiden, CNWS Publications,
2006, x, 474 p., ill. (serie ‘CNWS Publications’, no.
146; ‘Studies in overseas history’, uol. 8; eerder als proef¬
schrift verschenen o.d.t. ‘Koopman in Azië: de handel van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de
eeuw’ (Zutphen, Walburg Pers, 2000))
44167. KWEE, HUI KLAN, The political economy of
Java’s north-east coast, c. 1740-1800: elite synergy.
Leiden/Boston (MA), Brill Academic Publishing,
2006, xxvi, 334 p. (serie TANAP monographs on the his¬
tory o/the Asian-European interaction’, uol. 3)
44168. LAWTON, LINDL, Fairbridge kids & Little
Brothers. Signals 2006, nr. 76, 2-6, ill. (betreft kinderemigratie naar Australië)
44169. MCCARTHY, ANGELA, Irish migrants in
New Zealand, 1840-1937: ‘the desired haven’.
Woodbridge, Boydell Press, 2005, xi, 314 p.
44170. MORGAN, KENNETH, The Bristol Cham¬
ber of Commerce and the port of Bristol, 18231848. IJMH 18, 2006, no. 1, 55-77 (met Engelse,
Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)
44171. NEIJENS, SERVAAS, ‘Het machtige eyland’;
foto’s Kris Pannecoucke. National Geographic
Nederland-België 2006 (augustus) 40-55, ill. (be¬
treft het VOC-fort in Galle, vierhonderd jaar na de aan¬
komst van de Nederlanders)
44172. NIERSTRASZ, CHRIS, Reguleren of cor¬
rumperen?: de VOC en hervormingen in de privéhandel (1743-1799). TvZ 25, 2006, 165-176 (met
Engelse samenvatting)
44t73- SCHOEMAN, KAREL, Kinders van die
Kompanjie: Kaapse lewens uit die sewentiende
eeu. Pretoria, Protea Boekhuis, 2006, 592 p., ill.
44174- SCHOTTENHAMMER, ANGELA (ed.), Tra¬
de and transfer across the East Asian ‘Mediterra¬
nean’. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2005, xvii,
343 p., ill. (serie ‘East Asian maritime history’, no. 1)
44175- SCREECH, TIMON (ed.), Secret memoirs of
the shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 17791822. New York (NY), Routledge, 2005,188 p.

44176. SHAW, LINDSEY, WENDY WILKINS (eds.),
Dutch connections: 400 years ofAustralian-Dutch
maritime links 1606-2006. Sydney, Australian Na¬
tional Maritime Museum, 2006,175 p., ill.
44177. SHIMADA, RYUTO, The intra-Asian trade in
Japanese copper by the Dutch East India Company
during the eighteenth century. Leiden/Boston
(MA), Brill Academic Publishing, 2006, xvi, 225 p.,
ill. (proefschrift Leiden; serie TANAP monographs on the
history of the Asian-European interaction’, uol. 7)
44178. SULISTIYONO, SINGGIH TRI, The expul¬
sion of KPM and its impact on the inter-island
shipping and trade in Indonesia, 1957-1964. Itinerario 30, 2006, nr. 2,104-128, ill.
44179. WEBSTER, ANTHONY, The strategies and
limits ofgendemanly capitalism: the London East
India agency houses, provincial commercial inte¬
rests, and the evolution of British economic poli¬
cy in South and South East Asia 1800-50. EcHR
69, 2006, 743-764
KOOPVAARDIJ - OM DE WEST
44180. BARCLAY, TOM, ERIC J. GRAHAM, The ear¬
ly transatlantic trade of Ayr 1640-1730. Ayr (Schot¬
land), Ayrshire Archaeological and Natural History
Society, 2005,102 p., ill. (serie‘Ayrshire monographs’, 30)
44181. BREITENSTEIN, EDUARD, Uit een Blaricumse boekenkast 5: Hollandse kapers op Amerikaansche kusten. BW 61, 2006, 480-481, ill.
44182. CHENEY, PAUL, A false dawn for enligh¬
tenment cosmopolitanism?: Franco-American
trade during the American War of Independence.
WMQ63, 2006, 463-488
44183. CONFORTI, JOSEPH A., Saints and stran¬
gers: New England in British North America. Bal¬
timore (MD), John Hopkins University Press,
2006, x, 236 p., ill.
44184. DUCOIN, JACQUES, L’Atlantique au temps
des paquebots a voiles, 1: Un aristocrate francais
fuit la Terreur a bord d’un brick américain. LCM
2006, no. 192, 46-55, ill.
44185. ELLIOTT, J.H., Contrasting empires. HT
56, 2006, nr. 8,12-19, ill- (betreft de Spaanse en Britse
kolonisatie van Amerika; passim maritiem)
44186. FINE, JOHN CHRISTOPHER, Treasures ofthe
Spanish main: Spanish galleons in the New World.
Guilford (CT), The Lyons Press, 2006, 288 p., ill.
44187. GRUBB, FARLEY, Babes in bondage?: debt
shifting by German immigrants in early America.
JIH 37, 2006, nr. 1,1-34, ill.

102
TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

103

44188. HAMILTON, DOUGLAS J., Scotland, the
Caribbean and the Atlantic world, 1750-1820.
Manchester/New York (NY), Manchester Univer¬
sity Press, 2005, xv, 249 p., ill. (serie ‘Studies in im¬
perialism’)
44189- HENDRJKSE, N., Hollands glorie in de ko¬
lonie. Willemstad, eigen uitgave, 2005,124 p., ill.
(betreft de Hollandse families Koek, Webb en Duyckinck
als plantagehouders op Curasao)
44190. JACOBS, AUKE P., FRANCESCO D’ESPOSITO, Migratory movements between Spain and
the New World and the Leyes Nuevas: passengers
in both directions in 1543-1544. JEEH 34, 2005,
483-510, ill.
44191. LANDRY, YVES, Les Francais passes au Ca¬
nada avant 1760: le regard de Remigrant. RHAF
59, 2006, 481-500
44192. MCCARTHY, ANGELA, Migrant voyages to
new worlds in the twentieth century. IJMH 18,
2006, no. 1, 79-101 (met Engelse, Duitse, Spaanse en
Franse samenvatting)
44193. MERWICK, DONNA, The shame and the
sorrow: Dutch-Amerindian encounters in New
Netherland. Philadelphia (PA), University of Pen¬
nsylvania Press, 2006, x, 332 p., ill.
44194. PARRY, GLYN, John Dee and the Elizabet¬
han British empire in its European context. HJ 49,
2006, 643-675
44195. PHILBRICK, NATHANIEL, Mayflower: a
voyage to war. Londen, HarperPress, 2006, xviii,
462 p., ill.
44196. ROPER, L.H., Charles I, Virginia, and the
idea of Atlantic history. Itinerario 30, 2006, nr. 2,
33-53
44!97- SICKING, LOUIS, Frontières d’Outre-Mer:
la France et les Pays-Bas dans le monde atlantique
au XIXe siècle. Parijs, Les Indes savantes, 2006,
207 p.
44198. SWEENY, ROBERT C.H., What difference
does a mode make?: a comparison between two
seventeenth-century colonies: Canada and New¬
foundland. WMQ 63, 2006, 281-304, ill. (passim
maritiem)
44199- VAN RUYMBEKE, BERTRAND, Refugiés or
emigres?: early modern French migrations to Bri¬
tish North America and the United States (c. 1680c. 1820). Itinerario 30, 2006, nr. 2,12-32, ill.
44200. WÜSTENBECKER, KATJA, Von Hamburg
nach Amerika: Hilfsorganisationen fur jiidische
Auswanderer 1880-1910. ZVHG 91,2005,77-102, ill.

104

KOOPVAARDIJ - SLAVENVAART
44201. ALLEN, RICHARD B., A traffic repugnant
to humanity: children, the Mascarene slave trade
and British abolition. SA 27, 2006, 219-236, ill.
44202. CALONIUS, ERIK, The Wanderer: the last
American slave ship and the conspiracy that set
her sails. New York, Saint Martin’s Press, 2006,
320 p., ill.
44203. CAMPBELL, GWYN, Children and slavery in
the New World: a review. SA27,2006,261-285, ill.
44204. DIPTEE, AUDRA A., African children in the
British slave trade during the late eighteenth cen¬
tury. SA 27, 2006,183-196, ill.
44205. DONOSO ANES, RAFAEL, El barco anual de
permiso del asiento de esclavos con Inglaterra: el
caso del viaje a la Veracruz del navfo La Real Caro¬
lina en 1732. RHN 24, 2006, Nurn. 93, 67-100, ill.
44206. HAZLEWOOD, NICK, The Queen’s slave
trader: John Hawkins, Elizabeth I and the traffic¬
king in human souls. New York, HarperCoIlins,
2005, xvi, 416 p., ill.
44207. LOVEJOY, PAUL, The children of slavery:
the transatlantic phase. SA 27, 2006,197-217, ill.
44208. POSTMA, JOHANNES, The Atlantic slave
trade. Gainesville (FL, University Press of Florida,
2005, xxii, 177 p. (eerder verschenen in 2003; zie ook
nr. 39581)
44209. RAWLEY,JAMES, STEPHEND.BEHRENDT,
The transatlantic slave trade: a history. Lincoln, Uni¬
versity of Nebraska Press, 2005, xviii, 441 p. (herziene
uitgave, eerder verschenen in 1981)
44210. WALVIN, JAMES, Atlas of slavery. Harlow,
Pearson Longman, 2006, xiv, 146 p.
KOOPVAARDIJ - ZEILVAART igDEEN 20STEEEUW
44211. ALLMELING, HAGEN, Das Journal der
Hamburger Galiot Mary Ann 1834/35. DSA 28,
2005 (verschenen 2006) 399-470, ill. (met Engelse
en Franse samenvattingen)
44212. COOMBES, JOHN L., Tall ships: the sixteen
square riggers of Australia and New Zealand. Wollombi (NSW), Exisle Publishing, 2006,127 p., ill.
44213. EDWARDS, THOMAS EDWIN ‘PARDY’,
Nostalgia revisited ...: more yarns of the old lime
juicers and a tall one about captain Pattman. SBr
80, 2006, 364-365, ill. (eerder verschenen in SBr 6,
1924, no. 52)
44214. FELDKAMP, URSULA, Ein Alltagsgeschichte der Segelschifffahrt in Selbstzeugnissen:

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

das Konzept einer Quellendatenbank am Deutschen Schiffahrtsmuseum. DSA 28, 2005 (ver¬
schenen 2006) 55-74, ill. (met Engelse en Franse sa¬
menvattingen)
44215. GHYS, R., Tall ships’ races: a proof of man¬
hood for youngsters (on board N.R.P. Sagres, Bay
ofBiscay-i5th July 2006): some history. Neptunus
49, 2006, 248-250, ill.
44216. GONDESEN, ANDREAS, Die letzten Weizensegler 1921-1949. DSA 28, 2005 (verschenen
2006) 239-266, ill. (met Engelse en Franse samenvat¬
tingen)
44217. HOLLINS, HOLLY, 50 years of tall ships. CB
2006, no. 217,40-45, ill.
44218. SAWITZKI, SONJA, Die Erschieftung von
acht ‘Meutern’ an Bord des Auswandererseglers
Germania 1824: Bemerkungen zur offiziellen Dokumentation. DSA 28, 2005 (verschenen 2006)
267-281, ill. (met Engelse en Franse samenvattingen)
44219. SHEWAN, ANDREW, Nostalgia revisited
...: in the bygone days of the tea clippers: youthful
memories of stevedores and sailormen. SBr 81,
2007,12-15 (eerder verschenen in SBr 7,1924, no. 58)
44220. ZEEMAN, SIEP, Schoolschepen in moeilijk¬
heden. BW 61, 2006, 396-398, ill.

44229. MILES, PATRICIA, Merchant’s mariners’
sacrifices. Signals 2006-2007, nr. 77> 33'37> ill(betreft Australische koopvaardijverliezen tijdens deTuieede Wereldoorlog)
44230. MILLER, MICHAELB., Pilgrims’ progress: the
business of the Hajj. PP 2006, nr. 191,189-228, ill.
44231. QUINN, PAUL, Macgregor Laird, Junius
Smith and the Atlantic Ocean. MM 92, 2006,486-

KOOPVAARDIJ - STOOM- EN MOTORVAART

ZEE- EN BINNENVISSERIJ

44221. BURGESS, JR., DOUGLAS R., Seize the tri¬
dent: the race for superliner supremacy and how it
altered the Great War. Londen/New York, Inter¬
national Marine/McGraw-Hill, 2005, x, 296 p., ill.
44222. CONTENT, WILLEM, Transport van wilde
dieren: over giraffen in containers en opgewonden
apen in kratten. Spreekbuis 2006, nr. 96, 27, ill.
44223. FENTON, ROY, Timber traders. SM 41,
2006, no. 9,46-49, ill.
44224. JONKER, E.J., Opleggen: eenzaakvanwikken
en wegen. Spreekbuis 2006, nr. 95,18-19, 21, ill.
44225. JORDAN, ROGER, The world’s merchant
fleets: the particulars and wartime fates of 6000
ships. Londen, Chatham Publishing, 2006,640 p.,
ill.
44226. KELDER, A.R., De goudverschepingen van de
Javasche Bank in WOU. BW 61, 2006, 392-395, ill.
44227. KOHLER, PETER C., A fine foursome of
fjords: the post-war liners of Norwegian-America
Line. SM 41, 2006, no. 9, 20-21, 23-25, ill. (betreft
de ‘Vistajfjord’, ‘Bergensf ord, ‘Sagafjord’ en de ‘Oslojjordj
44228. MARCH, EDWARD C., Coal to New Eng¬
land. StB 63, 2006,181-198, ill.

44237. ALLAIRE, BERNARD, L’influence des
pêches dans les orientations coloniales frangaises
au Canada a la fin du 16e siècle. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 431-439
44238. BECKMANN, WERNER, Die Reedereien
der Hochsee- und Heringfischerei in Bremerhaven. Bremerhaven, Heimatsbund der Manner
vom Morgenstern u.a., 2003, 224 p., ill. (serie ‘Sonderveroffentlichungen des Heimatsbundes der Manner
vom Morgenstern, N.R.’, Band 40)
44239. BLANK, H., De opgang en crisis met stakin¬
gen van het stoomtrawlerbedrijf te IJmuiden, 19001940. Haarlem, eigen uitgave, 2006, 72 p., ill. (sa¬
menvatting in een aparte band (22 p.); hoofdstuk 3 (3.1)
onder embargo)
44240. BOCHOVE, CHRISTIAAN VAN, JAN LUI¬
TEN VAN ZANDEN, Two engines of early modern
economic growth?: herring fisheries and whaling
during the Dutch Golden Age (1600-1800). In: (Si¬
monetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare,
ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006)

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

497
44232. SHAW, JIM, Bulk movers. SM 41, 2006, no.
11, 26-29, ill. (behandelt de ontwikkelingen in de bulk¬
en tankerschepen in de ivereld tussen ig66 en 2006)
44233. TENOLD, STIG, Exodus explained - the
fate of ships sold from Norway, 1970-1987. MM
92, 2006, 300-308, ill.
44234. -, Steaming ahead with stainless steel: Odfjell’s entry and expansion in the chemical tanker
market, 1960-1974. IJMH 18,2006, no. 1,179-198,
ill. (met Engelse, Duitse, Spaanseen Fransesamenvatting)
44235. VERHOEFF, HADDE, Twee krokodillen haal¬
den Hamburg niet: transport van wilde dieren (2).
Spreekbuis 2006, nr. 95, 53 (vervolg van nr. 43155)
44236. ZUIDHOEK, ARNE, Het leken wel jachten:
koopvaardijschepen 1945-1970, I: Zuid-Holland.
Zaltbommel, Aprilis, 2006,132 p., ill.

557-574. iU.

105

44241. BRUGGE, JEROEN TER, ‘Een eigen Hollandsch feest’: gebruiken rond de Nieuwe Haring.
Holland 38, 2006,187-190, 223-234, ill.
44242. -, Visverpakking in het verleden: van hout
naar plastic. Vis in bedrijf: praktisch magazine
voor het visbedrijf 2, 2006, nr. 4, 31
44243. BUTCHER, JOHN G., The closing of the
frontier: a history of the marine fisheries in South¬
east Asia c. 1850-2000. Singapore, Institute of
Southeast Asian Studies, 2004, xxii, 442 p., ill. (zie
00k nr. 44244)

44244. BYSKOV, S0REN e.a., Roundtable: reviews
of John G. Butcher, The closing of the frontier: a
history of the marine fisheries of Southeast Asia,
c. 1850-2000; with a response by John G. Butcher.
IJMH18, 2006, no. 1, 333-383 (zie nr. 44243)
44245- CADORET, BERNARD e.a., Les Kerhors:
une communauté maritime singulière. LCM
2006, no. 191, 30-43, ill.

Coenen: interview met Florike Egmond. Holland
38, 2006, 244-250, ill.

44254- HOCQUET, JEAN-CLAUDE, Due risorse
marittime associate: il sale e il pesce: profilo storico. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza
del mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Fi¬
renze, 2006) 235-265, ill.

44255- KARLSDÓTTIR, HREFNA M., Fishing on
common grounds: the consequences of unregula¬
ted fisheries of North Sea herring in the postwar
period. Göteborg, Department of Economic History, 2005, 221 p., ill. (serie ‘Meddelandedjrdn Ekonomisk-Historiska Institutionen Handelshogskolean uid
Göteborgs Universitet’, no. 94)
44256. KING, RICHARD, Mr Yamashita and his
cormorants. MLT 2006, no. 31, 12-25, BI. (behan¬
delt het traditionele vissen met behulp van aalscholvers of
‘ukai’ in Japan)

44257- KORNALIJNSLIJPER, BEN, Verongelukte

44246. DENSLAGEN, WIMe.a., [HerbouwHaringpakkerstorenj. Amstelodamum 93, 2006, nr. 1, 329, ill. (themanummer; andere bijdragen door Paul van
Weil, Guido Frankfurther, Maarten Kloos en Wim Vroom)
44247. DOUBLE, LOUIS, Une dure campagne a IsIande: le témoignage de Louis Double. LCM 2006,
no. 190, 34-41, ill.

vissers op zee, 1818-1973. Steevast 2006, 69-94
(betreft Enkhuizer vissers)
44258. LANDRY, NICOLAS, Elements d’histoire
des pêches: la péninsule acadienne du NouveauBrunswick, 1890-1950. Sillery (QC), Les editions
du Septentrion, 2005, 308 p., ill.
44259. LAUWERIER, ROELC.G.M., FRITS J. LAAR¬
44248. EVERAERT, JOHN G., La vocation mariti¬
MAN, Hollandse Nieuwe en de mythe van Willem
me de la Flandre, la course ou la pêche: une alter¬
Beukelszoon. Holland 38, 2006,150-160, ill.
native? (1650-1730). In: (Simonetta Cavaciocchi 44260. MORIEUX, RENAUD, Mer-terroir ou mer(ed.J), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
territoire?: les querelles de pêche franco-anglaisecc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1075-1089, ill.
ses au XVIIIe siècle. In: (Simonetta Cavaciocchi
44249. FEENSTRA, BROIER, Visverkopers hebben
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
tevens visserijmuseum op Terschelling: ‘Aike van
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 971-995, ill.
Stien is eerbetoon aan voorouders’. Vis in bedrijf:
44261. MORONI, MARCO, Tra ‘relitti di mare’ e
praktisch magazine voor het visbedrijf 2, 2006,
paludi costiere: nascita di una comunita di pescanr. 5, 31
tori a San Benedetto del Tronto (secoli XVI-XVIII).
44250. GARNIER, DONATIEN, Poets in foul-weatIn: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
her gear. MLT 2006, no. 31, 66-73, ill. (betreft het
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
jaarlijkse gedichtenfestival ‘Fisher Poets Gathering’ in
ze, 2006) 1041-1056, ill.
Astoria, Oregon)
44262. NOREL, WILLEM VAN (samenst.), Elburgaf¬
44251. GRANDI, ALBERTO, II governo di una risgesloten van het water. Elburg, Oudheidkundige
orsa collettiva: regole e istituzioni della pesca nei
Vereniging Aren t thoe Boecop, 2006,108 p., ill. (se¬
laghi di Mantova in eta moderna. In: (Simonetta
rie ‘Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging “Arentthoe
Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
Boecop" ’, nr. 82; behandelt de veranderingen voor de (vis¬
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 201-217
sersbevolking van Elburg na de ajsluiting van de Zuider¬
44252. HEERLIEN, MAARTEN, Stokvishandel tus¬
zee in 1932 en de aanleg van OostelijkFlevoland in 1956)
sen de Republiek, Newfoundland en het Middel- 44263. POULSEN, BO, Visvangststrategie bij de
landse-Zeegebied (1590-1670). TvZ 25,2006,123Nederlandse Grote haringvisserij, 1856-1863.
137, ill. (met Engelse samenvatting; zie ook nr. 42082))
Netwerk 17, 2006, 21-35, BI.
44253. HELL, MAARTEN, SANDRA LANGEREIS,
44264. RAHN PHILLIPS, CARLA, The long-term
De wonderlijke onderwaterwereld van Adriaen
profitability of the tuna fisheries in southwestern

Spain. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchez¬
za del mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII
(Firenze, 2006) 1121-1136, ill.
44265. SÉGALOU, PATRICE, La pêche a Calvi.
LCM 2006, no. 189, 30-41, ill.
44266. -, Le musée de la Pêche de Concarneau.
LCM 2006, no. 189, 54-61, ill.
44267. SHEPARD, W.P., A.W. ARGUE, The 1985
Pacific Salmon Treaty: sharing conservation bur¬
dens and benefits. Vancouver, UBC Press, 2005,
xvi, 288 p., ill.
44268. SUTHERLAND, IAIN, The fishing industry
of Caithness. Wick, eigen uitgave, 2006,167 p.
44269. SVEINSSON, ÓTTAR, IJsstorm. Haarlem,
Hollandia, 2006,165 p., ill. (behandelt de arbeidsom¬
standigheden aan boord van Britse trailers tijdens de ijsstorm bij Ijsland in Jebruari 1968)
44270. VOLGERS, JOUKE, PETER DORLEIJN, Haringgeluk: een Enkhuizer visser over de haringvangst
op de Zuiderzee. Zwolle, Vereniging Botterbehoud,
2006, 63 p., ill.; red. Anita Muller (verschenen als nr.
4 van 2006 van Tagrijn’)
44271. VRIES, NICO DE, Prikken, zeepsop en tin¬
nen haringen: het gebruik van aas in de beugvisserij (1600-1900). Netwerk 17, 2006, 7-19, ill.
44272. ZANINI, ANDREA, Un difficile equilibrio:
stato, pescatori e comunita in Liguria tra Sei e Settecento. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ric¬
chezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIXVIII (Firenze, 2006) 1091-1102
44273. (N.N.), Katwijks bedrijf bestaat al 106 jaar:
haring speelt nog steeds een hoofdrol bij Parlevliet. Visserijnieuws Bijlage 2006, nr. 17 (28 april)

36-37
KUST- EN BINNENVAART
44274. BEEK, ARIE TER, Een Noordzeebotter als
bar. Tagrijn 2006, nr. 3,13-16, ill.
44275. BETZ, HELMUT, Flaggen eingeholt. Koh¬
lers Flottenkalender 2007, 215-222, ill. (betreft en¬
kele Duitse Rijnvaartrederijen)
44276. BLOEMBERG, WIM, Varen op Den Haag en
Scheveningen: van Spui tot Haringkade. Rijswijk,
Elmar, 2006, 79 p., ill. (serie ‘Historische reeks Muse¬
um Scheveningen’, no. 13)
44277. BOERSEMA, JAAP, ‘Schipper mag ik over¬
varen-ja of nee?’, deel 1: ‘moetik dan ook geld be¬
talen’, het antwoord was meestal ‘ja’, en dan komt
het-hoe...? Binnenvaart 15,2006, nr. 4,39-41, ill.

44278. BOODE, BEN, Herinneringen van een echte
spitsenschipper (deel 1). Binnenvaart 15, 2006,
nr. 6, 33-40, ill.
44279. BOUMA, LIUWE, THEO HOOGMOED,
Grootzeilhuiken. Bokkepoot 2006, nr. 175,11, ill.
44280. -, Haspels van staal, liggend en staand. Bok¬
kepoot 2006, nr. 176,10-12, ill.
44281. BOWCOCK, ANDREW, Early iron ships on
the river Shannon. MM 92, 2006, 309-325, ill.
44282. BURNS, ROBERT L, Gegna: coastal moor¬
ing in Crusader Valencia. TC 47,2006,777-786, ill.
44283. BUTI, GILBERT, Entre échanges de proximité et trafics lointains: le cabotage en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: (Simonetta
Cavaciocchi (ed.J), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 287316, ill.
44284. CARR, REG, Explosive carriers. SM 41,
2006, no. 11,47-49, ill- (betreft een aantal kleine coas¬
ters, diegebruikt zijn om explosieven uit de explosievenjübriek in Ardeer, Ayshire, te vervoeren)
44285. CORBIN, ANNALIES, The life and times of
the steamboat Red Cloud or, how merchants,
mounties, and the Missouri transformed the
West. College Station (TX), Texas A&M Universi¬
ty Press, 2006, xvii, 145 p., ill.
44286. DANSER, HEIN, Veertig jaar containertransport in Europa. Binnenvaart 15, 2006, nr. 6,
1-8, ill.
44287. DERKSEN, RIEN, Varen als vroeger: de opdrukker I en 2. Bokkepoot 2006, nr. 175, 12-13,
ill., nr. 176,13-16, ill.
44288. DIEPENHORST, PETER, De pont die altijd
vaart. Binnenvaart 15,2006, nr. 6,43-50, ill. (betreft
de veerboot ‘Prinses Beatrix’, die tussen 1938 en 1964 de
veerdienst Den Bommel-Numansdorp onderhield)
44289. GELDEREN-KASBERGEN, ELLY VAN,
Herinneringen rondom de Hollandsche IJssel:
van de Stormpolder tot Gouda en van Gouda tot
Kralingseveer. Capelle aan den IJssel, AVW Vak¬
pers, [2003], 147 p., ill. (passim maritiem)
44290. -, Leven en werken rond Lek en IJssel: be¬
drijvig verleden. Capelle aan den IJssel, AVW Vak¬
pers, [2005], 166 p., ill. (passim maritiem; behandelt
ook een aantal scheepsiverven)
44291. HACHMER, H.A., De Veenkoloniën: meer
dan armoede en rechte lijnen. Genealogie 12,
2006, 86-91, ill.
44292. HALL, NICK, Chained links. SM 41, 2006,
no. 11,17-18, 20-21, ill. (betreft Britse kettingponten)

106
TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

107

44293- HELMUS, PIET, Voor en achter: reisverha¬
len van een coasterkapitein. Alkmaar, De Alk,
2006,144 p., ill. (verhalen uit de periode oktober 1962april 196g, die zich ajspelen op de ‘Ramona’ en de
‘Noorduaarderj

de excursieschepen rond de Britse eilanden in de periode
1966-2006)

44308. PONSEN, ARTL, E. VAN DER VLIST (red.),
Het fataal evenement: de buskruitramp van Leiden
in 1807. Leiden, Gingko, 2007 (zie ooknr. 44309)
44294. KERKMEIJER, WICHER, Scheepvaart op 44309. -, De buskruitramp in twee schatkisten.
het Peizerdiep. NSMNT 2005, 23-27, ill.
Nationaal Archief Magazine 2006, nr. 4,12-13, iü44295- - De Drentsche Stoomboot Maatschappij.
(betreft de ramp met een vrachtschip vol buskruit, dat op
Assen, Van Gorcum, 2006,136 p., ill.
12 januari 1807 ontplojte waardoor een deel van de Leid44296. KEWELOH, HANS-WALTER, Der Ausbau
se binnenstad iverd verivoest; zie ook nr. 44308)
der Wasserstraflen zwischen Havel und Weichsel 44310. POPPELIER, A., Mijn ‘geboorteschip’ het
im 20. Jahrhundert und deren Auswirkungen auf
sleepvrachtschip Fraternite III. Binnenvaart 15,
die Flöfterei im Flussgebiet der Oder. DSA 28,
2006, nr. 5,11-16, ill.
2005 (verschenen 2006) 75-94, ill. (met Engelse en 44311. RABBEL, JÜRGEN, Vom Dampfboot zum
Franse samenvattingen)
Seedampfer: zur Geschichte der Passagierschif44297- KOPPEJAN, A.R., Middelburg weer op de
fahrt Rostock-Warnemünde 1834-1914. Rostock,
(zee)kaart. BW 61, 2006, 384-386, ill. (betreft de
Ingo Koch Verlag, 2006, 298 p., ill.
Middelburgse kustvaart)
44312. RIJKEN, WIM VAN DER, De historie van mijn
44298. LE BOUËDEC, GERARD, Produits vivriers
ouders: het levensverhaal van Johan van der Rijken
et matières premières dans Ie développement du
en Liza Pols. Linne, eigen uitgave, 2005,133 p., ill.
cabotage en Europe adantique (de Ia Péninsule
(betreft de geschiedenis van een binnenschippersgezin)
Ibérique a 1’Europe du Nord) XVe-XVIIIe siècles.
44313. ROBINSON, M.J., Coastal shippinginCum¬
In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
berland, 1680-1740. MM 92, 2006, 270,-281, ill.
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬ 44314- SCHUTTEN, GERRJT, Houten schepen in
ze, 2006) 267-285, ill.
Friesland: de vrachtvaart (1 en 2), de palingindus44299. LENTJES, ARJE, Opsporing verzocht: het
trie (3). SZ 30, 2006, nr. 7, 31-35, ill., nr. 8,15-19,
mysterie van een scheepsbel aan boord van de
ill., nr. 9,15-19, ill.
zandzuiger Polaris. Binnenvaart 15, 2006, nr. 4,
44315- STEENWIJK, ONNO VAN, Met de poon Ou35-38, ill.
derhoek op reis naar Denemarken. SZ 30, 2006,
44300. McCUTCHEON, CAMPBELL, A trip down
nr. 6, 10-13, J5) ill. (betreft een reis met een Zeeuwse
the Thames. SM 42, 2007, no. 1, 28-29, illpoon, gebouwd doorJ.P.G. Thiebout op zijn werf'DeAm44301. MEIJER, T.L., Drie generades Meijer. Bin¬
stel’ te Ouderamstel in 1914)
nenvaart 15, 2006, nr. 5, 23-25, ill. (betreft een fami¬ 44316. STERZ, HERBERT, Havelschiffahrt unterm
lie van Groninger beurtschippers)
Segel. Pritzwalk, MEDIA(ó)VICE, 2005,145 p., ill.
44302. MULLER, FREDERIK, Schippers-slepers- 44317- STEUR, JOEP, HENK VAN HALTEREN, PE¬
reders: 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de
TER DORLEIJN, Kuilen en slepen. Tagrijn 2006,
familie Muller. Terneuzen, Scheldt Information
nr. 3,11-12, ill.
Service, 2006, [12], 339 p., ill. (met vlootoverzichten) 44318. STRJEN, KEES VAN (samenst.), De Briel44303. NEEF, JAN, Over vlaggen en wimpels. SZ
sche boot, 1834-1862: brieven en raadsverslagen.
30, 2006, nr. 6, 24-25, 27, ill.
Spijkenisse, eigen uitgave, 2006, 99 p., ill.
44304. OOMENS, GERARD, Schippersleven (deel 1
en 2). Binnenvaart 15, 2006, nr. 5,1-9, ill., nr. 6,
11-21, ill.
44305. OUDEN, IES DEN, De zomer van 46. Bokkepoot 2006, nr. 175,18-21, ill. (reisverslag van een
tocht met de stalen klipper ‘Atze’)
44306. PADJE, WLM VAN ’T, Een overzicht van vijf¬
tig jaar verkeersbegeleiding. Binnenvaart 15,
2006, nr. 6, 23-27, ill.
44307- PLUMMER, RUSSELL, A dying breed. SM
41, 2006, no. 8, 22-26, ill. (betreft degeschiedenis van

108

44319. TEIGELAKE, ULRJKE, Inland water trans¬
port in the Pre-Roman Iron Age in Northern Ger¬
many and its role in intra- and intercultural com¬
munication. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected
by the sea (Oxford, 2006) 152-156, ill.
44320. TÖRNLUND, ERIK, LARS ÖSTLUND, Mo¬
bility without wheels: the economy and ecology of
timber floating in Sweden, 1850-1950. JTH 27,
2006, nr. 1, 48-70, ill.
44321. VISSERMAN, PIET, Ik heb altijd gevaren.
Binnenvaart 15,2006, nr. 4,1-6, ill. (persoonlijke her-

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

nemer aan de Discovery-expeditie van Robert Falcon Scott
naar de Zuidpool in 1901-1904)
44333. DE VOS, LUKAS, Van het hoge zuiden naar
het diepe noorden: de Belgica. Sirene 57, 2006,
nr. 225, 9-12, ill.
44334. DEANE, ANTHONY, Undiscovered ocean:
from Marco Polo to Francis Drake. Stroud, Tem¬
pus Publishing, 2005, 288 p., ill.
44335. DELGADO, JAMES P., Roald Amundsen,
Gjba, and the Northwest Passage. MLT 2006, no.
32, 24-35, ill44336. DRIVENES, EINAR-ARNE, HARALD DAG
J0LLE, Norsk polarhistorie. Oslo, Gyldendal,
2004, 3 dl.
44337. ELZINGA, AANT e.a. (eds.), Antarctic chal¬
lenges: historical and current perspectives on
Otto Nordenskiöld’s Antarctic expedition 19011903. Gothenburg, University of Goethenburg,
2004, 330 p.
44338. ESTENSEN, MIRIAM, Terra Australis In¬
cognita: the Spanish quest for the mysterious
Great South Land. Sydney, Allen & Unwin, 2006,
304 p.
44339. FERNANDEZ-ARMESTO, FELIPE, Pathfin¬
ders: a global history of exploration. Oxford, Ox¬
ford University Press, 2006, 448 p., ill.
44340. FOUCQUERON, NOËL, Première autopsie
sur le continent nord américain. CHM 2006, no.
60, 99-105
ONTDEKKINGS- EN WETENSCHAPPELIJKE
44341. FREELS, DIETER, Jens Munks Suche nach
REIZEN
der Nordwestpassage im 17. Jahrhundert. Logbuch 42, 2006,102-112, ill.
44329. BROEK, LAURA VAN DEN, MAAIKE JA¬
COBS (bez.), Christenslaven: de slavernij-ervarin¬ 44342. HANBURY-TENISON, ROBIN (samenst.),
De zeventig beroemdste reizen aller tijden. Busgen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en
sum, Thoth; Tielt, Lannoo, 2006, 304 p., ill. (pas¬
Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743); met
sim maritiem; vertaling van The seventy great journeys
medew. van Gerard van Krieken. Zutphen, Wal¬
in history’ (Londen, Thames & Hudson, 2006))
burg Pers, 2006, 351 p., ill. (serie ‘Werken uitgegeven
44343.
HEIJER, HENK DEN (ini., bez.), Expeditie naar
door de Linschoten-Vereeniging’, dl. 104)
de Goudkust: het journaal van Jan Dircksz Lam over
44330. BROWN, ANTHONY J., GILLIAN DOOLEY
de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626.
(eds.), Matthew Flinders - private journal: from
Zutphen, Walburg Pers, 2006,208 p., ill. (serie ‘Wer¬
17 December 1803 at Isle of France to 10 July 1814
ken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging’, dl. 105)
at London. Adelaide, The Friends of the State Li¬
44344.
JACOBS, A., Bereikten de Chinezen 70 jaar
brary of South Australia, 2005, 566 p., ill.
voor Columbus Amerika? Neptunus 49, 2006,
44331. BURGHARTZ, SUSANNA (ed.), Inszenierte
236-240, ill.
Welten: die west- und ostindischen Reisen der
44345. JETT, STEPHEN C., Crossing ancient oceans:
Verleger de Bry, 1590-1630: staging new worlds:
voyages to the Americas before Columbus. New
De Bry’s illustrated travel reports, 1590-1630. Ba¬
York, Spinger-Verlag New York, 2006,448 p., ill.
sel, Schwabe Verlag, 2004,199 p.
44346. JONES, EVAN, The Matthew of Bristol and
44332. DE BAETS, PETER, Nog een ‘Oostendse’
the financiers of John Cabot’s 1497 voyage to
ontdekkingsreiziger. Biekorfi05, 2005, 356-359,
North America. EHR121, 2006, 778-795
ill. (betreft Reginald Koettlitz (1860-1916), arts en deel¬

inneringen van de auteur bij zijn ouders aan boord van het
m.s. ‘Eben Haëzerj
44322. VOORSCHUUR, RINY, Weet je nog wel
(deel 5, 6 en 7). Binnenvaart 15, 2006, nr. 4, 4749, ill., nr. 5, 19-21, ill., nr. 6, 28-29, *U- (vervolg
van nr. 43268)
44323. WAKEFIELD, IAIN, The road north. SM 41,
2006, no. 9, 54-58, ill. (betreft de geschiedenis van de
Hurtigruten scheepvaartverbinding langs de Noorse kust)
44324. WESTERS, A., Oostzeelepels in de verza¬
meling van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
NSMNT 2005, 28-31, ill. (met catalogus)
44325. WIELEN-DE GOEDE, MARTINE VAN DER,
De nieuwe trekweg langs de Vliet: het jaagpad van
Leiden tot de Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag, 1636-1638. Leiden, Primavera Pers, 2006,144 p., ill.+losse kaart van Jan
Jansz Dou uit 163 6 (serie ‘Leidse historische reeks’, nr. ig)
44326. WINDE, JOACHIM, SOAG und DOS: zwei
Oder-Reedereien mit kurzer Geschichte. Köhlers
Flottenkalender 2007,172-175, ill.
44327. WIT, TEUN DE, Maresma compleet: vlootschouw Maresma schepen. Binnenvaart 15, 2006,
nr. 4, 31-34, ill. (vervolg van nr. 42149)
44328. ZANDE, L. VAN DE, Uit de annalen van de
Nederlandsche Rjjnvaartvereeniging: kinderleed.
Binnenvaart 15, 2006, nr. 5, 36-37, ill.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

109

44347- KRAUSE, REINHARD A., JÖRN THIEDE,

44358. TOBIN, GEORGE, Captain Bligh’s second
Alfred Wegener, Geowissenschaftler aus Leidenchance: an eyewitness account of his return to the
schaft: eine Reflexion anlasslich des 125. GeburtSouth Seas by Lt. George Tobin. Londen, Chat¬
stages des Schöpfers der Kontinentalverschieham Publishing, 2006, 256 p., ill.
bungstheorie. DSA 28, 2005 (verschenen 2006)
44359- VADEBONCOEUR, GUY, Le manoir Jac¬
299-326, ill. (met Engelse en Franse samenvattingen)
ques Cartier. Neptunia 2006, no. 242, 22-25, ill44348. LANGE, WILLIAM DE, Pars Japonica: the 44360. VASILE, RONALD S., RAYMOND B. MAN¬
first Dutch expedition to reach the shores of Ja¬
NING, RAFAEL LEMAITRE (eds.), William Stimppan, or how a seafaring raid on the coast of South
son’s journal from the North Pacific exploring ex¬
America met with disaster and how, against all
pedition, 1853-1856. Tokyo, Carcinological Society
odds, one ship was eventually brought to the sho¬
ofjapan, 2005, v, 220 p., ill. (serie ‘Crustacean research’,
res of Japan by the English pilot Will Adams, the
nr. 5, special issue (November 2005))
hero of Shogun. Warren (CT), Floating World 44361. WOLFF, LARRY, The global perspective of
Editions, 2006, xx, 268 p., ill.
Enlightened travelers: philosophic geography
44349. LORIMER, JOYCE (ed.), Sir Walter Ralegh’s
from Siberia to the Pacific Ocean. ERH 13, 2006,
Discoverie of Guiana. Londen, The Hakluyt Socie¬
437'453 (possim maritiem; met Franse samenvatting)
ty, 2006, xcviii, 360 p., ill. (serie ‘Works issued by the 44362. (N.N.), Chinas grofier Admiral und EntdecHakluyt Society. Third Series’, no. 15; heruitgave van
ker. Kohlers Flottenkalender 2007, 44-49, ill. (be¬
The discoverie of the large, rich, and bewtiful empyre of
treft de Chinese admiraal en ontdekkingsreizigerZheng He)
Gviana ...’ (Londen, Robert Robinson, 1596))
44350. LOVE, RONALD S., Maritime exploration in LOODS-, BERGINGS- EN REDDINGSWEZEN
the age of discovery, 1415-1800. Westport (CT),
Greenwood Press, 2006, 220 p., ill. (serie ‘Green¬ 44363. BROWN, CASSIE, Writing the sea. St.
wood guides to historic events, 1500-1900’)
John’s (NF), Flanker Press, 2005, x, 164 p., ill.
44351- MAXWELL, MARY JANE, Afanasii Nikitin:
(bundel maritieme essays van de auteur (1919-1986),
an orthodox Russian’s spiritual voyage in the Darivaarin onder meer enkele Canadese scheepsrampen ivoral-Islam, 1468-1475. JWH 17, 2006, 243-266
den behandeld)
44352. MAYERS, KIT, North-East passage to Muscovy:
44364- CLARK, CHARLES, The drift of the barque
Stephen Borough and the firstTudor explorations.
Craigmullen: dispelling the myth. MM 92, 2006,
Stroud, Sutton Publishing, 2005, xiii, 241 p., ill.
482-486, ill.
44353- PAESIE, RUUD, De uitrusting van de expe- 44365. DUCKWORTH, SPENCER, Destroyers on
ditievloot van Jacob Roggeveen naar het ‘onbe¬
the rocks: seven ships lost. Fort Bragg (CA), Cy¬
kende Zuidland’ (1721-1722). TvZ 25, 2006, 138press House, 2005, 322 p., ill. (betreft een van de
164, ill. (met Engelse samenvatting)
grootste scheepsrampen in vredestijd van de U.S. Navy in
44354. RJVIÈRE, PETER (ed.), The Guiana travels
September 1923, ivaarbij zeven marineschepen voor de
ofRobert Schomburgk 1835-1844, vol. I: Explora¬
Californische kust aan de grond liepen)
tions on behalf of the Royal Geographical Society 44366. DUFFY, FRANK, Pilots to the rescue. SM 41,
1835-1839. Londen, The Hakluyt Society, 2006,
2006, no. 9,16-18, ill. (behandelt de loodsen en loodsxiv, 406 p., ill. (serie ‘Works issued by the Hakluyt So¬
vaartuigen, die betrokken waren bij de evacuatie van New
ciety. Third Series’, no. 16)
York na de terroristische aanslag op het World Trade Cent¬
44355- SCREECH, TIMON (ed.), Japan extolled
re op 11 september 2001)
and decried: Carl Peter Thunberg’s travels in Ja¬ 44367- ENRIQUEZ MACI'AS, GENOVEVA, VICTO¬
pan, 1775-1776. New York (NY), Routledge, 2005,
RIA STAPELLS JOHNSON, El Soberbio: naufragio
336 p. (zie 00knr. 41272)
y rescate de un navio en el siglo XVIII. RHN 24,
44356. SMITH, MICHAEL, Sir James Wordie, polar
2006, Nüm. 93, 33-56
crusader: exploring the Arctic and Antarctic. Ed¬ 44368. GLEICHER, DAVID, The rescue of the third
inburgh, Birlinn Limited, 2005, xix, 371 p., ill.
class on the Titanic: a revisionist history. St.
44357- SURYADINATA, LEO (ed.), Admiral Zheng
John’s (NF), International Maritime Economic
He and Southeast Asia. Singapore, Institute of
History Association, 2006, xviii, 294 p., ill. (serie
Southeast Asian Studies, 2005, xviii, 168 p., ill.
‘Research in maritime history’, no. 31)

110

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS

26 (2007) 1

Thomas’Joto’s van het zinkende schip nam en deelnam
44369. GUMBRELL, PATRICIA, Last of the line.
aan de reddingsoperatie)
Caithness, Whittles Publishing, 2005,122 p., ill.
(behandelt het leven van een aantal Britse vuurtoren- 44383. NICHOLSON, CHRISTOPHER, Rock light¬
houses of Britain. Caithness, Whittles Publis¬
ivachtersfamilies)
hing, 2006, 224 p., ill.
44370. HAGE, W.A., WIM GRUND, JAN AAFJES,
Hoe de Tanimbar ten onder ging: urgente hulp 44384. NIEMAN, GEERT, ANNE-MARIEKE VAN
SCHAIK, Douane te water: de geschiedenis van
voor Malta. Spreekbuis 2006, nr. 95, 56-59, ill.
een vergeten dienst. Rotterdam/Gronsfeld, Bar(betreft een noodlottige konvooivaart in juni 1942 naar
jesteh van Waalwijk van Doorn, 2006, 111 p., ill.
het rapport van P.W. Dirksz, destijds vierde stuurman)
(met chronologische lijst van douanevaartuigen)
44371. HANSEN, ARILD MAR0Y, Norwegian pilo¬
tage, pilots, and pilot boats in the age of sail: from 44385. PEEKE, MITCH, KEVIN WALSH-JONES,
STEVEN JONES, Het drama van de Lusitania; vert.
part-time occupation to full-time employment.
Renée en JanMenting. Soesterberg, Asoekt, 2006,
MLT 2006, no. 31, 26-43, ill214 p. (vertaling van The Lusitania story’; zie nr. 37653)
44372. HEIJKOOP, COR, Averij voor Ter Neuzen:
44386. PENISTON, BRADLEY, No higher honor:
twee eeuwen scheepscalamiteiten om en nabij Tersaving the USS Samuel B. Roberts in the Persian
neuzen. Vlissingen, Uitgeverij ADZ, 2006,127 p., ill.
Gulf. Annapolis (MD), Naval Institute Press,
44373. HEPPER, DAVID, British warship losses in
2006, 288 p., ill.
the ironclad era, 1860-1919. Londen, Chatham Pu¬
44387. PETERSE, COCK, Olie op de kust, Metula.
blishing, 2006, viii, 168 p., ill.
Lekko 31, 2006, 284-286, ill. (betreft de Shelltanker
44374. HOOD, JEAN, Come hell and high water: ex¬
‘Metula’, die in augustus 1974 vastliep op een rotspartij
traordinary stories of wreck, terror and triumph on
in Straat Magelhaen)
the sea. Londen, Conway Maritime Press, 2006,
44388.
-, Olie op de kust, Pacific Glory. Lekko 31,
320 p., ill.
2006, 335-337, ill- (betreft de door Shell gecharterde
44375. IBBOTSON, JOHN, Lighthouses of Austra¬
tanker ‘Pacific Glory’, die in oktober 1970 in het Engelse
lia: the offshore lights. Surrey Hills (Victoria, Aus¬
Kanaal in aanvaring kivam met de Essotanker ‘Allegro’)
tralië), Australian Lighthouse Traders, 2006, VI,
44389. PFEIFFER, INGO, Untergang im Kalten
282 p., ill.
Krieg: Kollision des TS-Bootes Willi Bansch mit
44376. JOHNSON, STEPHEN, Silent steel: the
dem schwedischen FahrschiffDrottningen. Koh¬
mysterious death of the nuclear attack sub USS
lers Flottenkalender 2007,112-121, ill.
Scorpion. Hoboken (NJ), John Wiley & Sons,
44390. PLUMMER, RUSSELL, Catastrophe in the
2006, 292 p., ill.
South China Sea. SM 41, 2006, no. 12, 26-27, 2944377. JOLLY, DICK, Wreck, rescue & salvage.
30, ill. (betreft de verliezen van de Britse oorlogsschepen
Caithness, Whittles Publishing, 2006,168 p., ill.
HMS ‘Prince ofWales’ en HMS ‘Repulse’ voor Maleisië in
44378. JONES, NICOLETTE, The Plimsoll sensa¬
december 1941)
tion: the great campaign to save lives at sea. Lon¬
44391. SANCHEZ GARCIA, JESÜS ANGEL, Faros
den, Brown, Litde, 2006, XVI, 395 p., ill.
de Galicia: historia y construction de las senales
44379. LEES, BRIAN, April 23rd, 1947 ...: the ss
luminosas en un Finisterre Adantico; fotogr. José
‘Samtampa’ disaster. SBr 80, 2006, 386-387, ill.
Luis Vasquez-Iglesias. Caixa Galicia, Fundación
44380. LEYS, SIMON, De schipbreuk van de Batavia;
Caixa Galicia, 2004, 668 p., ill.
vert. Frans de Haan. Amsterdam/Antwerpen, Atlas,
44392. SCHMIDTKE, MARTIN, Rettungsaktion
2006, 125 p. (oorspronkelijke uitgave: Parijs, Arlea,
Ostsee 1944/1945: zusammenfassende Doku2003; bevattevens ‘Prosper’. Jeugdbelevenissen van de au¬
mentation einschlieftlich Darstellung der beteiteur aan boord van een Bretons vissersschip)
ligten Schiffe und Boote von Handelsflotte,
44381. LUTTERMANN, HANS JOACHIM, NautiKriegsmarine, Luftwaffe und Heer. Bonn, Ber¬
kers Heifer mit Licht und Ton (Teil 1 und 2).
nard & Graefe, 2006, 338 p., ill.
Nordlicht 14, 2006, Heft 52, 4-11, ill., Heft 53,
44393. SIMPSON, PIERETTE DOMENICA, Alive
4-10, ill.
on the the Andrea Doria! New York, Purple Moun¬
44382. MELBY, ERNEST R., The sinking of the
tain Press, 2006, 305 p., ill.
Andrea Doria on July 26,1956. StB 63, 2006,107112, ill. (persoonlijke herinneringen van de auteur, die 44394. THIJS, R., De schipbreuk van de kotter Prin¬
cess ofWales en de schoener I’Aventure (IV en V).
als bemanningslid van het U.S. ‘Private William H.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

111

Neptunus 49, 2006, 116-119, UI., 183-186, 208,
213, ill. (vervolg van nr. 43319)

44395- VANDEROSTYNE, MON, De berging van
de Tricolor. Tielt, Lannoo, 2006,144 p., ill.
44396. VANDERSMISSEN, HANS, De Radio Medi¬
sche Dienst: 75 jaar de dokterspost der wereld¬
zeeën. Reddingboot 2006, nr. 193,4-5, ill.
44397- WESTERDAHL, CHRJSTER, Aldre sjömarken: ett nordeuropeiskt perpektiv. NS A 2005 (ver¬
schenen 2006) 101-177, ill- (met Engelse samenvatting)
44398. WILLEMSEN, C., Averij en andere verhalen.
OR 28, 2006, no. 4, 23-25, ill. (behandelt diverse
scheepsongelukken in de Rotterdamse haven)
44399- WOODMAN, RICHARD, Datafile: Trinity
House vessels. SM 42, 2007, no. 1, 35-45, ill.
44400. ZEEMAN, SIEP, De Goodwin Sands: het
grootste schepenkerkhof ter wereld. BW 61,2006,
308-309, ill.
SLEEPVAART
44401. BIJL, JAAP, ‘Electrolyse’.- Societé de Remorquage et de Transports par Chalands & Alleges de
Mer. Lekko 31,2006,338-339, ill. (metvlootoverzicht)
44402. -, Fowey Tug Co. Ltd.: Fowey Harbour
Commissioners. Lekko 31,2006,258-260, ill. (met
vlootoverzicht)

444°3- - T.P. Towage Company Ltd. Lekko 31,
2006, 313-314, ill. (metvlootoverzicht)
44404. CARTER, STEPHEN, T.R. Brown ofBristol:
a remarkable tale of a family’s maritime enterpri¬
se. Truro, Twelveheads Press, 2006,104 p., ill.
44405. DUFF, STEVEN, Alligators: the amphibious
timber tugs ofCanada. WB 2006, nr. 190,44-47, ill.
44406. GAZENGEL, THEODORE, JEAN-LUC
DEAN, Les Abeilles: des navires, des hommes,
une histoire. Marines Editions, 2006, 192 p., ill.
(betreft een F ranse sleepvaartmaatschappij; eerder ver¬
schenen in 2004)

44407- MEIJDEN, L.A. VAN DER, ‘Twee zusters
voor Wijsmuller’. Lekko 31, 2006, 207-210, ill.
44408. NORRIS, PAT WASTELL, Hig seas high risk:
the story of the Sudburys. Madeira Park (BC), Har¬
bour Publishing, 2005,228 p., ill. (betreft de geschie¬
denis van twee zeesleepboten met de naam ‘Sudbury’ tussen 1954 en ïgyg; eerder verschenen in ïggg)
44409. PETERSE, COCK, Dockwise. Lekko 31,
2006, 251-257, ill. (sleepvaartrederij, die in 1994 ont¬
stond uit een fusie tussen Wijsmuller Transport en Doek
Express; met vlootoverzicht)

44410. -, Ghana Port & Harbour Auth. Lekko 31,
2006, 298-300, ill. (met vlootoverzicht)
44411. TAYLOR, MIKE, Tugs and towing barges on
the Humber waterways. Stroud, Tempus Publis¬
hing, 2006,127 p., ill.
44412. (N.N.), Een eeuw Wijsmuller. Lekko 31,
2006, 203-206, ill. (zie 00k nr. 43331)

(Campbell kivam in januari 1967 om het leven bij een po¬
ging om met de ‘Bluebird’ het snelheidsrecord op het ma¬
ter te verbeteren)
44426. -, Windfall yachts, part 1: prize collection,
part 2: windfall legacy. CB 2006, no. 217, 22-26,
ill., no. 218, 22-26, ill. (betreft de Duitse jachten, die na
de Ttveede Wereldoorlog als oorlogsbuit naar Engeland
werden vervoerd)

PLEZIERVAART - WATERSPORT
DE MENS OP ZEE EN IN DE HAVEN

44413- COMPTON, NIC, The Wharram legacy. CB
2006, no. 216, 32-35, ill. (betreft James Wharram, de
eerste Brit die in 1956 de Atlantische Oceaan overstak via
de noordelijke route in een catamaran)
44414- COUMOU, CEES, TON DEN BOON, HANS
VAN LELIEVELD (red.), Lustrumboek 150 jaar
Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging. Dordrecht, Koninklijke Dordrechtsche
Roei- en Zeilvereeniging, 2006,147 p., ill.
44415. FLETCHER, DAINA, The regatta. Signals
2006, nr. 76,13-17, ill.
44416. FRANZEN, HILARY, Lady Yacht Club: the
Herbert Woods legacy lives on. CB 2007, no. 223,
66-68, ill. (betreft een in 1945 opgerichte bedrijjszeilver-

eniging)
44417- KOLLTVEIT, BARD, Dekksstol-oppdagere:
130 ar med turistreiser til arktiske og antarktiske
farvann. NSA 2005 (verschenen 2006) 221-261, ill.
(met Engelse samenvatting)
44418. MUNK, CAREL DE, LIDA TESSON, HARRY
LUYKX (red.), Die scheep is vaartwel: Schippers¬
kring Kooijman & De Vries, 1976-2006. Z.PL,
Stichting Schipperskring Kooijman & De Vries,
2006,191 p., ill.
44419. MUSELER, CHRIS, Transadantic challen¬
ge. CB 2006, no. 218, 38-42, ill.
44420. NEAL, BENJAMIN, Wood and waves: the
roots of surfing. WB 2006, nr. 191, 84-89, ill.
44421- PICKTHALL, BARRY, Bermuda Race 19062006: centennial celebrations. CB 2006, no. 221,
46-51, ill.
44422. ROUSMANIERE, JOHN, The inevitability of
skipper Day: the Rudder magazine and the birth
of the Bermuda Race. WB 2006, nr. 190,74-81, ill.
44423. SPITS, ELISABETH, REMMELT DAALDER,
Zeilen en roeien op het IJ: de introductie van de
watersport in 1846. OA 58, 2006, 291-295, ill.
44424. WATTS, TONY, The Humber Yawl Club: a
history. Highgate of Beverley, 2005, 90 p., ill.
44425. WILLIS, PETER, Is this the boat that Donald
Campbell died for? CB 2007, no. 223, 22-26, ill.

44427. AAFJES, JAN, Bij het 70e sterfjaar van dich¬
ter en scheepsarts Jan Slauerhoff. Spreekbuis
2006, nr. 96, 22, ill.
44428. -, Kapitein Arjen Nobel: een bijzondere
Amelander. Spreekbuis 2006, nr. 95, 23, ill. (be¬
treft een gezagvoerder van de Tayari’ van de HollandAftika Lijn)
44429. ADAMS, MAX, Admiral Collingwood: Nel¬
son’s own hero. Londen, Cassell Reference, 2006,
360 p., ill.
44430. ADAMS, ROBERT, The narrative of Robert
Adams, a Barbary captive: a critical edition; ed.
Charles Hansford Adams. Cambridge, Cam¬
bridge University Press, 2004, lxvi, 190 p.
44431. AITCHISON, CHARLES, Crossing the At¬
lantic for ...: the run job. SBr 80, 2006, 326-328,
ill. (persoonlijke herinneringen van de auteur aan zijn
vaartijd aan boord van de schepen ‘Fort Aspin’ en ‘Dentonia Park’ in 1946)
44432. BERG, LEEN VAN DEN, Het havenpen¬
sioen: het december ’96 akkoord voor de Rotter¬
damse, Amsterdamse en Zeeuwse havens. ’s-Gravenzande, eigen uitgave, [2006], 305 p.
44433. BERSEE, LEO, Onheil aan het thuisfront.
Spreekbuis 2006, nr. 95, 22-23, ill. (persoonlijke
herinneringen van de auteur aan zijn vaartijd aan boord
van het m.s. ‘Brouwersgracht’)
44434. BEUZEKOM, BAS VAN, Johannes Leonardus Nierstrasz, zeeman en politicus. Oud-Gorcum Varia: tijdschrift van de historische vereni¬
ging ‘Oud-Gorcum’ 22, 2005, nr. 3 (62), 200-202
(Nierstrasz leefde van 1824-1878)
44435. BOPP, LAWRENCE J., STEPHEN R. BOCKMILLER, Showing the flag: the Civil War naval dia¬
ry of Moses Safford, U.S.S. Consetilation. Char¬
leston (SC), The History Press, 2004, 380 p., ill.
44436. BRONNER, SIMON J., Crossing the line:
violence, play, and drama in naval equator tradi¬
tions. Amsterdam, Amsterdam University Press,
2006,56 p. (serie ‘Meertens ethnology cahiers’)

112
TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

44437. BROOKE, ALAN, DAVID BRANDON,
Bound for Botany Bay: British convict voyages to
Australia. Kew, The National Archives, 2005, 272
p., ill. (zie 00k nr. 39854)
44438. BRUNETIÈRE-VIOLETTE, SYLVIE, L’amiral Louis Hippolyte Violette (1869-1950). CHM
2006, no. 61,101-114, ill.
44439. CARRÉ, CLAUDE, Un médecin de marine
au XXe siècle, 1908-1999: a travers les Souvenirs
du médecin general Adrien Carré. CHM 2006, no.
60,159-180
44440. CHESSELL, GWEN, Richard Spencer: Na¬
poleonic war naval hero and Australian pioneer.
Crawley (WA), University of Western Australia
Press, 2005, xii, 169 p.
44441. COOPER, DEREK J., Thanks for the memo¬
ries ...: a salty tale. SBr 80,2006, 461,464, ill. (per¬
soonlijke herinneringen van de auteur aan boord van het
s.s. ‘Mountainside’ in 1950-1951)
44442. CROSSLAND, ROGER LEE, Irregulars: a
natural hedge. USNIP132, 2006, nr. 9, 70-74, ill.
(betreft de inzet van ongeregelde troepen in de U.S. Navy)
44443. CZISNIK, MARIANNE, Horatio Nelson: a
controversial hero. Londen, Hodder & Stoughton,
2005, x, 192 p.
44444. DAALDER, REMMELT, Afzender: Michiel
de Ruyter. Zeemagazijn 32, 2006, nr. 2, 8-9, ill.
44445. -, Michiel de Ruyter centraal in Scheep¬
vaartmuseum: herinneringen aan onze grootste
zeeheld. MN 95, 2006, nr. 5, 69-70, ill.
44446. -, Michiel de Ruyter, burger van Amster¬
dam. Amstelodamum 93, 2006, nr. 3, 31-32, ill.
44447. DE SCHEEMAEKER, H., Reisverhaal van de
hoogzeemijnenveger M904 De Brouwer (VII, VIII
en IX): tweede reis van de koloniale Algerine van
12 april tot 2 november 1955. Neptunus 49, 2006,
110-113, ill., 143-145, ill., 200-202, ill. (vervolg van
nr. 43373)
44448. DONSELAAR, HERBERT VAN, Singapore
1951, een veenbrand. Spreekbuis 2006, nr. 95,1011, ill. (persoonlijke herinneringen van de auteur aan zijn
vaartijd aan boord van het s.s. ‘Polydorus’ van rederij A.
Holt)
44449. DONZEL, CATHERINE, Luxury liners: life
on board. Vendome Press, 2006,191 p., ill.
44450. DUYKER, EDWARD, Conrad at sea. Signals
2006-2007, nr. 77, 30-32, ill. (zie 00k nr. 44507)
44451. EGMOND, C.P.M. VAN, Leiderschap: L=
Hx*\ MB 116, 2006, nr. 7,18-22, ill. (behandelt on¬
der meer het leiderschap van Maerten Tromp aan de hand
van dejörmule (L)eiderschap=H(ooJd)x(h)andenxHart’)

113

44452- ELSHOVE, ANTHONY, Volle kracht voor¬
uit!: de ervaringen van een jonge stuurman ter
koopvaardij in de vijftiger- en zestiger jaren. Ros¬
malen, Stegro, 2006, 225 p., ill. (persoonlijke herin¬
neringen uan de auteur aan zijn uaartijd bij de KJCPL in
de periode ig5 5-19 60)
44453. ESCHELS, JENS JACOB, Lebensbeschreibung eines alten Seemannes: von ihm selbst und
zunachst fïir seine Familie geschrieben; red. Al¬
brecht Sauer. Bremerhaven, Deutsches Schiffahrtsmuseum; Hamburg, Convent Verlag, 2006,
380 p., ill. (tiueede druk, eerste drukïgg5; leuensuerhaal
van Eschels (1757-1842), afkomstig uit een zeemansfa¬
milie op Föhr, die na zijn uaartijd achtereenvolgens koop¬
man, Jabrikant en reder in Altona was)
44454. FREDRIKS, J.M., Johan van Haeften Jzn. Jr.
(1765-1835): biografisch overzicht. Amsterdam,
eigen uitgave, 2004, 81 p., ill. (Van Haeften urns uan0/1781 in dienst uan de Admiraliteit, vanaf 1785 bij de
VOC en uan 1803-1805 bij de marine)
44455. FRENCH, ARTHUR J., JOE DIRENZO III,
CHRIS DOANE, U.S. Coast Guard Health Services
responders in maritime homeland security.
NWCR59, 2006, nr. 3, 73-88
44456. G0BEL, ERIK, Jens Mortensen Sveigaards
ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684. MK 27,
2005, 267 p., ill.

44457- GRAYSON, STAN, The man behind the le¬
gend: reflections on Capt. Joshua Slocum and
Spray. WB 2006, nr. 192, 78-89, ill.
44458. GUNS, NICO, Willem Ruys Bzn ... BW 61,
2006, 470-473, ill. (betreft het leuen van Willem Ruys
Bzn. (1894-1942), naar urie het passagiersschip Willem
Ruys’ van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is vernoemd)
44459. HAGAN, HUGH, ‘It’s my job to work and
it’s yours to make it go round:’ the experience of
shipyard workers’ wives in Port Glasgow between
the wars. IJMH 18, 2006, no. 1, 307-331, ill. (met
Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)
44460. HAGEL, JÜRGEN, Es ging nicht immer nur
nach Vorschrift. Köhlers Flottenkalender 2007,
103-106, ill. (persoonlijke herinneringen van de auteur
aan zijn uaartijd in de Kriegsmarine tijdens de Tweede
Wereldoorlog)
44461. HANSEN, PETER C., Execution for duty:
the life, trial & murder of a U-boat captain. Barns¬
ley, Pen & Sword Maritime, 2005, xv, 286 p., ill.
(betreft marine-ojficier Oskar-Heinz Kusch, kapitein van
de Duitse onderzeeboot ‘U-154’, die in mei 1944 op dubi¬
euze gronden iverd geëxecuteerd)

44462. HARTMANN, VOLKER, HARTMUT NÖLDEKE, Deutscher Marinesanitatsdienst in Japan:
das Wirken Hermann Gutschows im Marinelazarett Yokohama. S&Z 2006, nr. 64,10-20, ill.
44463. HEATHCOTE, T.A., Nelson’s Trafalgar
captains and their battles. Barnsley, Pen & Sword
Maritime, 2005, xxiii, 216 p., ill.
44464. HEIJDEN, MANON VAN DER, DANIËLLE
VAN DEN HEUVEL, Surviving strategies of Dutch
seamen’s wives: I7th-i8th centuries. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006)
1103-1120, ill.
44465. HELLINGA, GERBEN GRADDESZ, Zeehel¬
den uit de Gouden Eeuw. Zutphen, Walburg Pers,
2006,173 p., ill.
44466. HERZOG, BODO, Korvettenkapitan Karl
Thurmann: ein kaum bekannter elitarer Stolperstein in der Geschichte der U-Boot-Waffe unter
dem Hakenkreuz. DSA 28, 2005 (verschenen
2006) 282-298, ill. (met Engelse en Franse samenvat¬
tingen)
44467. HEUVEL, DANIELLE VAN DEN, Een zwaar
bestaan?: het wel en wee van Enkhuizer zeemans¬
vrouwen in de eerste helft van de achttiende eeuw.
Steevast 2006,7-20
44468. HORNE, GERALD, Red seas: Ferdinand
Smith and radical black sailors in the United Sta¬
tes and Jamaica. New York/Londen, New York
University Press, 2005, xv, 358 p., ill.
44469. JAGER, HARM, Scheepswerk. Binnenvaart
15, 2006, nr. 4, 53, ill.
44470. JONG, OKKE DE, Schipbreuk in Bengalen:
avonturen van een V.O.C.-matroos. Emmen, Lanasta, 2006, 152 p., ill. (gebaseerd op ‘Vervarelyke
schip-breukvan ’tOost-IndschJachtterSchelling ...’door
Frans Jansz van der Heiden’ (Amsterdam, Johannes van
Someren en Jacob van Meurs, 1675)
44471- JONG, RONALD J. DE, Vergeten helden:
koopvaardijpersoneel speelde actieve rol in WO
II. MN 95, 2006, nr. 8, 59-62, ill.
44472- KINTZ, PAULINE, Huize de Trompenburg,
een plek vol historie. Rijksmuseum Kunstkrant32,
2006, nr. 6, 14-17, ill. (betreft het gerestaureerde bui¬
tenhuis van Comelis Tromp (1629-1691) te’s-Graveland)
44473- KIZIK, EDMUND, Das Lebensniveau Danziger Seeleute in der 2. Halfte des 17. Und im 18.
Jahrhundert. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 955-970

44474. KOOPMANS, DURK, Van Slauerhoff tot
containervaart. [Amsterdam], F&N Eigen Beheer,
2006,235 p., ill. (persoonlijke herinneringen van de au¬
teur van zijn uaartijd als radiotelegrafst bij diverse Ne¬
derlandse rederijen in de periode 1947-1983)
44475. KOWALESKI, MARYANNE, Working at
sea: maritime recruitment and remuneration in
medieval England. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 907-936, ill.
44476. LANDHEER, TON, Oranje ofNapoleon?: de
wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver
Huell; medew. Anneke Landheer-Roelants. Utrecht,
Matrijs, 2006, 256 p., ill. (betreft een marine-ojjtcier
(1760-1832), die aan het begin van de Franse Tijd trouiv
urns aan stadhouder Willem V, maar later aan Napoleon)
44477. LENHOF, JEAN-LOUIS, Les hommes en
mer (de Trafalgar au Vendee Globe). Parijs, Armand Colin, 2005, 798 p.
44478. LILLEY, MERRIL, How to go round the
world for nothing without getting your feet wet
...: the story of Cyril Edwin Curtis, a Dover sea¬
man. SBr 81, 2007, 6-7, ill.
44479. LOTTUM, JELLE VAN, S0LVI SOGNER,
Magnus og Barbara: mikrohistorie i Nordsjp-regionen pa 1600-tallet. Historisk tidsskrift 85,
2006, 377-401 (betreft een Noors zeemansechtpaar in
Amsterdam)
44480. LOWRY, JAMES, Fiddlers and whores: the
candid memoirs of a surgeon in Nelson’s fleet;
ed. John Milyard. Londen, Chatham Publishing,
2006, 208 p., ill. (Lotvry urns scheepsarts in the Royal
Nauy tussen 1797 en 1804)
44481. LOXDALE, HUBERT JOHN, Not exactly a
quiet life ...: a purser’s tale. SBr 80, 2006, 402407, ill. (persoonlijke herinneringen van de auteur
(1913-1970) aan boord uan hetP&Os.s. ’Ranpura’ in de
periode 1939-1941)
44482. LUIDINGA, FRANS, Varen rond de wereld
in oorlogstijd. BW 61, 2006, 348-350, ill. (zie ook
nr. 44483)
44483. -, Varen rond de wereld in oorlogstijd: de
reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoe¬
ner Yankee, en de schepen Kota Gede, Weltevre¬
den en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
Zutphen, Walburg Pers, 2006, 464 p., ill. (zie ook
nr. 44482)
44484. MACDONALD, JANET, Two years off Pro¬
vence: the victualling and health of Nelson’s fleet
in the Mediterranean, 1803 to 1805. MM 92, 2006,
443-454, ill.

114

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

44485. MALCOLMSON, ROBERT, ‘Stars and gar¬
ters of an admiral’: American commodores in the
War of 1812. NM 16, 2006, no. 1, 53-63
44486. MARTIN, DAVID B., Every seafarers dream
...: home for Christmas-1945. SBr 80, 2006, 503,
510, ill.
44487. MARX, JOHN LOCKE, A naval life: the edi¬
ted diaries and papers of Admiral John Locke
Marx 1852-1939; ed. Mary Jones. Hightown, Per¬
sona Press, 2006, 304 p., ill.
44488. McCUTCHEON, JANETTE, Captain Cunard. SM 41, 2006, no. 12, 49-51, ill. (betreft com¬
modore Ronald W. Warmick, gezagvoerder van het pas¬
sagiersschip ‘Queen Elizabeth 2’ en ‘Queen Mary 2’ van
Cunard, die in 2006 met pensioen ging na een 36-jarige
loopbaan bij deze scheepvaartmaatschappij)
44489. MORENO RICO, JAVIER, José Ricart y Giralt (1847-1930): una vida dedicada a la cultura
maritima. Drassana 2006, nr. 14, 67-83, ill.
44490. MURDOCH, BOB, My career as a ship’s ra¬
dio officer ...: short but sweet, part one, two and
three. SBr 80,2006,455-457, ill., 499-502, ill., 81,
2007, 29-31, ill.
44491. NEUBERT, PETER, Vom Schiffsjungen zum
erfolgreichen Reeder. Köhlers Flottenkalender 2007,
240-247, ill. (betreft de maritieme carrière van Peter Har¬
ren, directeur uan de Duitse rederij Harren & Partner)
44492. NEWBERRY, MARK, Memories from the
London Docklands of the 1960’s ...: keys to the
Kingdom. SBr 80, 2006, 384-385
44493. OJALA, JARI, JAAKKO PEHKONEN, Not
only for money: an analysis of seamen’s desertion
in nineteenth-century Finland. IJMH 18,2006, no.
1, 25-53, ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en Fransesamenvatting)
44494. OUDENAARDEN, JAN, REIN VROEGINDEWEIJ, In veilige haven: 150 jaar zeemanshuizen
in Rotterdam, 1856-2006. Rotterdam, Ad. Don¬
ker, 2006,128 p., ill. (serie ‘Historische publicaties Roterodamum’, nr. 162)
44495. POLDERVAART, A.A., ‘Die hoop moet al
ons leed verzachten’: hospitaalkerkschip De
Hoop, 1898-1938: de eerste veertig jaar. Leiden,
eigen uitgave, 2003, 92 p., ill. (doctoraalscriptie Lei¬
den; betreft de medische en geestelijke zorg aan zeelieden
van elke nationaliteit, voornamelijk Noordzeevissers)
44496. PRUD’HOMME VAN REINE, RONALD,
Vierhonderd jaar Michiel de Ruyter. Zeemagazijn
32, 2006, nr. 2, 3, ill.
44497. ROEPER, VIBEKE, REMMELT DAALDER
(bew.), Michiel de Ruyter: het levensverhaal van

115

de zeeheld, opgetekend door zijn tijdgenoot Ge¬
rard Brandt. Amsterdam, Athenaeum-Polak &
Van Gennep, 2007 (zie ook nr. 44515)
44498. SALVEMINI, RAFFAELLA, Le pratiche di sanita marittima nel Regno di Napoli nella seconda
meta del Settecento. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1201-1217, ill.
44499. SCHÖNBERG, KARL VON, Vom Auslandsdienst in Mexiko zur Seeschlacht von Coronel:
Kapitan zur See Karl von Schönberg, Reisetagebuch 1913-1914; red. Gerhard Wiechmann. Bo¬
chum, Winkler, 2004,193 p„ ill. (serie ‘Kleine Schriftenreihe zur Militar- und Marinegeschichte’, g)
44500. SIMBULA, PINUCCIA F., L’arruolamento
degli equipaggi nei regni della Corona d’Aragona
(secc. XIV-XV). In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1019-1039, ill.
44501. SMITH, ARTHUR M., HAROLD R. BOHMAN, Medical command and control in sea-ba¬
sed operations. NWCR59, 2006, nr. 3, 52-71, ill.
44502. STAHL, JOACHIM, Festansprache anlasslich des 100. Geburtstag von Kurt Dunkelmann.
Nordlicht 14, 2006, Heft 53, 25-30, ill. (behandelt
de carrière van scheepsbouwer K.W.T. Dunkelmann
(1906-1983) op de Warnowweijt te Wamemiinde en de
Neptunwerft te Rostock)
44503. STEMMERIK, D.C.J., Varen én werken bij
de Oranje Lijn: mijn vaarperiode van 1955 tot 1970
op schepen met de ‘nieuwe’ Werkspoor-Lugt 2takt dieselmotoren (1), vuile handen en witte
boorden (2). Spreekbuis 2006, nr. 95, 48-49, 51,
53, ill., nr. 96, 39, 41-43, ill.
44504. STRAUGHTON, ROBERT, Jimmy’s boats,
or ...: lets hear it for the stokers! SBr 80, 2006,
369-372, ill. (betreft het leven en carrière op zee van Ja¬
mes (Jimmy) Straughton, vader van de auteur)
44505. TREBLE, JIM, From boy to man, under fire
...: lost batdeship: the story of one man’s war in
the Pacific. SBr 80, 2006, 358-359, ill. (persoonlijke
herinneringen van de auteur aan de slagkruiser HMS ‘Re¬
pulse’, die in december 1941 in de ZuidchineseZee doorjapanse bommemiverpers tot zinken werd gebracht)
44506. TUTTLE, A.W., Tales of the sea ...: ripping
yarns. SBr 80, 2006, 421-422 (persoonlijke herinne¬
ringen van de auteur aan zijn vaartijd bij de koopvaardij)
445°7- VILLIERS, PATRICK, Joseph Conrad, mas¬
ter mariner: the novelist’s life at sea, based on a
previously unpublished study by Alan Villiers.
Woodbridge, Seafarer Books, 2006,125 p., ill.

116

44508. WALSH, RON, In the company of heroes.
Leicester, Matador/Troubador Publishing, 2004,
x, 169 p., ill.
44509. WANING, J.J.W. VAN, Met Hr. Ms. Dolfijn
naar Nieuw-Guinea in 1962: persoonlijke herin¬
neringen. MB 116, 2006, nr. 5, 26-29, ill44510. WHITBY, MICHAEL, Commanding Cana¬
dians: the Second World War diaries of A.F.C.
Layard. Vancouver (BC), University of British Co¬
lumbia Press/Canadian War Museum, 2005, xv,
383 p., ill. (serie ‘Studies in Canadian military history’;
betreft de dagboeken van een marine-ojfirier van de Royal
Navy, die een Canadees eskader leidde van 1943 tot aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog)
44511. WINSNES, SELENA AXELROD (ed.), A Da¬
nish Jew in West Africa: Wulffjoseph Wulff: bio¬
graphy and letters 1836-1842. Trondheim, Faculty
of Arts, Norwegian University of Science and
Technology, 2004, xii, 217 p. (serie Trondheim stu¬
dies in history’, no. 46; ‘Ajrican series’, no. 6)
44512. WITH, MARTIN DE, Martin de With: ‘Mijn
praktijkjaar in Tweede Wereldoorlog’: etiquette,
Belgische shag, zeilen en razzia’s; bew. Wim Grund.
Spreekbuis 2006, nr. 96,17-19,21, ill. (De With door¬
liep van 1941 tot 1943 de Kweekschool voor Machinisten
teAmsterdam, volbracht zijn praktijkjaar bij deStoomvaart
Maatschappij ’Nederland’ en ging eind 1945 naarzee)
44513- WOODWARD, NICHOLAS, Transportation
convinctions during the Great Irish Famine. JIH
37, 2006, nr. 1, 59-87, ill.

445H- ZANDVLIET, KEES, De 250 rijksten van de
Gouden Eeuw. Amsterdam, Rijksmuseum Am¬
sterdam/Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006, 502
p., ill. (passim maritiem, met onder meer Cornelis Tromp
(plaats 100) en Michiel de Ruyter (plaats 116))
44515. (N.N.), Michiel de Ruyter: het levensverhaal
van de zeeheld. Nationaal Archief Magazine 2006,
nr. 4, 14-17, ill. (betreft een hertaling door Remmelt
Daalder en Vibeke Roeper van de biografie van De Ruyter
door de Amsterdamse predikant Gerard Brandt uit 1687;
zie ooknr. 44497)
SCHIP EN SCHEEPSBOUW-ALGEMEEN
44516. AGIUS, DIONISIUS A., Seafaring in the Ara¬
bian Guld and Oman: the people of the dhow. Lon¬
den/New York/Bahrain, Kegan Paul, 2005,285 p., ill.
44517. BHATTACHARYYA, SWARUP, Balagarhi
Dingi: an anthropological approach to traditional
technology. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected
by the sea (Oxford, 2006) 243-251, ill.

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44518. BINET, DENIS, Amphidromie et navigation
a voile. Neptunia 2006, no. 243,44-55, ill44519. BOBBITT, JOHN M., Pluperfect or compel¬
ling impressions. NRJ 51, 2006,14-24, ill44520. BONIFACE, PATRICK, Triad and tested.
SM 41, 2006, no. 11, 22-24, ill. (betreft de amfibische
transportschepen van de San Antonio-klasse van de U.S.
Navy)
44521. BOUMA, LIEUWE, INGRID APPELS, De
Veense ‘grote’ praam en de baggermannen uitRoelofarendsveen. Bokkepoot20o6, nr. 176, 6-9, ill.
44522. BOVEN, GRADDY, Twintigduizend mijlen
onder zee: de geschiedenis van de onderzeeboot
(325 v.Chr.-i9o6). Kunst & Antiekrevue 21, 2006,
nr. 1, 9-11, ill.
44523. BRAY, MAYNARD, A quartet of exceptional
ketches: four of L. Francis Herreshoff s finest.
WB 2006, nr. 192,64-71, ill. (betreft de schepen ‘H28’,
‘Quiet Tune’, ‘Araminta’ en ‘Rozinantej
44524. BROOKS, DOUGLAS, Centennial ofTiconderoga and the steamboats of Lake Champlain.
MLT 2006, no. 32, 52-61, ill.
44525. BROWN, DAVID K., Nelson to Vanguard:
warship design and development 1923-1945. Lon¬
den, Chatham Publishing, 2006, 224 p., ill.
44526. -, The design of the ‘Castle’ class: a personal
view. WA 2006,78-85, ill.
44527. BURG, TITIA VAN DER, Rainbow warriors.
CB 2006, no. 222, 30-35, ill. (betreft de Regenboogklasse, ontworpen in 1917 door G. de Vries Lentsch Jr.)
44528. BURGESS, ROBERT H., Chesapeake sai¬
ling craft: recollections of Robert H. Burgess.
Centreville, Tidewater, 2005, xix, 302 p., ill. (uige¬
breide heruitgave)
44529. BURR, LAWRENCE, British battlecruisers
1914-1918. Oxford, Osprey Publishing, 2006,48 p.
44530. CHESNEAU, ROGER (ed.), Type VII UBoats. Londen, Chatham Publishing, 2005, 64 p.,
ill. (serie ‘ShipCrajt’, 4)
44531- -, (ed.), Yorktown-class aircraft-carriers.
Londen, Chatham Publishing, 2005, 64 p., ill. (se¬
rie ‘ShipCrajt’, 3)
44532. DALLIES-LABOURDETTE, JEAN PHILIP¬
PE, S-Boote: German E-boats in action, 19391945. Parijs, Histoire & Collections, 2006,160 p.,
ill. (eerder verschenen in 2003)
44533. DAWSON, CHARLES, Thomas Assheton
Smith’s steam yachts. MM 92, 2006, 331-338, ill44534. DJERW, ULRIKA (ed.), K-markta fartyg: flytande klenoder. SAS 2006-2007, 208 p., ill.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

44535. EISELE, PETER T., All that glitters: Euro¬
pa’s & Stardancer’s casino boats. StB 63, 2006,
113-123, ill.
44536. FALCK, W. EBERHARD, Boote und SchifFe
auf dem Titicaca-See (Peru und Bolivien). Logbuch 42, 2006,122-124, ill.
44537. FENWICK, VALERIE, The ends of the earth:
maritime technology transfer in remote maritime
communities. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connec¬
ted by the sea (Oxford, 2006) 171-176, ill.
44538. FONTENOY, PAUL E., Aircraft carriers: an
illustrated history of their impact. Oxford, ABCClio, 2006, 244 p., ill. (serie "Weapons & waifare’)
44539. FRANK, HANS, Die deutschen Schnellboote im Einsatz: von den Anfangen bis 1945.
Hamburg/Berlijn, Verlag E.S. Mittler & Sohn,
2006, 200 p., ill.
44540. GALLANT, TOM, Son of a gun: David Westergard and the schooners of eastern Canada. WB
2006, nr. 188, 34-43, ill.
44541. GARDINER, ROBERT, Frigates of the Napo¬
leonic Wars. Londen, Chatham Publishing, 2006,
208 p., ill.
44542. GÖHREN, HARALD, Die Speronara: ein
historisches Segelschiff der Mittelmeerinseln
Malta und Sizilien. Logbuch 42, 2006, 77-82, ill.
44543. GRAYSON, STAN, Searching forC.C. Han¬
ley: re-creating a catboat of the golden age. WB
2006, nr. 193, 60-69, iH44544. -, The Musketaquid mystery: in search of
Thoreau’s boat. WB 2005, nr. 186, 39-45, ill.
44545. HALL, NICK, Ahead of their time. SM 41,
2006, no. 12, 52-53, 55-56, ill. (betreft de ontwikke¬
ling van de M-klasse onderzeeboot tijdens de Eerste We¬
reldoorlog bij de Royal Navy)
44546. HEDMAN, JENS-OLE, Reconstructie van
het Finse teerwinningsproces. 7 Provinciën Ca¬
hier 2, 2006, 56-58, ill.
44547. HENDRICKSON, BRUCE, Priming the flo¬
wer’s stem: US maritime industries prepare for
war. IJMH 18, 2006, no. 1, 129-152 (met Engelse,
Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)
44548. HOCKER, FRED, AOIFE DALY, Early cogs,
Jutland boatbuilders, and the connection between
East and West before AD 1250. In: (Lucy Blue e.a.
(ed.)), Connected by the sea (Oxford, 2006) 187194, ill.
44549. HOEST, PETERVAN DER, Een eeuw onder¬
zeeboten: van wapen tot deelnemer aan speciale
missies. MN 95, 2006, nr. 7, 59-62, ill.

117

4455°- HOOIJMANS, PATRICK, Hedendaagse
technologie versus een ï/de-eeuws oorlogsschip.
7 Provinciën Cahier 2, 2006,41-46, ill.
44551. HORE,PETER, Slagschepen;vert.Gerjanvan
Oosten. Utrecht, Veltman Uitgevers, 2006,256 p.,
ill. (vertaling van ‘Battleships’ (Anness Publishing, 2 o o 5))
44552. INDRUSZEWSKI, GEORGE, MARCUS NILS¬
SON, TOMASZ WAZNY, The ships that connected
people and the people that commuted ships: the
western Baltic case-study. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 177-186, ill.
44553. IACKSON, KEVIN, MARK PORTER, RCLiftkissenboote. Baden-Baden, Verlag fur Technik und Handwerk, 2006, 88 p., ill.
44554- JOHNSON, DENNIS F., York boats of the
Hudson’s Bay Company: Canada’s inland arma¬
da. Calgary (AB), Fifth House Publishers, 2005,
224 p., ill.
44555. JOHNSTONE-BRYDEN, IAN, Derby win¬
ners. CB 2006, no. 218, 54-57, ill. (betreft de geschie¬
denis van de landingsvaartuigen van de Derby ‘Winners’
klasse)
44556. JONKHART, MARIUS, Verdwenen schepen
opnieuw gebouwd. SZ 30, 2006, nr. 6, 33-35, ill.
(betreft de herbouw van een palingaak in Heeg, een Wierumer Aek in Paesens-Moddergat, en het skütsje ‘Aebelina’ in Earnewdld)
44557- JORDAN, JOHN, French treaty cruisers: the
middle period. WA 2006, 9-27, ill.
44558. KARTING, HERBERT, Deutsche Schoner,
Band IV: Der Bau hölzerner Schoner nach 1870 an
der Deutschen Ostseekiiste von Pommern bis
Ostpreuften. Bremen, Verlag H.M. Hauschild,
2004, 336 p., ill. (vervolg van nr. 37830)
44559. -, Deutsche Schoner, Band V: Der Bau eiserner und stahlerner Schoner in Deutschland.
Bremen, Verlag H.M. Hauschild, 2005, 368 p., ill.
(vervolg van nr. 44558)
44560. KETTING, HERMAN, Fluitschepen voor de
VOC: balanceren tussen oncostelijckheijt en duursaemheijt. Zaltbommel, Aprilis, 2006,143 p., ill.
44561. KLEIN, ARYAN, Een nieuw conserveermid¬
del voor de Bataviawerf. 7 Provinciën Cahier 2,
2006, 59-63, ill.
44562. LANGE, HEINZ, Oldie-Fahrgastschiffe.
Nordlicht 14, 2006, Heft 52, 26-31, ill.
44563. LENGERER, HANS, The high-speed sub¬
marines of the I 201 class. WA 2006, 59-77, ill.
44564. LYMAN, A.T., The economy of originality:
the rejuvenation of a Huckins Sportman. WB
2006, nr. 193, 32-37, ill.

118

44565. MACFIE, DOUGALD, Folk revival. CB
2006, no. 216,18-21, ill.
44566. MARQUARDT, KARL HEINZ, Ein Sampan
des oberen Min-Kiang? Logbuch 42, 2006, 163165, ill. (reactie op nr. 44580)
44567. -, Zacharias & Elisabeth oder Peter I & II?
Logbuch 42, 2006,113-122, ill.
44568. MARRIOT, LEO, Treaty cruisers: the first in¬
ternational warship building competition. Barns¬
ley, Pen & Sword Maritime, 2005, VI, 185 p., ill.
44569. McLaughlin, Stephen, Project 82: the
Stalingrad class. WA 2006,102-123, ill.
44570. -, The underside of warship design: a preli¬
minary history of pumping and drainage: part II:
The dreadnought era. WA 2006,28-37, ill- (vervolg
van nr. 42451)
44571. MEHL, HANS, Hebeschiff Projekt 141Remo 11. Nordlicht 14, 2006, Heft 53,11-15, ill44572. MEIJ, C. VAN DER Urker viskotter: bouwbeschrijving. Modelbouwer 68,2006, 504-515, ill.
44573- MOORE, GEORGE, Post war cruiser de¬
signs for the Royal Navy 1946-1956. WA 2006,3858, ill.
44574. MURPHY, MATTHEW P., The knockabout
sloops: an early American development and its
descendants. WB 2006, nr. 190, 56-67, ill.
44575. NORTON, LOUIS ARTHUR, Maritime cu¬
riosities in bottles. MLT 2006, no. 32, 62-73, ill44576. OKIE, TED, The sloops ofHaiti’s north coast:
vibrant trading fleet, scant resources. WB 2006, nr.
189,50-55, ill-

44577. OLIJ, HAJO, Kotters, de vreemdelingen tus¬
sen Nederlands varende monumenten. SZ 30,
2006, nr. 10,12-15,17, ill.
44578. OMTVEDT, PETTER C., Elfenbensmodellen i Rosenborg Slot: kilde til rekonstruksjon av
Norske Lpve fra 1634? NSA 2005 (verschenen
2006) 23-68, ill. (met Engelse samenvatting)
44579- PICKTHALL, BARRY, Fire and water: 60th
anniversary of the Firefly class. CB 2007, no. 223,
52-57, ill.
44580. POHLANDT, GÜNTER, Das Modell eines
chinesischen Flufischiffes aus dem ehemaligen
Museum fur Meereskunde. Logbuch 42, 2006,
140-144, ill. (zie 00k nr. 44566)
44581. POIRIER, JEAN-YVES, Le Flying Fifteen
d’Uffa Fox. LCM 2006, no. 189, 66-69, ill44582. RUITER, CISCA DE, Historische woon¬
schepen. Binnenvaart 15, 2006, nr. 4, 51-52, ill.
(behandelt de Hasselteraak ‘Aaltje’, de klipper Vertrou¬
wen’ en de Friese maatkast ‘Vertrouwen’)

TI JDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44583. SADUBIN, SIMON, STEVE BURNHAM, Coutas come to Sydney. Signals 2006, nr. 76,34-37, ill44584. SHAW, JIM, Japanese training cruisers. SM
41, 2006, no. 10, 22-23, ill.
44585. SMITH, MARTIN, Second-hand boats the
test of time: Tumlare. CB 2006, no. 222,48-52, ill.
(betreft een zeilschip, ontworpen in 1932 door de Deen
Knud Reimers)
44586. SMITH, REUBEN, The Arey’s Pond daysailer:
a Kingston lobsterboat for the 21st century. WB 2005,
nr. 186, 56-61, ill.
44587. SNIJDER, GEORGE, Speurtocht naar bakeetjes: baquet de Charleroi 2. Bokkepoot 2006,
nr. 176, 30-34, ill. (vervolg uan nr. 44748)
44588. SOWDON, DAVID, Admiralty coastal salva¬
ge vessels. Bristol, World Ship Society, 2005,128 p.,
ill.
44589. STAMMERS, MIKE, Mersey flats. MLT
2006, no. 31,44-55, ill- (betreft een scheepstype dat een
belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling uan Liverpool
als hauenstad in de achttiende en negentiende eeuw)
44590. STEKELENBURG, GUILLAUME, Red Atao:
Bretonse kreeftenvisser. Modelbouwer 68, 2006,
556-563, ill.
44591. SZYMANSKI, HANS, Die Segelschiffe der
deutschen Kleinschiffahrt; nawoord Jürgen Mey¬
er. Lübeck, Vorkamp, 2004, 88, XXI p., ill. (jubi¬
leumuitgave naar aanleiding van de eerste druk in ig2g;
serie ‘Pfingstblatter des Hansischen Geschichtsvereins,

44598. (N.N.), Kustvaarders. In: (H. van der Biezen
(red.)), Scheepshistorie: het schaalmodel als re¬
constructie, nr. 1 (Emmen, Lanasta, 2006) 35-36,
ill.
SCHIP EN SCHEEPSBOUW - SCHEEPSBOUW
44599. AUZÉPY-BRENNEUR, GEORGES, Frangois
Camatte: architecte naval (1893-1960). LCM 2006,
no. 190, 52-65, ill.
44600. BELLAMY, MARTIN, A northern arsenal:
the administration of the Danish naval dockyard
during the reign of Christian IV (1596-1648). In:
(Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
ze, 2006) 1057-1074, ill.
44601. BRAKEL, ALBERT VAN, Pickbroeken en
teerquasten: houtverduurzaming bij het bouwen
en in de vaart houden van schepen in de Gouden
Eeuw. 7 Provinciën Cahier 2, 2006,47-55, ill44602. COLLARD, LAN, Cammell Laird. Stroud,
Tempus Publishing, 2004,128 p., ill.
44603. DELANGUE, CHRISTIAN, Gilles Conrath,
charpentier a 1’ancienne. LCM 2006, no. 190, 66-

71, ill.
44604. DOE, HELEN, The smuggler’s shipbuilder:
the customers, trades and vessels of a Mevagissey
shipyard, 1799-1816. MM 92, 2006, 427-442, ill.
44605. EERLAND, WILLEM, ‘Modelbouw van de
kouwe grond’. SZ 30, 2006, nr. 8, 28-29, 31, ill.
Band 20)
(betreft het scheepsmodel van de hoogaars ‘PI 48’ naar te¬
44592. TAMURA, TOSHIO, Correcting the record:
keningen van Jules van Beylen van de “TH 64’, gebouwd
new insights concerning the Japanese destroyers
door Dick van der Endt)
and cruisers of World War II. WI 41, 2004, 26944606. EVANS, NICHOLAS J., The emigration of
285, ill.
skilled male workers from Clydeside during the
44593. VILA I GALI', AUGUST! MA, Construcció i
interwar period. IJMH 18, 2006, no. 1, 255-280,
primer viatge d’una nau. Drassana 2006, nr. 14,
ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvat¬
17-32, ill.
ting; zie ook nr. 44617 en 44618)
44594. WALTERS, DEREK, The history of the Bri¬
44607.
FERREIRO, LARRIE D., Ships and science:
tish U-cIass submarine. Barnsley, Pen & Sword
the birth of naval architecture in the scientific re¬
Books, 2004, 264 p., ill.
volution, 1600-1800. Cambridge (MA)/Londen,
44595. WEERDT, GERALD DE, Reconstructie van
The MIT Press, 2007, xxvi, 441 p., ill. (serie Transfor¬
de ïye-eeuwse ‘boot’. SZ 30, 2006, nr. 9, 43'47>
mations: studies in the history of science and technology’)
ill. (betreft een roeizeilboot met ronde vormen in de kop en
44608. GANGEMI, MAURIZIO, Dal Regno di Na¬
kont)
poli a Cartagena: il Mezzogiorno lapprowigiona44596. WIERINGA, HUUB, Leunders en Hasselt.
mento di legname dell’arsenale spagnolo a meta
Bokkepoot 2006, nr. 176,18-20, ill. (betreft leunders/
del ’700. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ric¬
keenaken van Van der Kamp, gebouwd bij Van Aken te
chezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIHasselt)
XVIII (Firenze, 2006) 415-430, ill.
44597. WIPER, STEVE, German S-Boats. Londen,
44609.
GÉRARDOT, ANNE, Charpentiers de naviChatham Publishing; Tucson (AZ), Classic War¬
res
et
chantiers navals privés dans 1’estuaire de la
ships Publishing, 2006, 64 p., ill.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

119

Seine au XVIe siècle. Neptunia 2006, no. 243, 36-

43,

m

-

44610. GÖLLNER, THOMAS, Die Werft Nobiskrug
besteht seit über 100 Jahren. Kohlers Flottenkalender 2007, 72-80, ill.
44611. GREEN, JOHN, King George Ill’s naval
yard at Halifax. NRJ 51, 2006, 84-91, ill.
44612. GUNS, NICO, De bouw en verbouw van de
stoomschepen ‘Batavia’ en ‘Soerabaja’. BW 61,
2006, 376-379, ill.
44613. HEUVEL, ANTON VAN DEN, AD VAN DER
ZEE, Spanten, spiegel en centen voor De 7 Provin¬
ciën. 7 Provinciën Cahier 2, 2006, 4-16, ill.
44614. HOPE, BRYAN D., A commodious yard: the
story of William Thomas & Sons Shipbuilders of
Amlwch. Llanrwst, Gwasg Carreg Gwalch, 2005,
302 p., ill.
44615. HOVING, AB, Ship design in Holland in the
eighteenth century. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Con¬
nected by the sea (Oxford, 2006) 105-110, ill.
44616. HUGHES, ANNMARIE, The economic and
social effects of recession and depression on
Greenock between the wars. IJMH18, 2006, no. 1,
281-306, ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse sa¬
menvatting)
44617. JOHNMAN, LEWIS, HUGH MURPHY, An
overview of the economic and social effects of the
interwar depression on Clydeside shipbuilding
communities. IJMH 18, 2006, no. 1, 227-254, ill.
(met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting;
zie ook nr. 44606 en 44618)
44618. -, Forum: economie and social effects of the
interwar depression in shipbuilding on Clyde¬
side: introduction. IJMH 18, 2006, no. 1, 223-226
(zie 00k nr. 44606 en 44617)
44619. KARLINA, INESE, Couronian ship buil¬
ding, navigation and contacts with Scandinavia.
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(Oxford, 2006) 195-198
44620. KEITSCH, CHRISTINE, Krise und Konjunktur: die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft
von der Weltwirtschaffskrise bis zum Ende des
Zweiten Weltkrieges. DSA 28, 2005 (verschenen
2006) 135-196, ill. (met Engelse en Franse samenvat¬
tingen)
44621. KELLY, MEL, The Brunei bicentenary. WSR
2006, no. 44,15-16, ill.
44622. KRUMMLINDE, KLAUS, BERND VOLTMER, Die Geschichte der Norderwerft 1905-2006.
Hamburg, Elbe Spree Verlag, 2006, 384 p., ill.

120

44623. KUCKUK, PETER (red.), Die A.G. ‘Weser’
in der Nachkriegszeit 1945-1953. Bremen, Edi¬
tion Temmen, 2005, 239 p. (serie ‘Beitrage zur Sozialgeschiclite Bremens’, Heft 24)
44624. KUIPERS, JELMER, Scheepswerf T.A. van
der Werffin Warga. SZ 30, 2006, nr. 6, 37-41, ill.
44625. LOOSE, BERND, Kurze Geschichte des
sowjetischen Zerstörerbaus, Teil 3:1955 bis 1975,
Teil 4 (Schlufi): 1975 bis 1991. Logbuch 42, 2006,
50-54, ill., 172-176, ill. (vervolg van nr. 42505)
44626. MADSEN, CHRIS, Industrial Hamilton’s
contribution to the naval war. NM 16,2006, no. 1,
21-52, ill.
44627. MOORE, JOHN S., BERNARD CROSS¬
LAND, Datafile: Harland & Wolff. SM 41, 2006,
no. 8, 35-43, ill.
44628. PARKER, ANTHONY J., Local boat-buil¬
ding traditions in the Bristol region. In: (Lucy
Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford,
2006) 137-142, ill.
44629. PETERS, DIRK J., Deutsche Werften in der
Zwischenkriegszeit (1918-1939), Teil 1: Von der
Kriegsriistung zur Friedenswirtschaft: Schiffbaukonjunktur durch Reparationsleistungen und
durch den Wiederaugbau der deutschen Handelsflotte nach dem Ersten Weltkrieg (19181923). DSA 28, 2005 (verschenen 2006) 95-134,
ill. (met Engelse en Franse samenvattingen)
44630. PILKES, DICK, De Ouwe Werf: van Cornelis
Smit tot Cornelis Verolme. BW 61,2006,336-338,
ill. (zie 00k nr. 42478)
44631. PLATT, DAVID D., Shaw & Tenney: making
oars and paddles for 150 years. WB 2006, nr. 192,
48-53, ill.
44632. POL, E. VAN DEN, Onderzeebootbouw in
Nederland: Quo Vadis? SWZ 2006, nr. 3,12-17, ill44633. RIJKE, ARIJ, Cornelis Verolme scheepsbou¬
wer, 1900-1981. Rotterdam, Havenmuseum,
2006, 48 p., ill.
44634. ROHWER, JÜRGEN, Stalins Flottenbau:
die sowjetischen Marineplanungen in den Jahren
1922 bis 1953. S&Z 2006, nr. 64, 28-39, ill44635. ROUSMANIERE, JOHN, The Nevins way.
MLT 2006, no. 31, 56-65, ill. (betreft de jachtbouwer
Henry B. Nevins en zijn werf op City Island, New York)
44636. RYSZKA-ONIONS, ALLAN, Baltic builders.
SM 41, 2006, no. 11,54-57, ill. (betreftde VEB Schiffsiverft ‘Neptun’ in Rostock)
44637. SCHÜSSLER, FRANZ JOSEF, Die Werft von
Buckler’s Hard. Logbuch 42, 2006,125-129, ill.

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44638. SERRANO Alvarez, JOSÉ MANUEL, Juan
de Acosta y la construccion naval en La Habana
(1717-1740). RHN 24, 2006, Nurn. 93, 7-31
44639. SIMPER, ROBERT, The last gig. CB 2006,
no. 220, 54-56, ill. (betreft Ralph Bird, bouiver van
loodssloepen)
44640. SKAHILL, THOMAS G., South Coast Com¬
pany : the life of a full-service yacht yard. WB 2006,

44652. BERRYMAN, ERIC, U-gg5: the one that got
away. WSR2006, no. 44,4-5, ill.
44653. BLOEMENDAAL, MICHIEL, SS Rotterdam
wacht een warm welkom (III en IV). BW 61, 2006,
352-353, ill., 440-441, ill. (vervolg van nr. 43606)
44654. BOLL, PETRA, De Legionnaire: van vracht¬
schip tot sleepboot. Bokkepoot 2006, nr. 176, 36-

nr. 193, 78-91, ill.
44641. SMYLIE, MIKE, Hero in a half-shell. CB
2006, no. 220, 34-36, ill. (betreft Peter Faulkner, bou¬
iver van coracles)
44642. STRAATEN, JOKE VAN DER, FRED VAN
STRATUM, Van Jonker en Stans tot Alblas, 19011985. Hendrik-Ido-Ambacht, Historische Vereni¬
ging Hendrik-Ido-Ambacht, 2006,159 p., ill. (met
bouumummerlijst)
44643. VERGANI, RAFFAELLO, Legname per 1’Arsenale: i boschi ‘banditi’ nella repubblica di Vene¬
zia, secoli XV-XVII. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 401-414, ill.
44644. VERMONDEN, DANIEL, Western Europe¬
an design boat building in Buton (Sulawesi, Indo¬
nesia): a ‘sequence of operations’ approach
(SOA). In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 234-242, ill.
44645. VILLIERS, PATRICK, Duhamel du Monceau
et Maurepas, une rencontre inattendue. CHM
2006, no. 61, 23-40, ill.
44646. WITTHÖFT, HANS JÜRGEN, Gebaut bei
Blohm+Vos. Hamburg, Koehler-Mittler, 2006,

44655. BONIFACE, PATRICK, HMS Cumberland:
a classic British cruiser in war and peace. Penzan¬
ce, Periscope Publishing, 2006
44656. -, Star ship. SM 42, 2007, no. 1, 22-25, ill.
(betreft het USS ‘Enterprise’, ’s iverelds eerste vliegkampschip, aangedreven door kernenergie, ivaartoe in 1957 de
bouwopdracht iverd verstrekt)
44657. BOUDRIOT, JEAN, HÉLÈNE TROMPARENT-DE SEYNES, Analyse du modèle du vaisseau Le Royal. Neptunia 2006, no. 242, 48-57, ill.
44658. BRAY, MAYNARD, Getting to know Coqui¬
na: N.G. HerreshofPs dandy daysailer. WB 2005,
nr. 187, 76-83, ill.
44659. BRILLEMAN, JAN, KARLA DENEE, Nettie:
een Lemsteraak met geschiedenis. SZ 30, 2006,

192 p., ill.
44647. ZUUR, HENK, Scheepswerf Peters viert honderdtienjarig bestaan. BW 61, 2006,401-403, ill.
44648. (N.N.), Francois Sergent: mémoires d’architecte. LCM 2006, no. 192, 24-35, ill.
SCHIP EN SCHEEPSBOUW - SCHIP
44649. ALFARO ZAFORTEZA, Congreso conmemorativo del centenario de la construccion del
acorazado Dreadnought. RHN 24, 2006, Num.
93,101-107
44650. BEEK, ARIE TER, De Bunschoter botter BU
15 (IX). Tagrijn 2005, nr. 3,18-21, ill. (vervolg van
nr. 43602)
44651. BERKUM, SANDRA VAN, De Rotterdam:
de kunst van het reizen. Schiedam, Scriptum,
2006, 223 p., ill.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

37. iÉ-

nr. 10, 47-49, 51, ill44660. BRUIJN, WIM DE, Skütsje Nooit gedacht
maakt een droom waar. SZ 30,2006, nr. 9,7-11, ill.
44661. BRUINS, GERT W., i960, motorschip So¬
crates nieuw uitgehaald: een van de veertien ’Zwa¬
nen van de Koninklijke Boot’. Spreekbuis 2006,
nr. 96,46-49, ill.
44662. BRUNS, WERNER, Geschichte und Rekonstruktion der Eendracht von 1654, Teil 3: Die Rekonstruktion des Rumpfes. Logbuch 42, 2006,
55-67, ill. (vervolg van nr. 41452)
44663. BUNNELL, STEVE, Glorybe: how a school
helped bring one student’s boat back from the as¬
hes. WB 2005, nr. 187, 49-53, ill. (betreft een jacht,
gebouwd bij Taylor & Grandy in 1914)
44664. BURGELER, GERRIT VAN, Scheveningse
trawler werd ‘kathedraal van de zee’: de brik ‘Mer¬
cedes’ brengt nieuw ‘product’ op zee. BW 61,2006,
423-424, ill. (betreft de brik ‘Mercedes’, gebouwd in 19 5 8
bij Gebr. Bootte Leiden als motortra wier SCH 242 ‘Huibertjej
44665. BUSCH, PETER, JOACHIM STAHL, Totgesagte leben langer: hier die Novocherkassk.
Nordlicht 14, 2006, Heft 52, 23-25, ill.
44666. CAMERON, SCOTT L., The Frances Smith:
palaces steamer of the Upper Great Lakes, 18671896. Toronto (ON), Natural Heritage Books,
2005, xx, 265 p., ill.

121

44667. CAPRIO, DENNIS, Silver Lining: after a de¬
cade of building, a sunlit launching. WB 2006, nr.
192, 58-63, ill.
44668. CASTLE, COLIN, IAIN MACDONALD,
Glenlee: the life and times of a Clyde/built Cape
Horner. Glasgow, Brown, Son & Ferguson, 2005,
166 p., ill.
44669. COLE, DOUGLAS, Radiant Star: a handso¬
me yacht emerges from a rescued Scottish herring
drifter. WB 2006, nr. 191, 40-47, ill.
44670. COMPTON, NIC, Lulworth returns. CB
2006, no. 219, 28-34, ill- (betreft een wedstnjdzeiljacht, ontworpen door Herbert White en gebouwd in
1920; zie 00k nr. 44714)
44671. -, Power dressing. CB 2006, no. 221, 54-57,
ill. (betreft het stoomjacht ‘Romola’, gebouwd in 1903 of
de werf van Camper & Nicholson in Gosport)
44672- CRESSMANN, ROBERTJ., USS Ranger: the
Navy’s first flattop from keel to mast. Dulles (VA),
Potomac, 2005,408 p., ill.
44673. DANKER-CARSTENSEN, PETER, Die vier
Leben eines Dampfschleppers. DSA28, 2005 (ver¬
schenen 2006) 479-488, ill. (betreft destoomsleepboot
‘Saturn’, tegenwoordig onderdeel van de collectie van het
scheepvaartmuseum in Rostock, gebouwd in 1907 bij de
Hamburg Schiffswerft und Maschinen/abrik als ‘Gebr.
WuIff IV’; met Engelse en Franse samenvattingen)
44674. DAVIS, TONY, From reefers to cruisers. SM
41, 2006, no. 11, 50-53, ill. (betreft de cruiseschepen
‘Ocean Monarch’ en ‘Princess Danae’, oorspronkelijk ge¬
bouwd in 1955 als koel-urachtschepen voor de Port Line)
44675. Dl RÉ, ANDRÉ, La Tamise: une frégatte
legére dans la campagnie de Prairial. CHM 2006,
no. 61, 61-88, ill.
44676. DIJK, PIET VAN, Rembrandt 400 jaar. BW
61, 2006, 466-467, ill. (behandelt koopvaardijschepen
met de naam ‘Rembrandt’)
44677- DOBBENGA, AMBRO, Op en rond de
Schelde: de ‘Snow Flower’. BW 61, 2006, 328329, ill. (betreft een koelschip, gebouwd voor de Zweedse
rederij Salen tussen 1972 en 1974, en tegenwoordig in be¬
heer bij Holy House Shipping)
44678. DODDS, JAMES, Pioneer: last of the Skillingers. Essex, Jardine Press, 2004,120 p., ill.
44679- EDWARDS, THOMAS EDWIN ‘PARDY’,
Nostalgia revisited ...: blue water evening reflec¬
tions, and The Great Britain Times: ‘Great Bri¬
tain’ steam ship, Table Bay, Thursday, October 14,
1852. SBr8o, 2006,322-325, ill. (eerder verschenen in
SBr4,1922, no. 31)

122

44680. ELLERY, DAVID, RMS Queen Mary: 101
questions & answers about the great transatlantic
liner. Londen, Conway Maritime Press, 2006,112
p., ill.
44681. FREIVOGEL, ZVONIMIR, Unter drie Na¬
men durch Marinegeschichte: der Lebenslauf des
Schiffes Ramb III-Kieblitz-Galeb. S&Z 2006, nr.
64, 21-27, ill44682. GARCIA, ENRIC, ARTURO GASTELLO, El
vaixell oceanografie Garcia del Cid. Drassana
2006, nr. 14, 52-58, ill.
44683. GOMMERS, FRED, WIM GRUND, Vice Ad¬
miraal Helfrichs mooiste schip: de Colombia van
deKNSM. Spreekbuis 2006, nr. 95, 39, 41-43, ill.
44684. GUNS, NICO, De krachtpatser‘Elbe’. BW 61,
2006, 436-438, ill. (betreft de motorzeesleepboot ‘Elbe’,
gebouwd in 1959 bij J. &K. Smit’s Scheepswerven te Kin¬
derdijk voor L. Smit & Co‘s Internationale Sleepdienst)
44685. HAAS, KEES DE, ‘Josif Stalin’ werd door de
Russen geweigerd. BW 61, 2006, 422-423, ill. (be¬
treft een Russisch passagiersschip, gebouwd in 193 9 bij de
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam)
44686. -, Scheepsbouw in oorlogstijd: het ss ‘Patria’ pas na vijfjaar opgeleverd. BW 61, 2006, 296297, ill.
44687. HARRIS, JOE, Razee USS Independence
(1848-49), part one. NRJ 51, 2006, 92-101, ill.
44688. -, Independence: the model. NRJ 51, 2006,
140-150, ill.
44689. HEIM ANN, ULRICH, MS Völkerfreundschafi: die Erinnerung lebt fort. Nordlicht 14,
2006, Heft 52, 32-33, ill.
44690- HEINEMANN, WERNER, Thomas W.
Lawson: der grötëte Gaffelschoner aller Zeiten.
Kohlers Flottenkalender 2007, 70-71, ill.
44691. HEUFF, JAN, Jhr. J.W.H. Rutgers van Ro¬
zenburg, 1907: de bewogen geschiedenis van de
Terschellinger museumreddingboot. Harlingen,
Flevodruk, 2005, 84 p., ill.
44692. HOLLENBERG, MARTIN J., Marco Polo:
the story of the fastest clipper. Halifax (NS), Nim¬
bus Publishing, 2006,154 p., ill.
44693. HOUSTON, DAN, Thalassa all welcome;
photogr. Nichola Aigner. CB 2006, no. 219, 2226, ill. (betreft een zeiljacht, ontworpen door Charles Sibbick en gebouwd in ig o 6)
44694. HOVING, AB, COREMKE, De ‘Geünieerde
Provintien’, een vroeg VOC-schip. In: (H. van der
Biezen (red.)), Scheepshistorie: het schaalmodel
als reconstructie, nr. 1 (Emmen, Lanasta, 2006) 534. ill-

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44695. HUGHES, STEFFAN MEYRIC, One Lively
Lady. CB 2006, no. 220,18-22, ill. (betreft de ‘Lively
Lady’, een zeiljacht, gebouwd in 1948, waarmee Sir Alec
Rose in 1968 de wereld omzeilde)
44696. -, The incredible hulk. CB 2006, no. 218,
16-21, ill. (betreft de geschiedenis van de ketch Tai-MoShanj
44697. JACKSON, TOM, A job like no other: one
week with the C.A. Thayer restoration. WB 2005,
nr. 186, 70-79, ill. (betreft een driemastschoener, ge¬
bouwd in 1895)
44698. JANSEN, BEREND, DAVE BOUW, Jagers¬
fontein 3:17 jaar vaart op Zuid-Afrika. [Wormerveer], Auk Boom Producties, 2006, 207 p., ill.
44699. JOHNSTONE-BRYDEN, RICHARD, Full of
Promise. CB 2007, no. 223,36-40, ill. (betreft de Fijie ‘Sweet Promise’, gebouwd in 193 2 door Weatherheads
te Cockenzie)
44700. JULIAN, JOHN, The Lone Ranger story:
from salvage tug to super yacht. Auckland (NZ),
David Bateman; Woodbridge, Seafarer Books,
2006,160 p., ill.
44701. KAMPFNER, DAVID, SS Robin, a very lucky
lady. WSR2006, no. 46,1, 5-6, ill.
44702. KARTING, HERBERT, Die Viermast-Schonerbark James Tuft. Logbuch 42, 2006, 68-76, ill.
44703.
Polstjernan: ein gliickloser Viermastschoner aus Finnland. Logbuch 42, 2006, 177i8i, ill.
44704. KENNELL, BRIAN, Pioneer. MLT 2006, no.
32,36-51, ill. (betreft een ketch smack, gebouwd in 1864
in Essex, gezonken in 1942, geborgen in 1998 en daama
gerestaureerd)
44705. KING, BRAD, HMS Belfast- 35 years in the
Pool of London. WSR2006, no. 44, 6-7, ill.
44706. KLOBUCHAR, RICHARD P., The USS
Ward: an operational history of the ship that fired
the first American shot of World War II. Jefferson
(NC), McFarland & Company, 2006, 280 p., ill.
44707. KLOOTWIJK, JAN, Zr. Ms. ‘Bonaire’; een
houten schip met een ijzeren gestel; m.m.v. Dick
Vries. BW 61, 2006, 280-283, ill.
44708. KNEGO, PETER, Splendid at seventy. SM 41,
2006, no. 9, 50-52, ill. (betreft de geschiedenis van het
voormalige passagiersschip ‘Queen Mary’ van Cunard Line)
44709. KOHLER, PETER C., France’s ‘fifties flag¬
ship. SM 42, 2007, no. 1,14-15,17-19. 21, UI. (be¬
treft de levensloop van het passagiersschip ‘Liberté van de
CGT, ex-’Europa’ van de Norddeutscher Lloyd)
44710. -, The great blue ship. SM 41, 2006, no. 10,
24-27, ill. (betreft de ‘Achille Lauro’ ex- ‘Willem Ruys j

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

44711. KOS, ANTON, Jongejuffrouw Kruseman.
Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, [2006], [4] p., ill.
(betreft een scheepsmodel van een walvisvaarder (boot¬
schip))
44712. KRAMER, WOLFGANG, Auf den Spuren
heimischer SchifFe: Seenotkreuzer Arkona (II)
und Stoltera (II) nun unter polnischer Flagge.
Nordlicht 14, 2006, Heft 53, 30-31, ill.
44713. LANGE, HEINZ, Die Undine, ex Kronprinz,
auf Sachsen-Kurs. Nordlicht 14, 2006, Heft 53,
19-22, ill.
44714. LEATHER, JOHN, History: the racing years.
CB 2006, no. 219,36-42, ill. (betreft het wedstrijdzeiljacht ‘Lulworth’ ex- ‘Terpsichore’; zie 00k nr. 44670)
44715. LEBLANC,JACQUES, Pourl’amourde Skal.
LCM 2006, no. 191, 44-55, ill44716. LEFILLEUL, ERWANN, Götheborg: histoire et renaissance d’un vaisseau de la Compagnie
des Indes suédoise. LCM 2006, no. 192, 36-45, ill.
44717. LINARD, ANDRÉ, A bord de 1’Abeille Li¬
berté. LCM 2006, no. 190,18-33, ill.
44718. LLOYD, ROBIN, Bermudian canvas brought
back to life. CB 2006, no. 222,36-42, ill. (betreft het
zeilend opleidingsschip ‘Spirit o/Bermuda’, gebouwd naar
een schilderij door John Lynn uit 1831)
44719. LUIDINGA, FRANS, NICO GUNS, Willem
Ruys: de kroon op de vloot. Amsterdam, Van Soeren, 2007, 600 p., ill.
44720. MACARTHUR, ANTONIA, Colours of the
past. Signals 2006, nr. 76, 8-12, ill. (betreft de kleu¬
ren van de replica van de ‘Endeavour’, die onderdeel uit¬
maakt van het Australian National Maritime Museum
in Sydney)
44721. MANSFIELD, KATHY, Tomahawk S&S
yawl. CB 2006, no. 221, 30-34, ill. (betreft het zeil¬
jacht Tomahawk’, gebouwd in 1938 naar een ontwerp
van Sparkman & Stephens)
44722. MARTENS, PIET, Zeehond alias Kromhout
IV: geschiedenis en restauratie van een uniek
jacht. SZ 30, 2006, nr. 7, 21-23, 25, ill.
44723. MAYHER, BILL, In a class by itself: Dennis
Conner and the restoration of Cotton Blossom II.
WB 2005, nr. 185, 56-63, ill. (betreft een zeiljacht, ge¬
bouwd in 1925 als ’Leonore’ naar een ontwerp van Johan
Anker)
44724. McCUTCHEON, JANETTE, RMS Queen Eli¬
zabeth 2: the last great liner. Stroud, Tempus Pu¬
blishing, 2006, 96 p., ill.
44725. MEIJ, C. VAN DER, Modelbouw op het In¬
ternet: Schotse haringlogger ‘Muirnebag SY 486’.
Modelbouwer 69, 2007, 36-39, ill.

123

447^6. MENS, ROBERT W.H., Flight of the Sea
Eagle. CB 2006, no. 219, 62-65, UI. (betreft het zeil¬
jacht ‘Zeearend’ ex- ‘Wal’, gebouwd in 1938)
44727. MILANOVICH, KATHRIN, Chuyoda (II):
first ‘armoured cruiser’ of the Imperial Japanese
Navy. WA 2006,126-136, ill.
44728. NIDERLINDER, ALAIN, Le modèle au 1/100
du porte-avions Charles De Gaulle. Neptunia
2006, no. 242, 58-61, ill.
44729. OELLRICH, HEINZ, SMS Gazelle: ein sehr
langlebiges Schiff. Kohlers Flottenkalender 2007,
198-203, ill.
44730. OGLE, BILL, PETER ELSON, A glimpse of
the past...: the ‘Manxman’, part one and two. SBr
80, 2006, 447-450, ill., 490-494, ill. (betreft een Kanaalveerboot, gebouwd in 1955 uoor de Isle of Man
Steam Packet)
44731. OSTERSEHLTE, CHRISTIAN, Das Panzermotorboot Weichsel (1915) des Freiwilligen Motorboot-Korps (FMK). Logbuch 42,2006,83-90, ill.
44732. -, Lotsenversetzboot Peacock: ein Spezialschiff'Made in Germany’ unter dem Sternenbanner (Teil 1). Logbuch 42, 2006,182-187, ill.
44733- PICARD, HENK, ‘Ora et Labora’: verslag
van de restauratie van een Zeeuwse tjalk. In: (H.
van der Biezen (red.)), Scheepshistorie: het
schaalmodel als reconstructie, nr. 1 (Emmen, Lanasta, 2006) 37-62, ill.

44734- PRAGER, HANS GEORG, Gunther Plüschows Feuerland kehrt heim: Nutzung als Museumsschiff in Büsum geplant. S&Z 2006, nr. 64,
60-63, ill-

44735- PRESS, MARC, Amphitrite: het oudste wedstrijdjacht ter wereld vaart al 118 jaar. SZ 30, 2006,
nr. 7, 7-11, ill.
44736. RICHARDS, BILL, PETER SMITH, Ons¬
low’s Jolly Roger. Signals 2006-2007, nr- 77.1012, ill. (betreft de vlag van HMAS ‘Onslow’, dat tegen¬
woordig dee! uitmaakt van de collectie van het Australian
National Maritime Museum in Sydney)
44737- ROGIE, H., Pour un nouveau voilier-école
beige: un nouvel avenir pour le Mercator? Neptunus 49, 2006,171-172, ill.
44738. ROHRER, SCOTT, Pirate: a new chapter for
a stories Ted Geary-designed R-boat. WB 2006,
nr. 192, 38-47, ill.

44739- ROMBURGH, CEES VAN, Mijn naam is De
Ruyter. Zeemagazijn 32,2006, nr. 2,11, ill. (overzicht
van de Nederlandse marineschepen met de naam ‘De Ruy ter j
44740. RUBIN, NORMAN N., A probable configu¬
ration for Bonhomme Richard ex Due de Duras,

124

part two and three. NRJ 51, 2006, 66-77, ill-, 161168, ill. (vervolg van nr. 43667)
44741. SCHMIEDKE, DANIEL, Die Vasa: Geschichte des schwedischen Prunkschiffes. Leip¬
zig, Koehler & Amelang, 2006,112 p., ill.
44742- SCHUITEMAKER, LEO, Binnenvaart in
kleur (aflevering 17): motorsleepboot Friedrich
Janssen. Binnenvaart 15, 2006, nr. 4,10-12, ill.
44743Binnenvaart in kleur (aflevering 18): de
motorsleepboot Njord. Binnenvaart 15, 2006, nr.
5, 33-35, ill44744- SHERMAN, ANNIE, 6m Nada reborn. CB
2007, no. 223, 16-20, ill. (betreft een zeiljacht, ont¬
worpen in 1930 door William Fife)
44745. SMITH JR., RONALD W., USS North Caro¬
lina (BB-55): ship of myths. NRJ 51, 2006, 102112, ill.
44746. SMITH, MARTIN, The seventh wonder. CB
2007, no. 223, 46-50, ill. (betreft het zeiljacht Treenlaur’, gebouwd in 19 5 6 naar een ontwerp van Camper &
Nicholson)
44747. -, The Spirit of 007. CB 2006, no. 221, 1418, ill. (betreft het zeiljacht ‘Spirit’ dat figureert in de Ja¬
mes Bond-jilm ‘Casino Royale’)
44748. SNIJDER, GEORGE, Bakeetje: tijdsbeeld
van Industriële Revolutie. Bokkepoot 2006, nr.
175, 3°"33, Hl- (betreft de ‘Dumas’, een in 1918 ge¬
bouwde baquet de Charlerois; vervolgd als nr. 44587)
44749. SPITS, ELISABETH, De Red Devil jr., een
Koninklijke Valk. Zeemagazijn 32, 2006, nr. 3,
3, Hl44750. -, Het scheepsmodel van ’s Lands schip
Hollandia. Zeemagazijn 32,2006, nr. 2,13-14, ill.
44751. SPUIKOM, SAINT BERNARD DU, Exceptionnelle découverte sous-marine en mer Baltique: le Graf Zeppelin, un porte-avions de la
Kriegsmarine! Neptunus 49, 2006,131-134, ill.
44752. SPURR, DAN, All her life’s a circle: the repatriaton of the An Reamon. WB 2006, nr. 193,
44-51, ill. (betreft een Galway hooker)
44753. STAM, BART, Replica ‘De Delft’ vordert ge¬
staag: gulle sponsors en donaties redden 18eeeuws linieschip. MN 95, 2006, nr. 10, 59-62, ill.
44754- STOKES, DAVID, King of the Casdes. CB
2006, no. 219, 58-60, ill. (betreft het rivierstoomraderschip ‘Kingswear Castle’, gebouwd in 1924)
44755. STONHAM, DENIS, Last of the standards:
the Romanian steamship Eforie. WSR 2006, no.

45. 3'7. ill44756. STRAUGHTON, ROBERT, Ferry world:
‘Skibladner’ at 150. SBr 80, 2006, 398-401, ill. (be-

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

treft een Noors raderstoomschip, gebouwd in 185 6 en nog
steeds in de vaart)
44757. STULEN, CHIP, Ticonderoga reaches the
century mark. StB 63, 2006, 89-100,129-132, ill.
44758. STURTON, IAN, Battleship end-notes: Almirante Latorre. WA 2006,124-125, ill.
44759. THOMER, EGBERT, Dampfer Erlangen:
ein Schiff, das sich selbst verheizte. Köhlers Flot¬
tenkalender 2007, 227-229, ill.
44760. TURNER, GORDON, From ferry to Royal
yacht. SM 41, 2006, no. 8, 48-52, ill. (betreft de ‘He¬
bridean Princess’, als veerbootgebou wd in Aberdeen in ïg 64)
44761. VILM, KARSTEN (red.), Schlachtschiff Bismarck/Schlachtschiff Tirpitz: Bauvorschrift fur
den Schiffskörper. Norderstedt, Books on De¬
mand, 2006, 258 p., ill.
44762. WIJLEN, JAN VAN, Het leven van de Zeeslang.
SZ 30, 2006, nr. 6,16-21, ill. (vervolg van nr. 43468)
44763. WILKINSON, KEN, Sailing with pride. CB
2006, no. 218, 44-48, ill. (betreft de Baltimore clipper
‘Pride of Baltimore II’, gebouwd in ig88)
44764. WILLIS, PETER, The Emsworth Terror. CB
2006, no. 222,16-21, ill.
44765. -, Wheels in motion for the Medway Queen.
CB 2006, no. 220,12-13, ill. (betreft de restauratie van
een raderstoomboot, gebouwd in 1924 voor de New Med¬
way Steam Packet Company)
44766. WILSON, ROBERT A., RMS St Helena and
the Atlantic islands. Caithness, Whittles Publis¬
hing, 2006,128 p., ill.
44767. WOITAS, LUTZ, Die seltsame Reise der Cle¬
veland: schwimmendes Museum zum ersten Mai
in deutschen Gewassern. Köhlers Flottenkalen¬
der 2007,194-196, ill.
44768. ZUUR, HENK, Derde ‘Amstelborg’ voor Ko¬
ninklijke Wagenborg. BW 61, 2006, 460-461, ill.
44769. (N.N.), Cutty Sark update. WSR 2006, no.

434,1, 3, iU44770. -, GrafZeppelin gefunden. Nordlicht 14,2006,
Heft 52, [4ongenummerdep., tussen 22-23], ill.
44771. -, Stoomveerpont Stavoren. In: (H. van der
Biesen (red.)), Scheepshistorie: het schaalmodel
als reconstructie, nr. 1 (Emmen, Lanasta, 2006)
63-64, ill.
SCHIP EN SCHEEPSBOUW SCHEEPSVOORTSTUWING
44772. BREDER, HANS, Skipsmaskinbygging ved
fabriken ved Nidelven 1849-1876. NS A 2005 (ver¬
schenen 2006) 69-93, ill. (met Engelse samenvatting)

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

44773. -, Steam engine for the Norwegian paddle
steamer Prinds Carl 1827. NRJ 51,2006,151-160, ill.
44774. BROOKS, DOUGLAS, A different way to ro:
complex Japanese traditional oar makes sculling
simple. WB 2006, nr. 192, 54-57, ill.
44775. LEENSTRA, MENNO, Zeilen voor De 7 Pro¬
vinciën. 7 Provinciën Cahier 2, 2006, 24-34, Hl44776. MIDHAGE, DICK, The history of...: Chadburn telegraphs. SBr 80, 2006, 379-383, ill.
44777. MORSS, STRAFFORD, The machinery ar¬
rangements of USS Massachusetts (BB-59). WI
41, 2004, 373-422, ill.
44778. NICKEL, HANS-JOCHEN, Nochmals: wie
wurden Lateinfahrzeuge gesegelt. Logbuch 42,
2006,166-171, ill.
44779. SHAGENA, JACK L., Who really invented
the steamboat?: Fulton’s Clermont coup. Am¬
herst (NY), Prometheus Books, 2004, 441 p., ill.
44780. VERKLEIJ, C., De ontwikkeling van drukvulling, deel 1: door middel van uitlaatgas turbines bij
scheepsdieselmotoren. SWZ2006, nr. 5,30-32, ill.
SCHIP EN SCHEEPSBOUW - BEWAPENING
44781. BERTHIAU, JEAN ANDRÉ, Un grand entre¬
preneur au service de la Marine: Pierre Babaud de
la Chaussade (1706-1792). Neptunia 2006, no.
243,18-27, ill.
44782. BRINCK, NICO, Identification of the marks
of the Dutch auxiliary maritime forces in the 17th
and 18th centuries. Journal of the Ordnance So¬
ciety 17, 2005, 39-48, ill. (vervolg van nr. 40334)
44783. DAVEREDE, A.J., DON PREUL, US Navy 4”
gun. NRJ 51, 2006, 78-83, ill.
44784. EJSTRUD, BO, A near miss: heavy gun effi¬
ciency at Jutland. WI 41, 2004,159-167, ill.
44785. FOSTER, JOE, Guns of the North-East:
coastal defences from the Tyne to the Humber.
Barnsley, Pen & Sword Military, 2004, iii, 170 p., ill.
44786. FRIEDMAN, NORMAN, The Naval Institute
guide to world naval weapons systems. Annapolis
(MD), Naval Institute Press, 2006, 912 p., ill. (vijf¬
de herziene editie)
44787. JAOUEN, MARINE, Une collection de
canons de marine du Musée de l’Armee 18581867. Neptunia 2006, no. 243, 28-35, ill.
44788. PLOUVIEZ, DAVID, Artillerie et marine de
guerre sous 1’Ancien Regime: naissance d’un in¬
dustrie. Neptunia 2006, no. 243, 8-17, ill.
44789. WRIGHT, CHRISTOPHER C. (comp.),
Questions on the effectiveness of U.S. Navy bat-

125

tleship gunnery: notes on the origins ofU.S. Navy
gun fire control system range keepers, part II. WI
41, 2004, 288-313, ill. (vervolg van nr. 43705)
SCHIP EN SCHEEPSBOUW SCHEEPSVERSIERJNG
44790. LAAN, BARBARA, Jaren vijftig modernisme in
de interieurs van het stoomschip Rotterdam. NieuwsbriefDOCOMOMO 6,2006, nr. 011,10-11, ill.
44791- OOST, ELISABETH, Beeldsnijders en hun
opdrachtgevers: het beeldsnijwerk aan het admi¬
raalsschip De 7 Provinciën (2). 7 Provinciën Ca¬
hier 2, 2006,17-23, ill. (vervolg van nr. 40341)
44792. QUARTERMAINE, PETER, BRUCE PETER,
Cruise: identity, design and culture. Londen, Lau¬
rence King Publishing, 2006,144 p., ill.
44793. WEALLEANS, ANNE, Designing liners: a
history of interior design afloat. Londen/New
York, Routledge, 2006, viii, 216 p., ill.
44794. ZEE, AD VAN DER, De Ware Vrijheid: poli¬
tieke betekenis van het snijwerk op De 7 Provin¬
ciën. 7 Provinciën Cahier 2, 2006, 35-40, ill.
MARITIEME ARCHEOLOGIE
44795- ADAMS, JONATHAN, Walking on water:
maritime archaeology by air, land and sea. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
ford, 2006) xvii-xx, ill.
44796. AUER, JENS, Mynden: a small Danish friga¬
te of the 18th century. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 266-272, ill.
44797. BABITS, LAWRENCE E., FRANK CANTELAS, KEITH MEVERDEN, The APES Archaeologi¬
cal Study: the North Carolina Sound, an interface
between land and sea. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 163-170, ill.
44798. BALLARD, ROBERT D., RICJ ARCHBOLD,
Op het spoor van de verdwenen schepen van Ro¬
bert Ballard; art work Ken Marschall, vert. Nico
Guns, Pia van Haarlem. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2006, 256 p., ill.
44799- BATCHVAROV, KROUM N., A Black Sea
merchantman. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connec¬
ted by the sea (Oxford, 2006) 306-311, ill.
44800. BEDNARZ, TOMASZ, The wreck of a 16th/
17th-century sailing ship near the Hel Peninsula,
Poland. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by
the sea (Oxford, 2006) 273-276, ill.

126

44801. BELTRAME, CARLO, MAURO BONDIOLI,
A hypothesis on the development of Mediterrane¬
an ship construction from Antiquity to the Late
Middle Ages. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected
by the sea (Oxford, 2006) 89-94, ill44802. BLUE, LUCY, Sewn boat timbers from the
medieval Islamic port of Quseir-al-Qadim on the
Red Sea coast of Egypt. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 277-283, ill.
44803. -, F.M. HOCKER, A. ENGLERT (ed.), Con¬
nected by the sea: proceedings of the tenth Interna¬
tional Symposium on Boat and Ship Archaelogy,
Denmark 2003. Oxford, Oxbow Books, 2006,3 84 p.
44804. BOCKIUS, RONALD, Coating, sheathing,
caulking and luting in ancient shipbuilding. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
ford, 2006) 117-122, ill.
44805. BOETTO, GIULIA, Roman techniques for
the transport and conservation of fish: the case of
the Fiumicino 5 wreck. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 123-129, ill.
44806. BYSKOV, S0REN, Parts of a wooden ship¬
wreck found in the Wadden Sea. MAN 2006, no.
21,16-17, ill44807- CASTRO, FILIPE, The Arade 1 shipwreck: a
small ship at the mouth of the Arade river, Portu¬
gal. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 300-305, ill.
44808. CATSAMBIS, ALEXIS, Reconstructing ves¬
sels: from two-dimensional drawings to three-di¬
mensional models. INAQ33,2006, no. 3,12-15, ill44809. CEDERLUND, CARL OLOF, Vasa I: the ar¬
chaeology of a Swedish warship of 1628; ed. Fred
Hoeker, bijdr. Georg Hafström, Fred Hoeker, Per
Wendel. Stockholm, Statens Maritima Museer,
2006,491 p., ill.
44810. COLES, JOHN, Linking boats and rock car¬
vings - Hjortspring and the North. In: (Lucy Blue
e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford, 2006)
223-225, ill.
44811. CRUMLIN-PEDERSEN, OLE, Experimental
archaeology and ships - principles, problems and
examples. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by
the sea (Oxford, 2006) 1-7, ill.
44812. -, Keynote address: an international forum
for nautical research 1976-2003. In: (Lucy Blue
e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford, 2006)
xiii-xv, ill.
44813. DELGADO, JAMES P., America ata crossro¬
ads: 60 years later. USNIP132, 2006, nr. 7, 62-65,

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

ill. (onderumterarcheologie naar de spookschepen van Ope¬
ratie Crossroads, atoomtesten bij het atol Bikini in 1946)
44814. DOMZAL, ROBERT, Medieval shipping in
the estuary of the Vistula river: written sources in
the interpretation of archaeological finds. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
ford, 2006) 217-222, ill.
44815. ENGLERT, ANTON, Trial voyages as a me¬
thod of experimental archaeology: the aspect of
speed. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 35-42, ill.
44816. FINDERUP, THOMAS, History written in
tool marks. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected
by the sea (Oxford, 2006) 21-26, ill.
44817. GASPARI, ANDREJ, MIRAN ERIC, MARIJA
SMALCELJ, Roman river barge from Sisak (Siscia), Croatia. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected
by the sea (Oxford, 2006) 284-289, ill.
44818. GIFFORD, EDWIN, JOYCE GIFFORD,
JOHN COATES, The reconstruction of trials of a
half-scale model of the Early Bronze Age ship,
Ferriby 1, to assess the capability of a full-size
ship. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 57-62, ill.
44819. G0THCHE, MORTEN, The Roskilde ships.
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(Oxford, 2006) 252-258, ill.
44820. GREGORY, DAVID, The management of
waterlogged archaeological sites in situ: research
at the conservation department of the National
Museum of Denmark. MAN 2006, no. 21, 6-11, ill.
44821. HARPSTER, MATTHEW, Geometric rules in
early medieval ships: evidence from the Bozburun
and Serge Limani vessels. In: (Lucy Blue e.a.
(ed.)), Connected by the sea (Oxford, 2006) 9598, ill.
44822. HOLK, ANDRÉ F.L. VAN, A Roman barge
with an artefactual inventory from De Meern (the
Netherlands). In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connec¬
ted by the sea (Oxford, 2006) 295-299, ill.
44823. JENSEN, POUL, KRISTIANE STR^TKVERN, Conservation ofwaterlogged wood at the
National Museum of Denmark: recent research
and improvements. MAN 2006, no. 21,18-21, ill.
44824. KAHANOV, YAACOV, HADAS MOR, The
Dor 2001/1 wreck, Dor/Tantura Lagoon, Israel:
preliminary report. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Con¬
nected by the sea (Oxford, 2006) 84-88, ill.
44825. LEMÉE, CHRISTIAN P.P., The Renaissance
shipwrecks from Christianshavn: an archaeologi¬
cal and architectural study of large carvel vessels

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

in Danish waters, 1580-1640. Roskilde, The Vi¬
king Ship Museum, 2006, 371 p., ill- (serie ‘Ships
and boats of the North’, vol. 6)
44826. LOEWEN, BRAD, MARION DELHAYE, Oak
growing, hull design and framing style: the Cavalairesur-Merwreck, c. 1479- In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Con¬
nected by the sea (Oxford, 2006) 99-104, ill.
44827. LOVÉN, BJORN, The Zea Harbour Project.
MAN 2006, no. 21,12-15, ill.
44828. MAGNUS, OLE, Reconstruction of rope for
the copy of Skuldelev 2: rope in the Viking Period.
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(Oxford, 2006) 27-34, ill.
44829. MARLIER, SABRINA, An example of expe¬
rimental archaeology and the construction of a
full-scale research model of the Cavalière ship’s
hull. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 43-49, ill.
44830. McGRAIL, SEAN, Ancient boats and ships.
Oxford, Oxbow Books, 2006, 72 p., ill. (tureede her¬
ziene en uitgebreide editie van ’Ancient boats’ uit 1983)
44831. -, Experimental boat archaeology: has it a
future? In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the
sea (Oxford, 2006) 8-15, ill.
44832. MORRIS, ROLAND, HMS Colossus: the
salvage of the Hamilton treasures. Penzance, Pe¬
riscope Publishing, 2006, 250 p.
44833. NIELSEN, S0REN, Experimental archaeo¬
logy at the Viking Ship Museum in Roskilde. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
ford, 2006) 16-20, ill.
44834. OSSOWSKI, WALDEMAR, Two double-plan¬
ked wrecks from Poland. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)),
Connected by the sea (Oxford, 2006) 259-265, ill.
44835. PETERSON, ERIK, Reconstruction of the
large Borobudur outrigger sailing craft. In: (Lucy
Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford,
2006) 50-56, ill.
44836. PETOUT, PHILIPPE, Les épaves de la Natière. Neptunia 2006, no. 242,16-21, ill.
44837. POLLINI, JOHN (ed.), Terra Marique: Stu¬
dies en art history and marine archaeology, Ox¬
ford, Oxbow Books, 2005, 260 p., ill.
44838. POMEY, PATRICE, New light on the false
clinkers in ancient Mediterranean shipbuilding.
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(Oxford, 2006) 74-77, ill.
44839. RICCARDI, EDIARDO, Medieval boats
from the port of Olbia, Sardinia, Italy. In: (Lucy
Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford,
2006) 312-315, ill.

127

44^4° ■ RIETH, ERIC, A preliminary report on the hull

STUURMANSKUNST
characteristics of the Gallo-Roman EPi-Taillebourg
wreck (Charente-Maritime, France): archaeologi¬ 44852. BETTS, JONATHAN, Time restored: the
cal evidence of regional practices of ancient flat-bot¬
Harrison timekeepers and R.T. Gould, the man
tomed construction? In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Con¬
who knew (almost) everything. Oxford [etc.], Ox¬
nected by the sea (Oxford, 2006) 78-83, ill.
ford University Press i.s.m. National Maritime
44841. ROYAL, JEFFREY G., Beyond the shallows:
Museum, 2006, 464 p., ill.
shipwreck discoveries from the 2005 Bozburun 44853. BEUKEMA, HANS, Verspreid, maar ver¬
Peninsula Survey, Turkey. INAQ33, 2006, no. 3,
bonden: 150 jaar zeevaartschool Delfzijl. Delfzijl,
3-11, ill.
Maritext, 2006, 205 p., ill.
44842. SASAKI, RANDALL, Where the vessels were 44854. COULIER, R.F., Over schoolschepen en
built: reconstructing the Mogol invasion of Japan.
zeevaartonderwijs (II, III en IV). Neptunus 49,
INAQ33, 2006, no. 3,16-22, ill.
2006, 85-88, ill., 173-177, ill., 244-247, ill. (vervolg
44843. SIBELA, PATRICIA, JOHN ATKIN, BEATRI¬
van nr. 43754)
CE SZEPERTYSKI, Contribution of maritime ar¬ 44855. FLETCHER, TONY, Navigation pre Harris¬
chaeology to the study ofan Atlantic port: Bordeaux
on. AAMH 2006, no. 105,12-14
and its reused boat timbers. In: (LucyBluee.a. (ed.)), 44856. KELDER, A.R,, Maritieme verzamelingen
Connected by the sea (Oxford, 2006) 290-294, ill.
10: nautische instrumenten. BW 61, 2006, 48244844. THIER, KATRIN, Sea-lanes of communica¬
484, ill.
tion: language as a tool for nautical archaeology.
44857. MÖRZER BRUYNS, WILLEM F.J., Octants
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
from the Friesian island of Föhr for Dutch and
(Oxford, 2006) 210-216
German whalemen, 1760-90. MM 92, 2006, 41244845. ULDUM, OTTO CHRISTIAN, An archaeo¬
426, ill.
logical view at the second Danish-Prussian war.
44858. -, A.J. VAN DER HORST, Navigational
MAN 2006, no. 21, 22-26, ill.
equipment from’t Vliegend Hart (1735). IJNA35,
44846. VOGTMANN, RITA, Auf der Suche nach
2006, 319-325, ill.
dem Wrack der legendarischen Preussen. Kohlers 44859. NIENHUIS, LO, De AM (Air Ministry) Mark
Flottenkalender 2007,107-111, ill.
IX bubble sextant. De Hollandse Cirkel 8, 2006,
44847. WESKI, TIMM, The value of experimental
78-81, ill.
archaeology for reconstructing ancient seafaring.
44860. PETERSEN, JOHAN J., Navigasjonskunst
In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
og modernitet i Mikronesia. NSA 2005 (versche¬
(Oxford, 2006) 63-67, ill.
nen 2006) 179-220, ill. (met Engelse samenvatting)
44848. WESTPHAL, VOLKER, Das Graveney-Boot: 44861. SCOTT, FRANK, Speed, navigational accur¬
ein angelsachsischer Schiflfsfund und seine Reacy and the ‘ship log’. MM 92, 2006, 477-481
konstruktion, Teil 1: Der Fund und seine schif- 44862. ZUIDERVAART, HUIB J., ‘Meest alle van
fbaugeschichtliche Bedeutung, Teil 2 (Schlufl):
best mahoniehout vervaardigd’: het Natuurfiloso¬
Drie Möglichkeiten der Rekonstruktion. Logbuch
fisch Instrumentenkabinet van de Doopsgezinde
42, 2006,130-138, ill., 154-163, ill.
Kweekschool te Amsterdam, 1761-1828. Gewina
44849. WHARRAM, JAMES, HANNEKE BOON,
29, 2006, 81-112, ill.
The Pacific migrations by canoe-form craft. In:
(Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Ox¬
KARTOGRAFIE EN OCEANOGRAFIE
ford, 2006) 68-73, flE
44850. WICHA, STEPHANIE, MICHEL GIRARD,
44863. ARIEL, AVRAHAM, NORA ARIEL BER¬
Archaeobotanical characteristics of three, an¬
GER, Plotting the globe: stories of meridians, pa¬
cient, sewn, Mediterranean shipwrecks. In: (Lucy
rallels and the international date line. Westport
Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea (Oxford,
(CT)/Londen, Praeger, 2005, xii, 235 p., ill.
2006) 111-116, ill.
44864. BALZAMO, ELENA (ed.), Olaus Magnus,
44851. (CATALOGUS), Das Schiff von Uluburun:
Carta Marina 1539. Parijs, José Corti, 2005,190 p.
Welthandel vor 3000 Jahren; ed. Ü. Yalcin, C. Pulak,
(serie ‘Collection Merveilleux', 26)
R. Slotta. Bochum, Deutsches Bergbau-Museum,
44865. BLAKE, JOHN, Charts of war: the naval
2005, 694 p., ill.
charts and maps that have informed and illustra-

128

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

ted war at sea; ed. Alison Moss, Martin Robson.
Londen, Conway Maritime Press, 2006,160 p., ill.
44866. BLONK, DIRK, De Ortelius-Van Deventer
kaart van Zeeland, een kaart met veel staten. CT
25, 2006, 59-63, ill.
44867. DIESSEN, ROB VAN, De ‘Atlas Amsterdam’
herontdekt: verborgen VOC-atlas voor het eerst
gepubliceerd. Nationaal Archief Magazine 2006,
nr. 3, 4-9, ill. (zie ook nr. 44874)
44868. GROOT, ERLEND DE, The world of a
seventeenth-century collector: the Atlas BlaeuVan der Hem. ’t-Goy-Houten, Hes & De Graaf Pu¬
blishers, 2006, 395 p., ill. (uitgebreide en vertaalde
versie van het proefschrift uit 2001; serie The Atlas BlaeuVan der Hem of the Austrian National Library: descripti¬
ve catalogue’, vol. VII)
44869. MOHRMANN, J.M., De wereldwijde primai¬
re triangulatie als ‘onfeilbare grondslag’ voor negentiende-eeuwse kaarten. CT 25,2006,64-71, ill.
44870. -, Het meten van getijden voor de Neder¬
landse kust en in Nederlands-Indië in de ïgde
eeuw. De Hollandse Cirkel 8, 2006, 68-74, ill.
44871. POTfJOVÉ, EMMA, L’oceanografiaaEspanya:
ressenya historica. Drassana 2006, nr. 14,36-40, ill.
44872. RICHARD, HÉLÈNE, Les globes de Coronelli. LCM 2006, no. 191, 66-71, ill.
44873. SALAT, JORDI, El Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA).
Drassana 2006, nr. 14, 41-51, ill.
44874. SCHILDER, GÜNTERe.a., Grote atlas van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie=Comprehensive atlas of the Dutch East India Company, I:
Atlas Isaak de GraafiAtlas Amsterdam; eindred. J.R.
van Diessen, W. Leijnse. Voorburg, Asia Maior,
2006, 420 p., ill. (uitgave in samenwerking met het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, het
Nationaal Archief en Explokart/Universiteit Utrecht,
Faculteit Geowetenschappen; zie ook nr. 44867)
44875. WILDEMAN, DIEDERICK, De wereld in het
klein: globes in Nederland. Amsterdam, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Muse¬
um/Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam; Zutphen, Walburg Pers, 2006, 128
p., ill. (serie ‘Jaarboek Vereeniging Nederlandsch Histo¬
risch Scheepvaart Museum, Stichting Nederlands Scheep¬
vaartmuseum Amsterdam’)
44876. (N.N.), Documento: un antiguo plano de la
ria de Ferrol de finales del siglo XVI. RHN 24,

HAVENS EN WATERWEGEN

44878. ABÉGUILÉ-PETIT, CATHERINE, Le pla¬
teau des Capucins: un site brestois a reconquérir.
LCM 2006, no. 191,16-29, ill44879. AMORIM, INÊS, Portuguese free ports at
the turn of the eighteenth century: a strategy to
promote ‘unimportant’ ports. IJMH 18, 2006, no.
1,103-128, ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse
samenvatting)
44880. ARNOUX, MATHIEU, JACQUES BOTTIN, La
Manche: frontière, marché ou espace de produc¬
tion?: fonctions économiques et evolution d’un es¬
pace maritime (XlVe-XVIIe siècles). In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza
dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 875-905
44881. BARROW, TONY, The port of Stockton-onTees, 1702-1802. Middlesbrough, North East
England History Institute, 2005, 40 p., ill. (serie
‘Papers in North Eastern history’, no. 14)
44882. BATTEN, BRUCE L., Gateway to Japan: Hakata in war and peace, 500-1300. Honolulu (HI),
University of Hawaii Press, 2006, xv, 183 p.
44883. BENSON, TIMOTHY, Suez 1956. HT 56,
2006, nr. 11, 46-47, ill. (zie 00k nr. 44884)
44884. -, ANTHONY GORST, Suezide: a cartoon
history of the 1956 Suez crisis. Political Cartoon
Society, 2006 (zie 00k nr. 44883)
44885. BUXTON, IAN, Suez heavyweights. SM 41,
2006, no. 8, 28-31, ill. (betreft de geschiedenis en ont¬
wikkeling van het Suezkanaal)
44886. CABANTOUS, ALAIN, L’Etat et les communautés maritimes: autour de la declaration royale
de 1726. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 937-953
44887. DIJKSTRA, G.J., S.H. HOEK-BEUGELING,
’t Verhaal van het Oranjekanaal. Beilen, Drenthe;
Bedum, Profiel, [2006), vi, 114 p., ill. (serie‘Drenthe
lokaal’, 1)
44888. DOLIN, ERIC JAY, Political waters: the long,
dirty, contentious, incredibly expensive but even¬
tually triumphant history of Boston Harbor: a uni¬
que environmental success story. Amherst, Uni¬
versity of Massachusetts Press, 2004, xiv, 242 p.
44889. DONGUY, JEAN-RENÉ, Patrimoine mariti¬
me de la Ranee. Neptunia 2006, no. 242,10-15, ill.
44890. ELLMERS, DETLEV, Die Seehafen der Hanse als Dienstleistungszentren eines weitgespann2006, Nüm. 93,113-115, iUten Transportnetzes. Hansische Geschichtsblat44877. -, El doctor Carles Bas, un puntal dins l’oter 123, 2005,109-128
ceanografia. Drassana 2006, nr. 14, 59-64, ill.

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

129

44&91- ESCH, ARNOLD, II ruolo del mare nell’economia di una citta-corte in espansione: i registri
doganali del porto di Roma (1445-1482). In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del mare,
ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firenze,
2006) 59-80, ill.
44892. FILDES, BOB, Re-visiting favourite...: ports
of call... Sydney, Australia. SBr8o, 2006, 314-317,
ill.
44893. FREDERIKS, GEP, Dollard, Nieuwe Statenzijl
en Westerwoldse Aa. SZ 30,2006, nr. 6,22-23, ill44894. -, Het Damsterdiep: een vaarweg met veel
gezichten; foto’s Carla Visser. SZ 30, 2006, nr. 7,
49-51, ill.
44895. GELUK, HELEEN e.a., Ooit Zuiderzee ...
Lelystad, Nieuw Land Erfgoedcentrum/Stichting
Uitgeverij De Twaalfde Provincie, 2005,180 p., ill.
(serie ‘Cultuur historisch jaarboek voor Flevoland’; pas¬
sim maritiem)
44896. GENESTE, WILLEM, Curaqaose Koningin
Emmabrug gerenoveerd: ‘swinging old lady’ kan
weer jaren vooruit. MN 95, 2006, nr. 6, 60-62, ill.
(betreft de geschiedenis van de in 1888 gebouwde karak¬
teristieke pontjesbrug in Willemstad, die de stadsdelen
Punda en Otrabanda met elkaar verbindt)
44897. GIBSON, KEITH, Pennine pioneer: the sto¬
ry of Rochdale Canal. Stroud, Tempus Publis¬
hing, 2004,192 p., ill.
44898. GROBECKER, KURT, Hafen Hamburg:
sechs lahrzehnte Erfolgsgeschichte. Hamburg,
Kohlers Verlagsgesellschaft, 2004, 239 p., ill.
(tweede, uitgebreide en verbeterde uitgave; eerder versche¬
nen in 1985 onder de titel ‘Hafen Hamburg: Skizzenblatter der Nachkriegsgeschichte’)
44899. HAAR, CHARLES M., Mastering Boston
Harbor: courts, dolphins, and imperiled waters.
Cambridge, Harvard University Press, 2005, xiv,
380 p.
44900. HUGHES, PAUL, ALAN D. WALL, Tide tables
for the Indian ports. IJMH18,2006, no. 1,153-177,
ill. (met Engelse, Duitse, Spaanseen Fransesamenvatting)
44901. HUIJBRECHT, P.J., Verdwenen havens van
Zeeland: een historisch-geografische verkenning.
Zierikzee, Stichting Museumhaven Zierikzee/
Woordenwinkel Zierikzee, 2006,112 p.
44902. IONGH, EVERT DE, WILLEM HEIIBROEK,
Nieuw Vlissingen. ZT 56, 2006, nr. 3/4, 33-35, ill.
(betreft de herontivikkeling van Vlissingen na de verplaat¬
sing van scheepswerf‘De Schelde’)
449°3- JACKSON, O. KAY, Waking up men: Savan¬
nah’s ‘rivertown’ and the folks who bring the

130

world upriver. Savannah (GA), Press Works,
2004, 306 p., ill.
44904. JEREMY, JOHN, Cockatoo Island: Sydney’s
historic dockyard. Sydney, University of New
South Wales Press, 2005, xiii, 263 p., ill. (herziene
uitgave van de editie uit igg8)
44905. KALMRING, SVEN, The harbour of Haidaby. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Connected by the sea
(Oxford, 2006) 143-146, ill.
44906. KONING, JOHAN DE, Herontwikkeling
van haventerreinen in Rotterdam, Antwerpen en
Vlissingen. ZT 56, 2006, nr. 3/4, 30-32, ill.
44907. MARANGOU, CHRISTINA, Land and sea
connections: the Kastro rock-cut site (Lemnos Is¬
land, Aegean Sea, Greece). In: (Lucy Blue e.a.
(ed.)), Connected by the sea (Oxford, 2006) 130136, ill.
44908. McCUTCHEON, CAMPBELL, Datafile:
Firth of Forth. SM 41, 2006, no. 12, 35-45, ill.
44909. -, RUSSELL PLUMMER, Datafile: Port of
Fishguard. SM 41, 2006, no. 9, 35-45, ill.
44910. MEYER, DAVID R., Hong Kong as a global
metropolis. Cambridge [etc.], Cambridge Univer¬
sity Press, 2006, xiv, 272 p., ill. (eerder verschenen in
2000; serie‘Cambridge studies in historical geography’, 30)
44911. MOREWOOD, STEVE, Suez: the canal befo¬
re the crisis. HT 56, 2006, nr. 11, 38-45, ill.
44912. MORGAN, KENNETH, Port facilities in
eighteenth-century Britain. In: (Simonetta Cava¬
ciocchi (ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal
mare, secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 641-660
4491.3. NORCLIFFE, GLEN, Global game, local
arena: restructuring in Corner Brook, Newfound¬
land. St. John’s (NF), Institute of Social and Eco¬
nomic Research, 2005, 241 p., ill.
44914- NORWICH, JOHN JULIUS, The Middle Sea:
a history of the Mediterranean. Londen, Chatto &
Windus, 2006, xviii, 667 p., ill.
449!5- OUWENEEL, L.P., Wie is de baas over de
sluis, de Stad ofde Staten. HEK 30, 2006, 77-89,
ill. (betreft een conflict tussen de stad Schoonhoven en de
Staten van Holland in 1763 en 1764)
44916. PECTOR, HANNAH, Het Droogdokkeneiland:
verleden, heden en toekomst van een havensite. EIT
15, 2006, 56-64, ill. (betreft de Antwerpse haven)
449!7- PLUMMER, RUSSELL, Datafile: port of
Dover. SM 41, 2006, no. 11, 35-45, ill.
44918. POLÓNIA, AMELIA, The sea and its impact
on a maritime community: Vila do Conde, Portu¬
gal, 1500-1640. IJMH 18, 2006, no. 1,199-222, ill.
(met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 1

44919. PUST, DIETER, Der Flensburger Kapitansweg: ein maritimer Erlebnis-Rundgang. S&Z
2006, nr. 64, 49-59, ill.
44920. RUDOLPH, WOLFGANG, Fischerdörfer,
Hafenstadte und ‘Kaiserbader’: neuzeidiche ma¬
ritime Urbanisierung im Ostseeraum. DSA 28,
2005 (verschenen 2006) 327-342, ill. (met Engelse
en Franse samenvattingen)
44921. SCHRAVESANDE, MAAIKE (red.), Unorthodocks: ideeëngids voor de Rotterdamse Dokhaven; teksten Olaf Koekebakker e.a.. Rotterdam,
Uitgeverij 010/Stadshavens Rotterdam, 2006, on¬
gepagineerd, ill.
44922. SCHREIBER, INGBERT, Chronik Hafen
Rostock 1960-2005. Rostock, Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock, 2006, 216 p., ill.
44923. SCULL, THEODORE W., Red Hook redeve¬
loped. SM 41, 2006, no. 8, 44-47, ill. (betreft Red
Hook, de haven uan Brooklyn)
44924. SHAW, JIM, Miami beat. SM 42, 2007, no.
1,46-49, ill. (betreft degeschiedenis en ontwikkeling van
de haven van Miami)
44925. SIJBERDEN, HANS, Safe mooring: bolders
in de Rotterdamse haven=bollards in the port of
Rotterdam. Breda, Arttechniek, 2006,167 p., ill.
44926. SLAGTER, CHRIS, LEO SCHUITEMAKER(samenst.), Vaarwegen in noordwest Frankrijk. Rot¬
terdam, Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2006,46 p., ill.
44927. SLEEUWENHOEK, BAS, Het schrale eind:
een reis langs de bedwongen Zuiderzee. Schie¬
dam, De Grintfisker, 2006, 211 p., ill.
44928. SLOOT, HANS VAN DER, Hollands Glorie
houdt Maassluis in ere. Musis: cultureel magazi¬
ne 12, 2006, nr. 3, 84-87 (betreft Maassluis als sleepboothaven)
44929. SOROKIN, PETR, Staraya Ladoga: a seaport
in medieval Russia. In: (Lucy Blue e.a. (ed.)), Con¬
nected by the sea (Oxford, 2006) 157-162, ill.
44930. STONE, R.A., Falmouth ship photography.
SM 41, 2006, no. 10, 55-57, ill44931. SUTTOR, MARC, Vie et dynamique d’un
fleuve: la Meuse de Sedan a Maastricht (des origines a 1600). Parijs, Editions de Boeck, 2006, 695
p. (serie ’Bibliothèque du Moyen Age’, 24)
44932. TETTEROO, PH., Vaarwegen in en rondom
Maastricht in de jaren twintig van de twintigste
eeuw (deel 1 en 2). Binnenvaart 15,2006, nr. 4,2329, ill., nr. 5, 41-47, ill.
44933. UNGER, RICHARD W., Investment and
risk: ship design & investment in port infrastruc¬
ture, 1200-1800. In: (SimonettaCavaciocchi (ed.)),

NIEUWE BOEKEN EN ARTIKELEN

Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc. XIIIXVIII (Firenze, 2006) 317-342
44934. VELDEN, SJAAK VAN DER, De Rotterdam¬
se haven: werken en staken (deel 1 en 2). OR 28,
2006, no. 3,4-6, ill., no. 4, 4-6, ill.
44935. WAKEFIELD, IAIN, Cornish delights. SM 41,
2006, no. 12,46-48, ill. (betreft de haven van Charles¬
town, Cornwall)
44936. WITT, JANN MARKUS (ed.), Eckernfórde:
Geschichte einer Hafen-und Marinestadt. Ham¬
burg, Convent Verlag, 2006,128 p., ill.
44937. (CATALOGUS), Alles im Fluss: ein Panora¬
ma der Elbe; ed. Barbel Hedinger. Hamburg, Altonaermuseum, 2006, 84 p., ill.
ZEE- EN BINNENVAARTRECHT
44938. BOGUCKA, MARIA, Risks connected to the
maritime way of life: the case of Danzig in early
modern times. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 537-555
44939. CECCARELLI, GIOVANNI, Quando rischiare è lecito: il credito finalizzato al commercio marittimo nella riflessione scolastica tardomedievale. In: (Simonetta Cavaciocchi (ed.)),
Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc.
XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1187-1199
44940. CZAJA, ROMAN, L’idea del potere sul mare
Baltico nella legislazione delle Lega Anseatica dal
XIII al XVI secolo. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1169-1178
44941. DE BAETS, P., Een zeldzaam Oostends
drukwerk: de statuten van de Vrije Schippers te
Oostende. Biekorf 106, 2006, 222-225
44942. DENZEL, MARKUS A., Die Seeversicherung
als kommerzielle Innovation im Mittelmeerraum
und in Nordwesteuropa vom Mittelalter bis zum
18. Jahrhundert. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 575-609
44943. GILLESPIE, ALEXANDER, Whaling diplo¬
macy: defining issues in international environ¬
mental law. Cheltenham (Glos.)/Northampton
(MA), Edward Elgar Publishing, 2005, xxii, 509 p.
44944. MERTENS, F.J.H. e.a., 150 jaar toezicht Ver¬
keer en Waterstaat: rampen, wetten en inspectie¬
diensten. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004, 330 p.,
ill. (bevat onder meer ‘De Nederlandse Scheepvaartinspec¬
tie, 1906-2001’ door Stephane Hoste (p. 117-179)

131

44945- MOTT, LAWRENCE V., Export control and
the rise of the office of the admiral in the Crown of
Aragon 1245-1282. In: (Simonetta Cavaciocchi
(ed.)), Ricchezza del mare, ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII (Firenze, 2006) 1179-1186
44946. PIERGIOVANNI, VITO, Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti. In:
(Simonetta Cavaciocchi (ed.)), Ricchezza del
mare, ricchezza dal mare, secc. XIII-XVIII (Firen¬
ze, 2006) 1155-1167

44947. UMBACH, KAI, Die Position deutscher
Transportversicherer auf dem Weltmarkt 18801914. VSW93,2006,413-437 (passim maritiem)
44948. WILSON, ERIC, Erasing the corporate
sovereign: inter-textuality and an alternative expl¬
anation for the publication ofHugo Grotius’ Mare
Liberum (1609). Itinerario 30, 2006, nr. 2, 78-103

Agenda

17-20 mei 2007, The Merchant marine in peace and war (North American Society for Oceanic History
and National Maritime Historical Research, New York). Inlichtingen: chanz@cox.net
8- 13 juli 2007, 22nd International Conference on the History of Cartography (Bern, Zwitserland). Infor¬
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Het nieuwe overzicht van de nazaten van
Michiel Adrieansz de Ruyter 2007
In juni 2007, 400 jaar na de geboorte van
Michiel Adriaensz de Ruyter, verschijnt ge¬
heel in de traditie voor de derde keer de uit¬
gebreide parenteel over het nageslacht van
Michiel De Ruyter onder de titel De nazaten
aan Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
In vervolg op de boeken uit 1907 en 1957 is
sinds het verschijnen van het laatste over¬
zicht uitgebreid onderzoek gedaan waar¬
door de gegevens over het nageslacht sinds¬
dien in groten getale zijn toegenomen.
Dit unieke overzicht, samengesteld door
L.M. van der Hoeven in opdracht van de
Stichting Bevordering Nagedachtenis Luitenant
- Admirael - Generael Michiel Adriaenszoon de
Ruyter (www.deruyter.org) is te bestellen bij:

Hes & De Graaf Publishers BV
Tuurdijk 16, 3997 ms ’tGoy-Houten
info@hesdegraaf.com, fax: 030-6011813
www.hesdegraaf.com
isbn 978-90-6194-010-4
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1 juni 2007 c 60,Prijs na 1 juni 2007
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“

Prijs exclusief
verzendkosten

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
toestemming van de redactie kan worden afgeweken van deze regel. Een artikel in het Engels of
Duits kan bij hoge uitzondering worden opgenomen na overleg met de redactie. De kopij wordt
in de vorm van een Word-bestand aangeleverd, volgens de daartoe opgestelde richtlijnen (zie
hiervoor de website van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis of vraag de stylesheet
aan bij één van de redactieleden). De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzi¬
gingen in taalkundige zin in de tekst aan te brengen. De auteur dient de kopij vergezeld te doen
gaan van zijn/haar adresgegevens, een kort curriculum vitae en een samenvatting in het Engels.
Illustraties
Afbeeldingen moeten worden ingeleverd als scherpe afdrukken of dia’s, ter beoordeling van de
redactie. Digitale afbeeldingen moeten op cd-rom worden aangeleverd en dienen een scherpe re¬
solutie te hebben (300 dpi, maximaal 13 x 18 cm). De auteur dient aan te geven waar de foto’s in de
tekst dienen te worden geplaatst. Grafieken worden aangeleverd als Excel-bestand. De auteur re¬
gelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Een eventuele kostenvergoeding is mo¬
gelijk in overleg met het begeleidende redactielid.
Proeven
De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de aangege¬
ven termijn gecorrigeerd teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris. Extra correctie (wij¬
zigingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aangebracht in afwijking van de
origineel ingeleverde tekst) moet met een afwijkende kleur worden aangebracht. Extra correctie
is buitengewoon kostbaar: deze kosten kunnen de auteur in rekening worden gebracht.
Overdrukken
Elke auteur ontvangt na publicatie twintig overdrukken van haar/zijn artikel.
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Uitgeverij Verloren
Gijs Rommelse, The Second Amjlo-Dutch War (1665-1667). Raison
d’état, mercantilism and maritime strife. 231 pp., illustrated, clothbound,
isbn 90-6550-907-0, €25,In 1665 England and the Dutch Republic finally declared war after hos¬
tility had grown because of maritime and commercial rivalry. Rom¬
melse describes the political and diplomatic developments in the precedingyears. The course and outcome ofthe naval confrontations had
serious implications for both states and the broader European powerplay.
Allan Tpnnesen, ‘AI het Nederlandse volk dat hier nu woont’. Nederlanders
in Helsingor, circa 1550-1600. Vertaald door Juliette Roding, (zpr 21), 102 blz., ingenaaid, geïllustreerd,
isbn 90-6550-197-5, €13,Het Deense stadje Helsing0r, waar de befaamde Sonttol was gevestigd, trok in de zestiende eeuw veel
buitenlandse kooplieden, handwerkslieden en zeevarenden aan. T0nnesen laat zien hoe de Nederlan¬
ders zich hier een plaats veroverden en bijdroegen aan welvaart, kunst en cultuur van Denemarken.
Wendy de Visser, Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
(w 13), 88 blz., ingenaaid, geïllustreerd (deels in kleur), isbn 906550-454-0, €10,In 1628 veroverde Piet Hein vlak voor Cuba de Spaanse Zilvervloot.
Het zelfvertrouwen van de Nederlanders steeg hierdoor tot onge¬
kende hoogte. Dit boek gaat niet alleen over Piet Hein en zijn on¬
mogelijk geachte overwinning, maar
ook over zijn opdrachtgever de wie
en haar doeleinden in de West: kolo¬
nisatie, kaapvaarten (slaven)handel.
*

Madoc
Jh»

Zintuigen in de Middeleeuwen. [=Themanummer Madoc. Tijdschrift over de Mid¬
deleeuwen 20 (2006) 4], onder redactie van Pascal Bertrand e.a., 92 blz., in¬
genaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-939-0, € 8,Hoewel de zintuiglijke waarneming in de Middeleeuwen natuurlijk net zo
essentieel was als nu, zijn expliciete beschrijvingen van hetvoelen, ruiken,
zien, horen of proeven vrij bijzonder. Vaak komen dergelijke gegevens al¬
leen zijdelings naar voren. Dit themanummer gaat op zoek naar middel¬
eeuwse ideeën over en voorstellingen van de vijf zintuigen.
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