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Groningen en de scheepvaart

Ten geleide

Wicher Kerkmeijer
In 2005 vierde het Noordelijk Scheepvaartmu¬
seum het 75-jarig bestaan van de Vereniging
Noordelijk Scheepvaartmuseum. Om het jubi¬
leum een maritiem-historisch karakter te geven
organiseerde het museum een symposium over
de Groninger zeevaart in breed perspectief. Het
symposium werd op 21 oktober 2005 gehouden
in de Der Aa-kerk in Groningen. Het thema van
het symposium, met de titel De Groninger zeevaart
en de maritieme cultuur van het Noord- en Oostzeecjebied, werd in acht lezingen besproken. Enkele
inleiders hebben hun lezing bewerkt tot een ar¬
tikel voor dit tijdschrift en dragen zo bij tot een
overzicht van de Groninger zeevaart.
F.S. Gaastra vertelt en analyseert waarom de
Groninger zeilvaart bloei, stagnatie en herstel
beleefde in de jaren 1750 tot 1920. P.A.Th. van
Agtmaal geeft een overzicht van de ontwikkeling
van de motorkustvaart van 1920 tot de huidige
tijd van short sea shipping. Het overzicht wordt
compleet gemaakt door een derde artikel, over
de periode 1600-1750, geschreven door Ph.M.
Bosscher, die zich, in een laat stadium, zeer
vriendelijk bereid toonde als auteur in te vallen.
Hoofd collecties en conservator van het Noor¬
delijk Scheepvaartmuseum en tevens redactielid
W. Kerkmeijer leidt de drie artikelen in. De re¬
dactie meent dat de inleiding van Kerkmeijer en
de daarna volgende artikelen de lezer in staat
stellen zich een goed beeld te vormen van Gro¬
nings welvaren in enkele eeuwen scheepvaart.
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In de inleiding op dit themanummer wordt op
hoofdlijnen de historische ontwikkeling van de
Groningse maritieme historie beschreven.
Vooral de ontwikkelingen die een blijvende en
vormende invloed hebben gehad op het Gro¬
ningse maritieme verleden komen ter sprake.
In de navolgende artikelen wordt dieper inge¬
gaan op een groot aantal onderwerpen die in
deze inleiding aan bod komen.

Onderzoek
Het onderzoek naar de Groningse maritieme
geschiedenis is de laatste vijfentwintig jaar
sterk toegenomen. Ieder jaar verschijnen er wel
boeken of tijdschriftartikelen die een maritiem
Gronings onderwerp behandelen. Het meren¬
deel hiervan richt zich op aspecten van de turf¬
vaart, de veenkoloniale zeevaart en de scheeps¬
bouw. Gevoegd bij oudere publicaties als die
van Poelman, Top, Keuning en Van Herwerden,
geven deze publicaties een goed, zij hetwat ver¬
snipperd, algemeen beeld van de Groningse
maritieme historie voor wat betreft de genoem¬
de onderwerpen in de periode van circa 1600
tot heden.
Daarnaast blijven er nog veel onderwerpen on¬
belicht. Zo is er nog vrijwel geen onderzoek ge¬
daan naar de kleine kustvaart in de zeventiende
en het begin van de achttiende eeuw. Over de
omvang van deze kustvaart naar Duitsland en
Denemarken en de aard en verscheidenheid van
de lading is bijvoorbeeld niets bekend. Naarma¬
te we verder teruggaan in de tijd wordt het beeld
van de scheepvaart in Groningen steeds ondui¬
delijker. Over de turfvaart door de leden van het
Schuitenschuiversgilde in de zestiende en ze¬
ventiende eeuw is redelijk veel bekend, maar

buiten dat onderwerp vervaagt het beeld. Hoe
belangrijk was bijvoorbeeld de scheepvaart op
Holland, Friesland en Duitsland in die periode?
Met wat voor schepen voeren de Groningers en
werden die ook in de provincie gebouwd? Over
de Groningse scheepvaart in nogvroeger tijden,
zoals de middeleeuwen, zijn de publicaties he¬
lemaal schaars. Over de Hanze zijn wel enige
gegevens bekend, maar over de maritieme rol
van Groningen in die periode, de omvang van
de Groningse handelsvloot en de goederenstro¬
men blijven er nog veel vragen onbeantwoord.
Het in 2005 georganiseerde symposium De Gro¬
ninger zeevaart en de maritieme cultuur uan het Noord¬
en Oostzeecjebied en de daarop gebaseerde artike¬
len in dit tijdschrift geven hierin wellicht meer
inzicht. Het is te hopen dat de belangstelling
voor de Noord-Nederlandse maritieme geschie¬
denis en haar eigen specifieke karakter, ook on¬
der andere historici en studenten zeegeschiede¬
nis, verder zal toenemen. Gezien de recente
toename van maritieme publicaties van de hand
van met name genealogen en amateurhistorici,
een groeiende groep schrijvers, is dat nu al het
geval.

Temidden van waterwegen
In de scheepvaarthistorie van de provincie Gro¬
ningen neemt de stad Groningen of‘Stad’, zo¬
als de inwoners zeggen, letterlijk en figuurlijk
een centrale plaats in. Gelegen op een knoop¬
punt van waterwegen kon het van oorsprong
Drentse dorp aan het einde van de Hondsrug
vanaf de late middeleeuwen uitgroeien tot een
belangrijk centrum voor handel, kerk en be¬
stuur. De waterwegen die in Groningen samen¬
komen droegen in grote mate bij aan deze groei.
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Ajb. ï. Kaart uan Groningen door Bartold Wicheringe. Bewerkte uitgave door de eruen Johannes Jansonius te Amsterdam
uit 1675 op basis uan een ouder exemplaar uan Wicheringe. Verschillende umterlopen komen in de stad Groningen samen.
De kronkelende stroom naar het noorden is het Reitdiep. Collectie Groninger Archieuen.

Door de rijkdom van de stad en dankzij de lig¬
ging aan bevaarbaar water ontstond er in de
loop der tijd een omvangrijke maritieme be¬
drijfstak die zich later ook uitbreidde naar de
omgeving en vooral naar de veenkoloniën.
Twee natuurlijk waterlopen, de Drentsche Aa
en de Hunze, zijn van groot belang geweest
voor de ontwikkeling van de scheepvaart in
Groningen. Vanaf de hoger gelegen Drentse
gronden stromen beide riviertjes naar het
noorden en voegen zich in de stad bij de huidi¬
ge Noorderhaven samen tot het Reitdiep waar¬
na het water verder wordt afgevoerd richting de
Waddenzee. De loop van de Aa, langs de west¬
rand van het stadscentrum, is sinds de middel¬
eeuwen maar weinig veranderd. De Hunze, die
vanaf de oostzijde van de Hondsrug naar het
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noorden stroomt, komt tegenwoordig uit in het
Winschoterdiep bij Waterhuizen. In de middel¬
eeuwen liep de rivier echter aan de oostkant om
de stad heen en kwam een stuk verder naar het
noorden bij Adorp uit in het Reitdiep (de Aa).
In 1400 besloot het stadbestuur tot de aanleg
van het Schuitendiep, een gegraven waterweg
vanuit de Hunze bij Waterhuizen, rechtstreeks
naar de stad Groningen. Het Schuitendiep was
de eerste fase van wat later het Winschoterdiep
zou worden en de aanleg ervan bleek van zeer
groot belang voor de economische ontwikke¬
ling van de stad. Ook de veenkoloniën, de turf¬
vaart en de daaruit voortkomende veenkolonia¬
le zeevaart en scheepsbouw, danken hun
ontstaan aan de aanleg van het Schuitendiep en
het Winschoterdiep.
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Het Damsterdiep werd in de vijftiende eeuw
gegraven vanuit de stad naar Delfzijl. Het Diep
volgde voor een deel de oude waterloop de Delf
en mondde bij de vesting Delfzijl uit in de
Eems. Tussen 1866 en 1876 werd, min of meer
parallel aan het Damsterdiep, het Eemskanaal
gegraven, waardoor de stad Groningen beter
bereikbaar werd voor grotere zeeschepen. Het
kanaal verving tevens het Reitdiep als de be¬
langrijkste vaarweg van Groningen naar zee. In
1876, toen het Eemskanaal gereed kwam, werd
het Reitdiep door een sluis bij Zoutkamp afge¬
sloten van de zee. Hierdoor kwam er ook een
einde aan de getijdenwerking in de stad. Het
Eemskanaal bracht uiteindelijk niet het resul¬
taat waarop de bestuurders hoopten. Veel sche¬
pen bleven in Delfzijl liggen en losten daar hun
lading, hetgeen een gunstig gevolg had voor de
groei van deze havenstad. Het kanaal had wel
een belangrijk neveneffect. Het maakte een ver¬
dere groei van de scheepsbouwsector in de stad
en langs het Winschoterdiep mogelijk.
Het Winschoterdiep werd in de zeventiende
eeuw op initiatief van het bestuur van de stad
Groningen gegraven. Na de reformatie was een
groot veengebied, het Bourtanger Moor, in
oost en zuidoost Groningen in bezit van de
stad gekomen en door de aanleg van het Win¬
schoterdiep kon dit hoogveengebied worden
ontgonnen. In 1617 was het Winschoterdiep
reeds gegraven vanaf het begin van het oude
Schuitendiep tot aan Sappemeer en in 1637
kwam het diep gereed tot Winschoten. Het
Winschoterdiep werd al snel een belangrijke
vervoersader, waarover turfschepen af en aan
voeren. In het veen ontstonden stadskoloniën
als Hoogezand, Sappemeer en Veendam. Naar¬
mate het veengebied verder ‘aan snee’ werd ge¬
bracht raakten deze veenkoloniën doorsneden
met wijken, kanalen en diepen. De eerste turf¬
schepen waarmee de turf uit de venen werd ge¬
haald waren gebouwd in de stad, maar halver¬
wege de zeventiende eeuw werden de eerste
scheepswerven in de veenkoloniën opgericht.
Deze veenkoloniale scheepsbouw en de daar¬
mee samenhangende schippersgemeenschap¬

pen maakten een snelle groei door. In de acht¬
tiende en negentiende eeuw waren de veenko¬
loniën het belangrijkste centrum van de
scheepvaart en scheepsbouw in Groningen ge¬
worden. Halverwege de negentiende eeuw kon
dit qua aantallen zeeschepen zelfs wedijveren
met de scheepvaart in Holland.

Groningen en de Hanze

In 1422 werd Groningen officieel toegelaten tot
het verbond van Hanzesteden.1 Hiermee kreeg
de stad eindelijk de erkenning die ze al tiental¬
len jaren nastreefde. Al in 1358 had de stad zich
er al op beroepen tot een van de oudste leden
van het Hanzeverbond te behoren. Er werd
daarbij verwezen naar documenten uit 1229,
waarin twee Groningse kooplieden, Bernard
en Volker, die op Gotland betrokken waren ge¬
weest bij de ondertekening van een handelsver¬
drag tussen Duitse en Deense kooplieden aan
de ene kant en de vorst van Smolensk aan de
andere kant. Ook uit latere tijden zijn docu¬
menten bekend waarin Groningse kooplieden
een rol spelen bij handelsovereenkomsten in
verre streken. Deze kooplieden opereerden in
ad hoe samengestelde handelsverbanden die in
heel noordwest Europa voorkwamen. Voor¬
beeldenvan deze ‘hansa’s’ of‘hanzen’ zijn bij¬
voorbeeld te vinden in Brugge, Londen, Novgo¬
rod en Bergen. Vanuit Groningen waren er van
oudsher handelsroutes op Ribe in Denemar¬
ken, gericht op de veehandel, op Herbrum aan
de Eems voor de hout- en graanhandel naar
Westfalen en naar Utrecht en Keulen. Het be¬
lang van Groningen voor de Hanze was niet
dermate groot dat ze tot de grote Hanzesteden
kon worden gerekend. Groningen moest zich
doorgaans schikken naar de eisen van de grote¬
re steden als Hamburg en Bremen. Op het ma¬
ritieme vlak werd Groningen wel enkele malen
betrokken bij acties tegen gemeenschappelijke
vijanden van de Hanze. Zo speelde Groningen
na 1370 geregeld een rol bij de bescherming
van de Groningse en Friese kust tegen zeero-
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Afb. 2. Bartold Entens van Mentheda
(1539-1580), jonkheer van Middelstum, Dorncma en Enjjelboort. Ano¬
niem olieuerfscfiilderij. Collectie
Groninger Museum.

vers als de Victualiebroeders of Likedelers, die
als uitvalsbasis Oost-Friesland en Emden had¬
den. Over het algemeen was de rol van Gronin¬
gen als Hanzestad beperkt. Groningen voelde
zich weliswaar een Hanzestad, die zich bezig
hield met Hanze-gerelateerde activiteiten
waaronder het bezoeken van Hanzevergaderingen en het betalen van contributies, maar viel
in de praktijk buiten de kernsteden van de Hanze en had binnen het verbond vooral een rol als
regionaal centrum.

Geuzen op de Wadden

Tijdens de aanvangsfase van de Tachtigjarige
Oorlog in de tweede helft van de zestiende
eeuw, trok de beeldenstorm diepe sporen door
140

het gewest Groningen. De graven van Nassau
hadden, met steun van de Groningers en de
Friezen, de Spaanse troepen onder stadhouder
Aremberg bij Heiligerlee verslagen. Het Spaan¬
se gezag kon echter niet toestaan dat de stad
Groningen, de belangrijkste vesting in het
noorden, haar ontviel. Op 7 februari 1569 trok
kolonel Caspar de Robles, rechterhand van de
hertog van Alva, met zes vaandels Walen Gro¬
ningen binnen. Veel Oranjegezinde Gronin¬
gers, onder wie talrijke adellijke geslachten als
Entens, Starckenborgh, Ewsum, Coenders, Alberda en Ripperda namen de wijk naar OostFriesland, Bentheim en Bremen. Anderen,
waaronder de Entens, sloten zich aan bij de
Watergeuzen, de vrijbuiters die, gelegitimeerd
door een kaperbrief van de Prins van Oranje,
streden tegen de onderdanen van de Koning
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van Spanje Philips II en diens bondgenoten.
Voor zover nu is na te gaan was 6,7% van alle
watergeuzen afkomstig uit de provincie Gro¬
ningen.
Een van de bekendste Groninger watergeu¬
zen was de Ommelander jonker Barthold En¬
tens van Mentheda, geboren op de borg Ment¬
heda nabij Middelstum.2 Zijn devies was:
‘Frolijch mit eeren’. In tegenstelling tot zijn
lijfspreuk was zijn leven verre van ‘frolijch’ en
van bloed doordrenkt. Bij hem wisselden
woestheid en dapperheid elkaar af, ‘als een hagedoorn om den kruidtuin’, zoals hij zelf eens
vertelde aan een priester die hem tot een beter
leven wilde aanmanen. Barthold wilde slechts
wraak op de Spanjaarden. Hij was met zijn fa¬
milie en vrienden in 1569 door de ‘papisten’
verdreven van hun land en beroofd van have en
goed en was daarom een van ondertekenaars
van het Verbond der Edelen. Hij streed bij Hei¬
ligerlee en kwam uiteindelijk als edelman in
dienst van graaf Lodewijk van Nassau die hem
kaperbrieven verstrekte, waarna hij zich bij de
Watergeuzen aansloot.
In september 1569 lag hij met een paar sche¬
pen in de Scholbag tussen Ameland en Schier¬
monnikoog voor anker. In december dat jaar
verjoeg hij de Spanjaarden van Ameland en de
maand daarop werd hij op zijn beurt weer door
de Spanjaarden van het eiland verdreven op
zo’n haastige manier, dat hij er zijn ‘sampten
buxen’ (fluwelen broek) bij inschoot. Met een
kaperbrief van Lodewijk van Nassau op zak
opereerde Entens de eerste jaren vooral op de
Wadden en de Eems, waarbij Emden in OostFriesland lange tijd als uitvalsbasis fungeerde.
De Spaansgezinde luitenant van de Hoofdman¬
nenkamer in Groningen Johan de Mepsche,
maakte namens de hertog van Alva jacht op de
Groningse watergeuzen en zette Entens meer¬
malen de voet dwars. Barthold sneuvelde uit¬
eindelijk op 27 mei 1580 bij het beleg van Gro¬
ningen.

De maritieme rol van Groningen in
de Gouden Eeuw

In de zeventiende eeuw had de stad Groningen
vooral een rol als stapelplaats voor handelsgoe¬
deren, turfen graan. De invloed en de macht van
de stad Groningen over het omringende gebied
was dermate groot dat de stad feitelijk opereer¬
de als een soort stadstaat, waardoor zij regel¬
matig in conflict kwam met de Ommelanden.
De scheepvaart in Groningen breidde zich in
de zeventiende eeuw gestaag uit. De belang¬
rijkste vaarweg was het Reitdiep, dat van ouds¬
her de belangrijkste scheepvaartverbinding
naar de Waddenzee was en daarmee de voor¬
naamste verbinding naar Friesland, Holland en
Noord-Duitsland. De schepen die op deze be¬
stemmingen voeren bestonden voornamelijk
uit kagen, smalschepen en vaartuigen die in de
bronnen met de tamelijk vage omschrijving als
‘raschepen’ worden aangeduid. Het ging daar¬
bij niet om grote aantallen. De maritieme posi¬
tie van Groningen, vergeleken met die van Hol¬
land was bescheiden. Dit blijkt ook uit een
vergelijking van de herkomst van de schepen
die in de zestiende en zeventiende eeuw de Sont
passeerden. Zo waren bijvoorbeeld tussen 1588
en 1597 slechts 87 schepen afkomstig uit Gro¬
ningen, tegenover 25.476 uit Holland.5
De Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC) was voor Groningen vooral van belang
als werkgever. Een groot aantal Groningers
diende als matroos of soldaat bij de compag¬
nie. De bekendste Groninger VOC-dienaren
waren Abel Tasman, die in 1642 Nieuw Zeeland
en het naar hem genoemde Tasmanië bereikte,
Jan Albert Sichterman, directeur van Bengalen
in 1734 en lid van de Hoge Raad van Indië in
1744 en ten slotte Willem Arnold Alting, gou¬
verneur generaal van Nederlands-Indië in
1780.
De West-Indische Compagnie (WIC) kende
sinds 1621 een ‘Kamer ter Stad en Lande’. Het
kantoor van de Groningse Kamer, het West-Indische huis, stond aan de Munnikeholm en er
was ook een bescheiden scheepswerf aan de
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Noorderhaven, net binnen de stadswal. Beide
zijn nu niet meer aanwezig. De onderneming,
waarin de stad, de Ommelanden, de provincie
en diverse particulieren deelnamen, bleek uit¬
eindelijk weinig succesvol te zijn. Het bestaan
van een Groningse Kamer van de WIC was
voornamelijk een prestigekwestie. In 1792
werd de Compagnie en daarmee de Kamer ter
Stad en Lande opgeheven.
Groningen had, als enige zeeprovincie, geen
eigen Admiraliteit maar viel onder die van
Friesland. De Groningse bijdragen aan de Frie¬
se Admiraliteit beperkten zich tot geld en man¬
kracht. Twee belangrijke Groningse zeehel¬
den, Rudolph Coenders en Enno Doedes Star,
dienden beiden als vice-admiraal onder De
Ruyter. Coenders stierf, dodelijk getroffen
door een Engelse kogel, op 4 augustus 1666
aan boord van zijn vlaggenschip de Groeningen.
Naast deze twee zeehelden is er uit een latere
periode nog een andere Groningse marineoffi¬
cier die een eervolle vermelding verdient: Jonk¬
heer Jan Evert Lewe van Aduard. Hij trad in
1789 in dienst van het Amsterdamse Admirali¬
teitscollege en klom uiteindelijk in de negen¬
tiende eeuw binnen de Koninklijke Marine op
tot schout-bij-nacht. In 1832 werd hij tijdens de
maritieme operaties bij de citadel van Antwer¬
pen dodelijk getroffen door een Franse kogel.
Hij is daarmee, naast Karei Doorman, de enige
Nederlandse vlagofficier, die na 1813 tijdens
een gevechtsactie sneuvelde.4
Landelijk bezien was het Groningse aandeel
in de zeventiende-eeuwse ‘grote’ maritieme
historie bescheiden. Op het gebied van de turf¬
vaart en later de kustvaart maakte de provincie
echter een explosieve groei door. Halverwege
de zeventiende eeuw werden de meeste Hol¬
landse regentenzalen al verwarmd met Gro¬
ningse en Drentse turf.

Schuitenschuivers

Met de aanleg van het Schuitendiep in 1400
werd de basis gelegd voor de ontwikkeling en
142

groei van Groningen als maritieme provincie.
Als gevolg van deze aanleg werd in 1403 in de
stad Groningen het Schuitenschuiversgilde op¬
gericht. Dit schippersgilde, waarvan alleen
burgers van Groningen lid mochten worden,
verwierf een monopolie op de vaart over de
Hunze en het Schuitendiep.5
De veengebieden in oostelijk Groningen wa¬
ren toen grotendeels nog in het bezit van de
kloosters Aduard, Scharmer en Essen. De turfwinning in dit gebied was in de vijftiende eeuw
nog heel bescheiden. Zelfstandige verveners
staken tijdens de zomermaanden turf voor de
eigen brandstofvoorziening. Een deel van hun
turfproductie verkochten ze aan de schippers
van het gilde die het verder verhandelden.
Na de Reductie in 1594, die het einde bete¬
kende van de Spaanse overheersing van Gro¬
ningen en de aansluiting van het gewest bij de
Republiek, vielen alle voormalig kloosterlanden toe aan de stad Groningen. De turfwinning
kreeg daarna een heel ander karakter. In het
begin van de zeventiende eeuw was er groeien¬
de vraag naar deze brandstof door zowel de
stad Groningen als door de steden in Holland.
De grootschalige export van turf uit de Gro¬
ningse en Drentse venen kwam mede daardoor
vanaf omstreeks 1605 snel op gang.
Voor een systematische exploitatie van deze
uitgestrekte venen werden, vaak met Hollands
geld, veencompagnieën opgericht die de turf¬
winning ter hand namen. Voor de ontwatering
en de afvoer van de turf legden zij wijken en die¬
pen (kanalen) aan en in de veengebieden ont¬
stonden in korte tijd verschillende nederzettin¬
gen of veenkoloniën (koloniën van de stad
Groningen) waaronder Hoogezand, Veendam
en Oude en Nieuwe Pekela.
De gewonnen turf werd door de schuiten¬
schuivers met snabben naar de stad gebracht.
Dit waren open turfscheepjes van ongeveer tien
meter lang met een vierkant razeil, waarmee
maximaal tien ton turf kon worden vervoerd. In
de zestiende en zeventiende eeuw was de snabbe in de Drents-Groningse veenkoloniën het
belangrijkste turfschip. Op de terugweg naar
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de venen waren de snabbeschippers verplicht rendabel om leeg weer terug te zeilen. Een re¬
om ‘stratendrek’ (stadsmest afkomstig van tourlading daarentegen bracht geld op. Zo ont¬
mens en dier) uit Groningen mee te nemen. stond er naast de turfschippers een andere ca¬
Daarmee werden de dalgronden, de afgegraven tegorie schippers die zich toelegde op het
veengronden, opgehoogd en bemest. De stads¬ vervoer van granen, hout of stukgoederen. De
mest werd in Groningen huis aan huis opge¬ traditionele turfvaart bleef daarnaast gewoon
haald en door de schippers in de venen ver¬ bestaan en behield, vooral in de binnenvaart,
kocht. In 1667 kwam er een einde aan het tot in de twintigste eeuw een belangrijke aan¬
vervoersmonopolie van het Schuitenschuivers¬ deel in de Groningse scheepvaart. Deze om¬
gilde. Steeds meer verveners gingen nu zelf turf schakeling van turf naar vracht was voltooid
naar de stad vervoeren. Als gevolg hiervan nam omstreeks 1750 en had grote gevolgen voor de
ook de scheepsbouwactiviteit in de veenkolo¬ scheepsbouw. Voorde kustvaart waren immers
niën toe. Aan het eind van de zeventiende eeuw zeewaardige schepen noodzakelijk. Na 1750
waren er tenminste vijf scheepswerven langs kwamen er daarom steeds meer tjalken, smak¬
het ‘Heeren-’ of Winschoterdiep gevestigd en ken en koffen van de Groningse werven. Na
ook in Veendam en in de Pekela’s werden toen 1786 kwam de Groningse en met name de
verschillende scheepswerven opgericht.6
veenkoloniale zeevaart op het Oostzeegebied
in een stroomversnelling. De belangrijkste re¬
den hiervoor was de opening van het Kanaal
Zeilende kustvaart
door Sleeswijk-Holstein in 1786. Dit kanaal
was juist voor de Groningse platbodems zeer
In het begin van de achttiende eeuw kregen de geschikt om de Oostzee te bereiken. Vanaf de
turfschepen grotere afmetingen. De vorm en monding van de Eider bij Holtenau konden de
de tuigage van de snabbe veranderde aanzien¬ schepen binnendoor via Rendsburg naar Hol¬
lijk. Zo blijkt bijvoorbeeld uiteen rekeningvoor tenau aan de Oostzee varen. In de periode van
geleverde zeilen aan de nieuwe snabbe van 1786 tot 1790 verdrievoudigde elk volgende jaar
schipper Jannes Martens in 1736, dat dit schip het aantal Groningse schepen dat door dit ka¬
voorzien was van een grootzeil, een stagfok, naal voer.10
een grote kluiffok, een kleine kluiffok en een
Tussen 1794 en 1810, de periode van de Ba¬
topzeil.7 Deze zeilvoering kwam overeen met taafse Republiek en het Koninkrijk Holland,
die van een tjalk. Deze grote snabben waren konden de Groninger schippers, door gebruik
ook geschikt voor de kustvaart. In 1735 werd er te maken van de neutrale vlaggen en paspoor¬
een Groningse snabbe verkocht die op dat mo¬ ten van bijvoorbeeld Pruisen, Emden of Knipment in Nessmersiel lag, een haventje aan het hausen, zonder al te veel problemen blijven va¬
Oostfriese Wad.8 In 1744 werd er door de Gro¬ ren. Na 1810 was het daarmee afgelopen en
ningse koopman Jouke Roelefs een ‘bevaren’ kregen de Groningers met stagnatie te ma¬
(tweedehandse) snabbe gekocht in Veendam ken." Het duurde tot halverwege de negentien¬
waarbij werd bepaald dat het schip niet op de de eeuw voordat de Groningse scheepvaart en
Oost mocht varen.9
scheepsbouw weer was opgekrabbeld. Toen
Geleidelijk aan breidde de turfvaart zich uit ging het echter ook snel.
naar Duitsland en Denemarken. Omdat er
Door een reeks buitenlandse oorlogen in
meer dan voorheen handel werd gedreven met 1848 (Sleeswijk-Holstein) en 1854 (Krimoorverder weg gelegen bestemmingen, veranderde log) en een toenemende liberalisering van de
het karakter van de Groningse scheepvaart. internationale handel, kwam de Groningse
Wanneer eenmaal een lading turf in bijvoor¬ scheepvaart en scheepsbouw in een stroomver¬
beeld Hamburg gelost was, dan was het niet snelling. Dankzij de neutrale Nederlandse vlag
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De Groningse motorkustvaarder

SS1**

.f

Afb. 3. De Groningse galjoot Jantje met kapitein-eigmaar S. Bouwman (met bolhoed), bemanning en scheepshond. De
Jantje werd gebouwd in 1897 op scheepswerfNiestern & Te Velde in Martenshoek. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum.
kon overal gevaren worden. Vooral het nijpend
gebrek aan scheepsruimte in Europa dreef de
vrachtprijzen op, waarvan de Groningers kon¬
den profiteren.
Rondom 1850 en 1857 bereikte de Groningse
vloot haar grootste omvang. Scheepvaart en
scheepsbouw bloeiden als nooit tevoren. In 185 2
hadden 800 van de 2000 Nederlandse zeesche¬
pen hun thuishaven in Groningen. Veel van deze
schepen werden geëxploiteerd door scheeps¬
bouwers die als reders voor eigen rekening, of sa¬
men met andere ondernemers, schepen in de
vaart brachten. Rond i860 waren er 103 werven
in de provincie Groningen en op de bijna aan¬
eengesloten hellingen stonden verschillende tjal¬
ken, koffen, koftjalken, schoenerkoffen en
schoeners in aanbouw. Deze bloeiperiode was
echter van korte duur.
Door een economische crisis in de Verenigde
Staten in 1857 daalden de vrachtprijzen opeens
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dramatisch. Het grote aantal schepen, dat in de
voorgaande jaren door de Groninger reders in
de vaart was gebracht, kon niet meer rendabel
worden geëxploiteerd. Nieuwe schepen wer¬
den niet meer besteld en veel vaartuigen bleven
onverkocht bij de Groningse werven liggen. Uit
nood geboren schakelde de scheepsbouwsec¬
tor over op reparatiewerk en op de bouw van
binnenvaartschepen als kleine tjalken, open en
overdekte pramen en schuitjes van diverse
aard. In 1880 werd er ook in de veenkoloniën
geen enkel nieuw zeeschip meer aangebouwd.
De omvangrijke zeegaande houten zeilvloot
van Groningen was rond 1900 vrijwel verdwe¬
nen. Ook het aantal werven was sterk afgeno¬
men. In 1920 waren er nog maar vijftien
scheepswerven over van de 103 in i860. In de
twintigste eeuw was de Groninger scheepvaart
en scheepsbouw sterk van karakter en schaal
veranderd.
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Vanaf circa 1880 schakelde de Groningse
scheepsbouw over op bouw van ijzeren schepen.12
De eerste jaren werden vooral klassieke scheepstypen uit de houtbouwperiode vervaardigd zoals
tjalken, koftjalken, zeegaande klippers en schoe¬
ners. Zo werden er aan het einde van de negen¬
tiende eeuw veel ijzeren koftjalken gebouwd voor
kapitein-eigenaren uit veenkoloniën als het
Drentse Gasselternijveen. Ze voeren er mee op
Engeland, Scandinavië en de havens aan de Oost¬
zee, hoofdzakelijk met stukgoederen, hout en
graan.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak viel de
voordien belangrijke Duitse markt grotendeels
weg. De neutraliteit van Scandinavische landen
als Denemarken, Noorwegen en Zweden
creëerde echter een nieuwe markt. Talloze
schepen, met name stalen schoeners, werden
tussen 1915 en 1918 voor Scandinavische reke¬
ning gebouwd op de Groningse werven. Aan
het eind van de jaren twintig was het bouwpro¬
gramma van de Groninger scheepswerven, die
grotendeels langs het Winschoterdiep lagen,
zeer divers. Er werden diverse soorten motorzeilschepen, motorvrachtschepen en stoomsleepboten gebouwd, voor Franse, Belgische,
Britse, Nederlandse en vooral voor Duitse reke¬
ning. In 1928 werden er voor het eerst evenveel
motorschepen als motorzeilschepen gebouwd.
Met het motorzeilschip was het daarna afgelo¬
pen. De overgang van zeilschepen, via motor¬
zeilschepen, naar motorschepen verliep in
Groningen heel snel, waarbij het stoomtijd¬
perk grotendeels werd overgeslagen.
De typisch Groningse motorkustvaarder ont¬
stond in de loop van de jaren twintig uit de Luxe
Motor. Dit was oorspronkelijk een motorbinnenvaartschip dat zeewaardig was gemaakt
met verhoogde boorden. Met deze zogenaam¬
de Wad- en Sontvaarders werd vracht vervoerd
over de Wadden naar Duitsland, Denemarken,
de Oostzee en naar Engeland. De eerste kust¬
vaarder van het bekende ‘Groningse type’ was
de in 1924 op de scheepswerf van J. Koster aan

het Winschoterdiep gebouwde Gideona.13 Een
kenmerkend element van deze schepen was
vooral de ronde en hoge vorm van het achter¬
schip, ook wel “kruiserhek” genoemd. Hier¬
mee werd extra ruimte gecreëerd voor de bemanningsverblij ven.
Het belangrijkste voordeel van de kustvaarder
was dat het tegelijk een binnenschip en een zee¬
schip was. Hiertoe had het een geringe diep¬
gang, strijkbare masten en laadbomen en een
dubbele bodem voor de stabiliteit. Verder was de
Groningse kustvaarder uitgerust met een die¬
selmotor, doorgaans geleverd door de motorenfabriek van Brons te Appingedam. Deze ken¬
merken van de kustvaarder of coaster leverden
veel economische voordelen bij de exploitatie.
Het schip kon vanaf de zee zonder problemen
het binnenland in varen en als het ware de goe¬
deren van deur tot deur te brengen. Een ander
groot voordeel van de coaster was zijn grote
laad- en loscapaciteit. Grote luiken op het bo¬
vendek vergemakkelijkten het laden en lossen.
Kustvaarders konden mede daardoor alle mo¬
gelijke soorten droge lading vervoeren, zoals
hout, steenkolen, stenen en ijzererts.14
De motorkustvaarder maakte een snelle op¬
mars door, mede veroorzaakt door de organi¬
satievorm van de Groningse kustvaart die
hoofdzakelijk uit kleine reders en kapitein-ei¬
genaren bestond. De bemanningsleden wer¬
den vooral gezocht in de naaste familie of
vriendenkring. De bedrijfsvoering kreeg hier¬
door een sterk persoonlijk karakter, waardoor
men vaak genoegen nam met relatief lagere lo¬
nen dan elders in het scheepvaartbedrijf en ook
de sociale premies waren bij de Groningse
kustvaarders vrij laag. Net als de tjalk en kofschippers in de negentiende eeuw voeren de
Groningers hoofdzakelijk in de “wilde vaart”
waarbij op de bonnefooi vrachten werden aan¬
genomen. De kapitein-eigenaar was schipper
en koopman. Het traditionele vaargebied van
de Groningse kustvaarder lag in de jaren dertig
nog steeds rond de Noord- en Oostzee en ook
Engeland was een belangrijke bestemming. In
1930 voeren er ongeveer 75 Nederlandse, me-
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rendeels Groningse kustvaarders op Engeland.
Acht jaar later was dit aantal toegenomen tot
ongeveer 5oo.ls De meestal Groningse kust¬
vaarders waren zo actief op de Engelse markt
dat ze hun Britse collega’s uit de markt concur¬
reerden, hetgeen ze de bijnaam ‘little grey de¬
vils’ opleverde.
In 1937 had 66,83% van ahe kustvaarders on¬
der Nederlandse vlag zijn thuishaven in de pro¬
vincie Groningen, 12,07% was geregistreerd in
Rotterdam en 3,45% had Amsterdam als thuis¬
haven.’6

Short Sea en Groningen Seaports

Boven: ajb. 4. Kustvaarder Erebus. Gebouwd in 1950 door scheepswerf E.J. Smit & Zn. Westerbroek (Bn. 716). Eigenaar
H. Schothorst. Kapitein M. Veen. Gesloopt 1972- Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Onder: ajb. 5. Kustvaarders in de Oosterhaven in Groningen omstreeks ig6o. In het midden de Rjjnborg, de Fivelborg
en de Spaarneborg. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum.
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Na de Tweede Wereldoorlog was de overwe¬
gende rederijvorm in Groningen nog steeds die
van kapitein-eigenaar. Sommige kapiteins slo¬
ten zich aaneen en vormden samenwerkings¬
verbanden of rederijen. Velen voeren voor vaste
bevrachtings- of managementkantoren. Zo
werd bijvoorbeeld in 1939 in Groningen door
een grote groep kapitein-eigenaren het bevrachtingskantoor Carebeka (CApitein-REders-BEvrachtings-KAntoor) opgericht, dat tot
1983 grote aantallen kustvaarders exploiteer¬
de.’7 Het verschijnsel bevrachtingskantoor was
overigens niet nieuw. Al in 1855 werd in Delf¬
zijl het bevrachtingskantoor Wijnne & Barends
opgericht dat nog steeds bestaat. Momenteel
zijn er in de provincie Groningen een groot
aantal rederijen gevestigd. Veel ervan zijn piep¬
klein en bestaan uit een enkel schip of uit een
paar schepen waarvan de kapitein-eigenaren
nauw samenwerken, andere zijn groot en heb¬
ben soms een lange historie. De grootste rede¬
rijen in Groningen op dit moment zijn Konink¬
lijke Wagenborg in Delfzijl, waarvan het
onderdeel Wagenborg Shipping een vloot van
150 schepen beheert, en Seatrade B.V. dat in
1951 door vijf kapitein-eigenaren werd opge¬
richt en momenteel een vloot heeft van 230
schepen waaronder containerschepen, koelschepen, bulkschepen en chemicaliëntankers.
Andere grotere rederijen in Groningen zijn bij¬

voorbeeld Feederlines B.V., dat deel uitmaakt
van de Duitse Hartmann Groep en Marin Ship
Management in Delfzijl.
Sinds de afschaffing van de 500 brt (bruto registerton) grens in 1971 wordt de term kust¬
vaart niet meer gebruikt. De term kleine han¬
delsvaart kwam ervoor in de plaats en de laatste
decennia is vooral de term Short Sea in zwang.
Short Sea Shipping (SSS) is in feite een efficiënt
transportsysteem, waarbij moeiteloos contai¬
ners overgeladen kunnen worden van een zee¬
schip op een vrachtwagen, trein of binnen¬
schip.
Sinds de laatste twintig jaar worden veel
Short Sea schepen geëxploiteerd middels een
C.V. regeling. In deze zogenaamde Comman¬
ditaire Vennootschap kunnen particulieren
met grote belastingvoordelen deelnemen in de
bouw en exploitatie van een nieuw schip. De
C.V.-regeling, die overigens sinds 2001 tot ver¬
driet van de werven en de reders aan banden
werd gelegd, is eigenlijk een terugkeer naar de
aloude partenrederij zoals die in de achttiende
en negentiende eeuw ook veel voorkwam in
Groningen. Niet alleen de rederijen, maar ook
de Groningse scheepswerven hebben de afge¬
lopen jaren flink van de voordelige C.V.-regeling geprofiteerd.
De laatste vijftien jaar was er een trend om
scheepsbouwactiviteiten te spreiden over ver¬
schillende locaties in binnen- en buitenland.
Zo lieten de Groningse werven goedkope cas¬
co’s bouwen in landen als Roemenië en China,
die vervolgens in Groningen werden afge¬
bouwd. De laatste jaren wordt echter het prijs¬
verschil tussen deze prijsvechters en de werven
in Groningen steeds minder, zodat deze trend
waarschijnlijk zijn langste tijd heeft gehad.
Thans maakt de Groningse scheepsbouw weer
een bloeiperiode door. De orderportefeuilles
van de werven zitten redelijk vol. Er zijn mo¬
menteel verschillende kleine en vijf grotere
scheepswerven in Groningen. De grote werven
richten zich vooral op de bouw van multiplepurpose schepen en containerschepen van tus¬
sen de 4000 en 9000 ton laadvermogen. Vier
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daarvan liggen langs het Winschoterdiep: Bodewes Schipyards B.V. Hoogezand, Volharding
Shipyards Foxhol, Damen Shipyards Foxhol,
en Scheepswerf Ferus Smit B.V. Westerbroek.
De vijfde grote werf is Koninklijke Niestern
Sander in Delfzijl.
Veel hoofdkantoren van Groningse scheep¬
vaartbedrijven, rederijen en werven liggen dank¬
zij hun ontstaansgeschiedenis ook tegenwoor¬
dig nog steeds ver landinwaarts. Het scheep¬
vaartbedrijf zelf, het actuele varen, laden en
lossen, vindt logischerwijs buiten Groningen
plaats. Groningen Seaports, oftewel Delfzijl en
de Eemshaven, zijn op dit moment de belang¬
rijkste Groningse zeehavens.
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Groninger scheepvaart, 1600-1750
Crises, uitdagingen en illusies: een rondgang langs de thans beschikbare literatuur
Philip M. Bosscher
Vorig jaar verscheen in het Historisch tijdschrift
‘Holland’ een interview met prof. dr. A.Th. van
Deursen, emeritus-hoogleraar geschiedenis
aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.1 Wat
Van Deursen te zeggen heeft, is eigenlijk steeds
de moeite waard. In één van de ingevoegde ka¬
derteksten schrijft Van Deursen: ‘Wat waren ze
in Groningen aan het prutsen in vergelijking
met Holland!’. Wanneer men vervolgens de ei¬
genlijke tekst van het interview bekijkt, dan
constateert men dat Van Deursen specifiek
doelt op de culturele situatie in Stad en Lande
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.
Over dit onderwerp schreef hij 30 jaar eerder
een zeer lezenswaardig artikel in het stan¬
daardwerk Historie van Groningen. Stad en Land.2
Wie in hetzelfde standaardwerk de artikelen
van L.S. Meihuizen en A.T. Schuitema Meijer
over de sociaal-economische geschiedenis van
de Ommelanden en van de Stad ter hand
neemt, krijgt, zeker waar het de stad betreft,
een beeld waarop de uitdrukking prutsen be¬
slist niet kan worden toegepast.3 Van het stads¬
bestuur mag worden gesteld dat dit een conse¬
quente welvaartspolitiek heeft gevoerd die
getuigde van durf en zelfvertrouwen. Er was
geen sprake van prutsen, eerder misschien van
overmatige ambitie waarbij meer uitdagingen
werden aanvaard en zelfs illusies werden nage¬
jaagd dan een voorzichtig beleid toeliet. Zulks
blijkt bijvoorbeeld tijdens de eerste decennia
van de zeventiende eeuw. Zoals P.J.van Winter
schrijft: ‘Een grote stadsuitbreiding werd aan¬
gepakt, de universiteit kwam tot stand, zowaar
in goede harmonie met de Ommelanden
[waarmee de stad traditioneel in een soort
haat-liefde verhouding verbonden was - B.4],
de stad verwierf de Sappemeerse venen en
bracht de ontginning op gang en, als gevolg
Philip M. Bosscher / Groninger scheepvaart

van een oud streven ter verwezenlijking van een
vaart naar de Eems en Munsterland, het kwam
tot aankoop van de heerlijkheid Westerwolde.’5
Men richtte de blik ook naar verdere horizon¬
ten. Eind zestiende eeuw trachtte men tever¬
geefs de Engelse Merchant Adventurers tot ves¬
tiging in Groningen over te halen, maar die
vonden de stad bij nader inzien toch minder ge¬
schikt als havenstad dan hun was voorgespie¬
geld. Enkele decennia later streefde men, weer
tevergeefs, naar vestiging van een Kamer van
de Noordsche Compagnie. Hierbij werden de
Groningers in de wielen gereden door particu¬
larisme van Hollandse, Zeeuwse en wellicht
van Friese zijde. Bij wat men tegenwoordig de
begeleidende pr-activiteiten zou noemen toon¬
de men zich steeds zeer bewust van de voorde¬
len die de ligging van de stad bood. Toen pro¬
vincie en stad in 1618 een gooi deden naar een
volwaardige plaats in de organisatie van de op
te richten West-Indische Compagnie (WIC),
wezen hun vertegenwoordigers er wederom op
dat Groningen bij uitstek gunstig lag voor de
zeehandel ‘wegen die gelegentheyt van haere
revieren ende voornamentlijck van de Ems.’6
Tegen het einde van het Twaalfjarig Bestand
gelukte het inderdaad om een Kamer van de
West-Indische Compagnie te verwerven. De
‘Westindische Compagnie ter Kamer Stad en
Lande’ is echter geen groot succes geworden
en moet zeker in de achttiende eeuw - zij heeft
haar bestaan gerekt tot 1792 - iets van een fan¬
toom hebben gehad, eigenlijk niet meer dan de
herinnering aan de zoveelste verloren illusie.
De anoniem gebleven medewerker aan de laat¬
ste editie van de Groninger Encyclopedie, die
een artikel bijdroeg over de geschiedenis van de
Kamer, heeft waarschijnlijk geen ongelijk wan149
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Afb. l. De belegering van Delfzijl door Prins Maurits, 28 juni -1 juli 1591. Opvallend zijn de kappen op het achterdek
van de schepen ter bescherming van de roergangers. Anonieme prent, eind 16e eeuw. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuse¬
um, inv. 871.

neer hij zijn bijdrage in mineur eindigt met de de invloed van de Kamer en haar activiteiten op
zin: ‘Het bewindhebberschap van jonkers en de Groninger samenleving. Men leest over het
regenten had uitsluitend een statusverhogende Westindisch Huis aan het Munnekeholm (in
functie, het rendement was gering.’7 Toch later tijd Ziekenhuis der Universiteit waar Aletheeft de Kamer in de zeventiende eeuw een rol ta Jacobs voor het eerst als medisch studente
van zekere betekenis gespeeld in de sociaal- onderricht aan het ziekbed kreeg), de pakhui¬
economische geschiedenis van Stad en Lande. zen aan de Schuitemakersstraat, waar na de
Wij worden daarover omstandig ingelicht in verovering van de Zilvervloot ruimte gevonden
een studie van de reeds genoemde Van Winter moest worden voor 14.514 pond zilver en 150
die een ware tour de force genoemd mag wor¬ kisten suiker en andere koopwaar, over de Westden.8 Ondanks het ontbreken van een archief indische werf aan de Noorderhaven, waar bij¬
verneemt men allerlei bijzonderheden over de voorbeeld in de jaren 1639-1640 landingsvaar¬
oprichting, de financiële gestie, de ‘handelsin¬ tuigen zijn gebouwd voor Brazilië.9
richtingen’, de bestuurders, het personeel en
Wij vernemen van verbeteringen van de
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grootscheepse vaarweg door het Reitdiep - on¬ vanaf ongeveer 1665 een centrum was in de
der meer door het afsnijden van bochten - en Noordelijke uitloper van een systeem van trek¬
de aanschaf van een ‘muddermeule’.10 Het is te wegen dat reikte van het Zuidelijke deel van
betreuren voor wie geïnteresseerd is in de ge¬ Holland tot de grens bij Nieuweschans.14
schiedenis van Groningen in de vroegmoderne
Het functioneren van een centrum van water¬
tijd dat deze studie min of meer een eenling ge¬ verkeer als Groningen hangt uiteraard voor een
bleven is. Ik schrijf‘min of meer’ want anders groot deel af van de bevaarbaarheid van de toe¬
zou ik onrecht doen aan de voortreffelijke stu¬ gangswegen en de kwaliteit van de aanwezige
die van Thea Roodhuyzen - van Breda Vries¬ faciliteiten voor ladingbehandeling en opslag.
man over wat ik bij voorkeur aanduid als de Over dit onderwerp beschikken we sedert enke¬
Admiraliteit van het Noorden.11 Wij zouden bij¬ le jaren over een gedegen overzicht van de hand
voorbeeld graag meer willen weten over de uit¬ van H.J. de Lange.15 Deze combineert in zijn
straling van de Vereenigde Oostindische Com¬ werk het inzicht van de man van de praktijk (hij
pagnie (VOC) in de stad. Nu levert de literatuur was meer dan 20 jaar gemeentelijk havenmees¬
niet veel meer op dan enkele namen van gewe¬ ter) met de speurzin van de bevlogen historische
zen VOC-dienaren als Jan Arnold Sichterman onderzoeker. Daarbij valt op dat hij ook gebruik
en Jacobus van der Steege, wellicht niet toeval¬ maakt van picturale bronnen zoals de stads¬
lig de bouwheren van de twee meest somptueu¬ plattegrond van Jacob van Deventer uit 1565 en
ze herenhuizen ‘in Stad’12, en die van Gustaaf de monumentale kaart van Haubois uit 1643 die
Willem (baron) van Imhoff, kleinzoon van de voor ons het stadsbeeld vasthoudt van na de gro¬
verhoopte ‘Herstelder’ van het achttiende- te uitleg waarin de zeventien ‘dwingers’ of bas¬
eeuwse VOC-bedrijf, en eerste gouverneur van tions tot stand kwamen. Hij schrijft onder meer
de provincie onder koning Willem I. Verder over de waterpompen voor het brouwerijbedrijf
vernemen we uit de dissertatie van W. Gijsbers en over de stadskranen. Zo was er al een stads¬
dat in 1628 het Amsterdamse slachthuis van de kraan in Groningen vóór 1480. Honderd jaar la¬
VOC toestemming kreeg bij vetweiders in het ter besloot het stadsbestuur een nieuwe te laten
Groningerland ‘eenige voorcoop van ossen’ te maken naar het model van die te Emden. Ook
doen.13
schrijft De Lange over de ‘wippen’, een eenvou¬
diger soort los- en laadwerktuig, dat men op di¬
Wie mijn betoog tot dusver heeft gevolgd, voelt verse plaatsen langs de waterkant kon vinden.
wellicht het verwijt opkomen dat ik mij teveel De naam Wipstraat in Groningen herinnert hier
bezighoud met verschijnselen in of zelfs buiten nog aan. Bijzonder interessant vond ik wat De
de marge van het thema van dit tijdschrift. In¬ Lange schrijft over de werken die zijn uitgevoerd
derdaad, de maritieme geschiedenis van het ze¬ nadat de Staten van Stad en Ommeland begin
ventiende en achttiende-eeuwse Groningen is 1672 besloten hadden afdoende maatregelen te
in de eerste plaats die van haar ontwikkeling als nemen om het gewest en vooral de stad te be¬
knooppunt van het regionale en Europese ver¬ veiligen tegen een nieuwe poging van ‘Bommen
keer. Wellicht is het anno 2007 niet zonder be¬ Berend’, vorstbisschop Christoph Bernhard von
lang hieraan toe te voegen dat het daarbij voor¬ Galen van Munster, Groningen te veroveren.
al gaat om verkeer te water, al lag de stad bijna
Op voorstel van Carl Rabenhaupt, de militai¬
aan het einde van de landweg over de Honds¬ re expert die de Staten in dienst hadden geno¬
rug. Elders in de provincie waren landwegen, men, werd besloten om zowel in de Hunze als
behalve dan in de zin van trekwegen, in het al¬ in de Aa sluizen te bouwen, om zo het ‘boven¬
gemeen tot het begin van de negentiende eeuw water’ te kunnen gebruiken voor een eventuele
van secundaire betekenis. Daarom was het inundatie van de omgeving ten Westen en Oos¬
voor de stad van eminent belang dat Groningen ten van de stad. Omdat deze sluizenbouw tijd
Philip M. Bosscher / Groninger scheepvaart
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Ajb. 2. Het Westindische huis aan de Munnekeholm in Groningen. Aquarel

door]. Bulthuis 1786. Collectie Groninger

Museum.

zou kosten ging men er in eerste instantie toe
over in beide waterlopen een dam te leggen.
Vervolgens werden zo snel mogelijk de Kleine
Spilsluizen in de Aa aangelegd en de Grote
Spilsluizen in het Lopende Diep. De aanleg van
de genoemde waterwerken heeft er stellig toe
bijgedragen dat de krijgshaftige kerkvorst voor
de tweede maal zijn neus stootte. Het beteken¬
de tevens een grote verbetering van de havenfa¬
ciliteiten in de stad waarmee een belangrijke
investering in de toekomst was gedaan. Het
waterwas ook in die zin bondgenoot bij de ver¬
dediging van de stad dat per schip troepen, mu¬
nitie en overige voorraden werden aangevoerd
ter versterking van het garnizoen. Dit moet een
omvangrijke logistieke operatie geweest zijn.
Men zou wensen dat zij ooit een beschrijver
vond als de auteur van het magistrale Vanden
Tocht in Vlaenderen over de logistiek van de expe¬
ditie naar Nieuwpoort in 1600.16 Bij mijn weten
missen wij nog steeds een dergelijke beschrij¬
ving. Dat is in zoverre merkwaardig omdat di¬
verse andere aspecten van de strijd om Gronin¬
gen in 1672 inmiddels wel min of meer
152

uitvoerig hun neerslag hebben gevonden in de
literatuur. Dit laatste is goed te verklaren om¬
dat het hier gaat over wel de meest spectaculai¬
re crisis waarmee Stad en Lande in de periode
1600-1750 geconfronteerd is geweest en zulke
crises trekken onderzoekers en auteurs aan.
Misschien is wel de hoofdoorzaak dat wij niet
beschikken over een gedegen overzicht in boek¬
vorm van de geschiedenis van de Groninger
scheepvaart tijdens de vroegmoderne tijd dat het
onderwerp als geheel dit spectaculaire karakter
mist. Wie de beschikbare detailstudies bestu¬
deert komt een rijkdom tegen aan wat Meihui¬
zen ruim dertig jaar geleden ‘kleine feiten’
noemde. Hij beklaagt zich terecht over het ge¬
brek aan studies waarvan de auteur(s) oog
had(den) voor ‘het grote verband tussen de klei¬
ne feiten en de grote abstracties’.17 Ook nu nog
snijdt deze klacht hout: men vindt, vaak koste¬
lijke, krenten in de pap maar moet zich afvra¬
gen: waar blijft de synthese? Meihuizen heeft in
het reeds geciteerde artikel zelf getoond dat het
mogelijk is om de door hem gewenste verban¬
den te leggen en tot ‘grote abstracties’ te komen,

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 2

bijvoorbeeld waar hij een scherp beeld ontwerpt
van de gevolgen van de crisis van 1672 voor met
name het sociaal-economisch leven.18 Zo laat het
zich raden wat het betekende toen 45.000 hec¬
tare landbouwgrond in de Ommelanden onder
water werd gezet. Hij geeft ons ook een goede
indruk van wat de wijziging of, beter gezegd,
modernisering van het stad-Groninger stapel¬
recht - de stapeldwang werd verlicht - voor de
scheepvaart heeft betekend. Wat betreft de in het
door hem behandelde tijdperk - en nog lang
daarna - zo belangrijke snikkevaart kan hij niet
veel meer mededelen dan dat deze in de jaren
1770 een impuls kreeg doordat de export van
aardappelen per snik of trekschuit naar Ham¬
burg begon.19 Schuitema Meijer vergast ons in
hetzelfde boek op een even bondig als knap ge¬
formuleerde alinea over de relatie tussen het
stad-Groninger brouwerij bedrijf en de beurtvaart. Hierin maakt hij ons bovendien deelge¬
noot van een bijzondere ‘krent’, namelijk daar
waar hij vermeldt dat nog in de negentiende
eeuw de term ‘kluunkof een gangbare bena¬
ming was voor de beurtman tussen Groningen
en Leeuwarden.20 Kluun of kluin is een speciaal
‘in Stad’ gebrouwen biersoort die lange tijd tot
ver buiten Groningen een bijzonder goede
naam had en tot voor kort nog steeds in Gro¬
ningen verkrijgbaar was. Helaas stelt deze zo
deskundige auteur ons wat teleur waar hij ter
sprake brengt die hoofdpeiler van de Groninger
beroepsvaart gedurende de vroegmoderne tijd:
het vervoer van turf. Hij schrijft maar weinig over
de relaties tussen de verschillende groepen
schippers die in Groningen opereerden, zoals
de ‘schuitenschuivers’, die vanouds als stedelijk
schippersgilde het turfvervoer over de Hunze
verzorgden, de ‘vlotschippers’ die als overladers
in de stad opereerden en de ‘grootschippers’ die
buiten Groningen voeren.21

Noten
x

Maarten Heil, Annemarieke Willemsen, ‘Buitendijks met
A. Th. van Deursen’ in: Historisch Tijdschrift ‘Holland' 38
(2006) I, 38-46.

Philip M. Bosscher / Groninger scheepvaart

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

A. Th. van Deursen, ‘Cultuur in het isolement’ in: W.J.
Formsma e.a. (red.) Historie uan Groningen, Stad en Land
(Groningen 1976) 389-342. De artikelen in hetzelfde boek
waarnaar ik hierna diverse malen zal verwijzen zijn die op
pagina 293-330 (L.S. Meihuizen, ‘Sociaal-economische
geschiedenis van Groningerland’) en pagina 389-422
(A.T. Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten
van de stad j.
Zonder daarop verder in te gaan durfik de stad toch wel te
kenschetsen als een dynamischer samenleving dan de
Ommelanden.
Over dit onderwerp is veel geschreven. Voor een recente,
zeer gefundeerde visie zie men de kort geleden verdedigde
dissertatie van de gewezen stadsarchivaris, thans mede¬
werker aan de Groninger Archieven Jan van den Broek,
Groningen een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige
stad (1000-1600) (Assen 2007) Ook verschenen als no. 35 in
de Groninger Historische Reeks. De auteur beperkt zich zeker
niet tot de in de titel genoemde tijdsperiode.
P.J. van Winter, De Westindische compagnie ter kamer Stad en
Lande (’s-Gravenhage 1978 Werken NEHA XV) 4.
Ibidem, 5-6.
P. Brood e.a. (red.), Nieuive Groninger Encyclopedie, deel III
(Q-Z), lemma ‘West-Indische Compagnie’ (991-992). Ik
meen mij overigens de opmerking te moeten veroorloven
dat dit naslagwerk als een mislukking moet worden be¬
schouwd.
Cf. noot 5. De uitdrukking ‘tour de force’ gebruik ik voor¬
al omdat van de Kamer hoegenaamd geen archivalia zijn
overgebleven, zie Van Winters inleiding, V.
Van Winter, De Westindische compagnie 62-74.
Hiervoor ging een delegatie van de stad naar Hoorn en
Enkhuizen om een dergelijke machine te bezichtigen en te
overleggen met de ‘inventeur’.
Cf. Thea Roodhuyzen, De Admiraliteit van Friesland (Franeker 2003). Mijns inziens doet men, ofschoon de Admirali¬
teit steeds in Friesland gevestigd was, tekort aan de be¬
trokkenheid van Stad en Lande.
Het gaat hier om de percelen Ossenmarkt 3,4 en 4a die te¬
zamen het ‘Stadspaleis’ van Sichterman vormden, en nog
steeds particulier bewoond worden, en Oude Boteringestraat 44, vele jaren ambtswoning van de Commissaris der
Koningin, en tegenwoordig zetel van het College van Be¬
stuur der Rijksuniversiteit.
W. Gijsbers, Kapitale Ossen. De internationale handel in slacht¬
vee in Noorduiest-Europa (1300-1750) (Hilversum 1999) 59.
Jan de Vries, Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eer¬
ste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 55.
H.J. de Lange, Eb en vloed in Groningen. De stad als Zeehaven
(Leeuwarden 2004).
B. Cox, Vanden Tocht in Vlaenderen, de logistiek van Nieuivpoort
1600 (Zutphen 1986).
Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis van Gro¬
ningerland’, 293.
Ibidem 313 e.v.
Ibidem 319-320.
Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economiscche aspecten van de
stad’, 342.
Ibidem 352 e.v. Persoonlijk heb ik doorwatVan den Broek
in zijn dissertatie (zie noot 4) over de schuitenschuivers
schrijft (vooral pagina’s 147,619) een helderder indruk ge¬
kregen van hun betekenis voor de stad.
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Zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920
Het/enomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw
Femme S. Gaastra

Beschouwen we de Groninger scheepvaart in de bezaten dankzij de uit Groningen afkomstige
lange periode van het midden van de achttiende gouverneur-generaal Willem Alting in de VOC
eeuw tot het begin van de twintigste eeuw, dan in de tweede helft van de achttiende eeuw een
spreken de ontwikkelingen in de negentiende speciale positie. Op Java hebben heel wat re¬
eeuw ongetwijfeld het meest tot de verbeelding. gentenzonen onder het schild van deze machti¬
Dan immers gaat de Groninger zeescheepvaart ge beschermheer fortuin kunnen maken - we
een eigen weg en lopen de ontwikkelingen zo kunnen spreken van een Gronings netwerk
anders dan in de rest van Nederland dat er wel¬ binnen de VOC.' Maar vele Groningers voeren
haast typisch Groninger factoren aan het werk ook in lage rangen, dus als matroos of soldaat,
moeten zijn om die gebeurtenissen te verklaren. uit naar Azië in dienst van de VOC. Nu er steeds
De geschiedenis van de Groninger zee¬ meer gegevens beschikbaar komen over het
scheepvaart in de negentiende eeuw is onder¬ personeel van de VOC, kunnen we vaststellen
werp van groot aantal studies en beschouwin¬ dat gedurende de gehele achttiende eeuw on¬
gen, al ontbreekt nog een samenvattende geveer 3000 man van Stad en Lande op Ooststudie. De bloei van de kleine handelsvaart met Indiëvaarders zijn uitgezeild, een indrukwek¬
zeilschepen in de eerste helft van de negentien¬ kend getal, temeer omdat tweederde van deze
de eeuw - die vooral scheepvaart vanuit de vertrekkers niet zijn teruggekeerd. Het groot¬
veenkoloniën betreft - werd gevolgd door een ste deel van deze Groningse VOC-dienaren ver¬
terugval, door een periode van crisis en stagna¬ trok na 1750.2
tie, die in 1858 begon en waarin pas tegen het
De meesten van deze matrozen en soldaten
einde van de negentiende eeuw verandering kwamen uit de stad Groningen, zo’n 2250.
kwam. In deze bijdrage wil ik een aantal van de Maar ook uit kleinere plaatsen, zoals Sappeverklaringen voor deze trend analyseren en na¬ meer of Veendam, zochten nogal wat zeelieden
gaan in hoeverre die verklaringen ‘typisch Gro¬ hun heil bij de VOC. Vanuit Sappemeer vertrok¬
nings’ zijn of meer van algemene aard en dus ken in de achttiende eeuw zo’n 180 man, uit
ook op de gehele Nederlandse scheepvaart van Veendam 140. Zo maakte een zekere Jan Tike
toepassing.
(of Teyke) uit Veendam tussen 1750 en 1770
viermaal een reis naar Batavia. Op zijn laatste
reis, in 1771, overleed hij. Ook een Cornelis HaDeaanloop
sewinkel, die in 1752 als matroos vanuit Vlissingen naar Batavia uitvoer op de Oost-IndiëIn het midden van de achttiende eeuw is de vaarder Kattendijke, of een Hendrik Orsel, die in
Groninger scheepvaart nog bescheiden van 1791, ook al als matroos met de Blittersurijk ver¬
omvang. Maar Groningers komen we wel te¬ trok, keerde niet meer naar Veendam terug; zij
gen op schepen die vanuit andere havens in de overleden al op hun eerst reis.
Republiek werden uitgereed, ook op de inter¬
In hoeverre ook schepen op de Atlantische
continentale vaart. Zo hebben er heel wat Gro¬ vaart door Groningers werden bemand is
ningers dienst genomen bij de Vereenigde moeilijker na te gaan. Weliswaar bezat Stad en
Oostindische Compagnie (VOC). Groningers Lande een kamer van de West-Indische Com154
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pagnie, doch deze kamer kwam in de achttien¬
de eeuw nauwelijks tot uitredingen. De enkele
bevrachtingen die na 1750 plaatsvonden, be¬
trof schepen die uit Amsterdam vertrokken.
Wel wisten zonen uit Groninger regentenfami¬
lies ook in het WIC-gebied lucratieve functies
te verwerven.5 De scheepvaart in het Atlanti¬
sche gebied was na 1750 in handen van particu¬
liere kooplieden of ondernemingen en deze
vanuit Holland en Zeeland opererende reders
zullen vast ook van Groningse zeelieden ge¬
bruikt hebben gemaakt - maar over aantallen
valt niets te zeggen.
In ieder geval blijkt uit de cijfers over het
VOC-personeel dat Groningen een zekere ma¬
ritieme traditie had en in staat was om zeeva¬
rend personeel aan de Compagnie te leveren.
Zoals gezegd, de Groninger scheepvaart zelf
was nog bescheiden van omvang. De bekende
Groninger sociaal-geograaf Keuning gebruikt
in zijn studie over de Nederlandse ‘kleine zee¬
vaart’ de cijfers die de Amsterdamse VOC-bewindhebber Cornelis van der Oudermeulen had
gepubliceerd in een memorie van 1783.4 Van
der Oudermeulen had deze cijfers overigens
niet zelf bijeengebracht, hij vertrouwde op de
gegevens die hem door ‘een kundig mensch’
waren aangereikt.5 Daar blijkt dat de Friese en
Groningse vloot bij elkaar 256 schepen telde.
Het merendeel van deze schepen, 226, behoor¬
de echter in Friesland thuis. Dat waren meest
galjoten en koffen. De Groninger vloot zou in
1783 dus uit niet meer dan 30 schepen hebben
bestaan. Die Groninger schepen, koffen, galjo¬
ten en smakschepen, waren met een capaciteit
van zo’n 50 tot 60 last of 100 tot 120 ton wat
kleiner dan de Friese schepen. Maar er waren
daarnaast nog wel zo’n 40 tot 50 nog kleinere
schepen van schippers buiten Groningen - ik
neem aan dat Van der Oudermeulen hier de
stad bedoeld - die echter met bodemerij waren
bezwaard. De bodemerij-houders of geldschie¬
ters waren in meerderheid wel in Groningen
gevestigd. Deze schepen, die niet in de cijfers
waren meegeteld, zullen in merendeel in de
veenkoloniën thuis hebben behoord.

De verhouding tussen Friese en Groningse
scheepvaart zou in de hierop volgende decen¬
nia in het tegendeel omslaan. Het blijft nog al¬
tijd een raadsel waarom die Friese zeevaart zo
achteruitging - andere, aantrekkelijker inves¬
teringsmogelijkheden, harder getroffen door
de Franse tijd, te veel afhankelijk van de Am¬
sterdamse kooplieden? Hoe dan ook, na 1750
was er sprake van enige groei van de zee¬
scheepvaart uit Groningen. Strenge winters,
zoals in 1758, deden in Duitse steden, zoals
Hamburg, de vraag naar turf stijgen en daaraan
konden Groninger schippers voldoen. Vooral
Veendam en Wildervank profiteerden ervan. In
1765 zou in Veendam de eerste ‘buitenvaarder’
gebouwd zijn. De opening, in 1784, van het ka¬
naal door Sleeswijk Holstein - later Eider-kanaal genoemd - schiep nieuwe mogelijkheden.
Het werd nu gemakkelijker om met kleine
schepen naar de Oostzee te varen en veel Gro¬
ningers maakten gebruik van dit kanaal. Tus¬
sen 1786 en 1790 verdrievoudigde het aantal
Groninger zeeschepen schepen ieder jaar.6
De Franse tijd, de periode van 1795 tot 1813,
is voor de Nederlandse scheepvaart over de hele
linie een moeilijke geweest. Nederland was sa¬
tellietstaat van Frankrijk en was van 1810 tot
1813 bij Frankrijk ingelijfd, de Engelsen be¬
heersten de zee en na invoering van het conti¬
nentale stelsel in 1806 werd de handel en
scheepvaart steeds moeilijker. Maar dat de
Groninger schippers in deze periode toch ook
kansen zagen en die wisten te benutten blijkt
wel uit het onderzoek van Wicher Kerkmeijer
naar de scheepvaart van de Groningers onder
neutrale vlag in dit tijdvak.7 Vele schippers en
reders gebruikten de neutrale vlag van kleine
Duitse staten en wisselden van nationaliteit om
zo te kunnen doorvaren en misschien extra
profijt te trekken van de moeilijke omstandig¬
heden die door oorlog elders waren ontstaan.
Ook andere bronnen geven aan dat de Franse
Tijd niet slechts crisis en neergang bracht. Tus¬
sen 1799 en 1805 namen de doorvaarten bij
Delfzijl zeer toe - een verviervoudiging zelfs
ten opzichte van de voorgaande periode. De
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Afb. ï. Het kofschip Richard oan kapitein-eigenaar H.B Engelsman, Veendam. In de ulacj staat: ‘Amsterdam - Huil’. De
kof was in 1841 te Veendam gebouiud en verongelukte tien jaar later op de Eierlandse Gronden bij Texel. Aquarel door
D.A.J.F. Teupken, 1843. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum, inu. 2.31.1.

zeevaart op de Oostzee groeide aanmerkelijk.8
De gunstige ligging van Groningen ten opzich¬
te van de neutrale Noord-Duitse havens heeft
hier ongetwijfeld een rol gespeeld. In de litera¬
tuur wordt erop gezinspeeld dat de Franse tijd
een leerschool is geweest voor Groninger
scheepvaart, die zich door de gebeurtenissen
een ruimere blik had verworven.
Na de val van Napoleon en in de periode van
de herwonnen vrijheid tijdens Willem I was er
zeker groei van de Groninger scheepvaart,
maar deze kende nogal wat pieken en dalen.
Misoogsten en gebrek aan graan, zoals in 1819,
1828 en 1829, gaven de scheepvaart extra werk,
de Belgische opstand deed na 1830 weer veel
schade. Van 1830 tot 1835 ging het slecht,
daarna was er een opleving tot 1839, toen er
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weer een omslag plaats vond naar een mindere
tijd. Maar aan het einde van de jaren veertig
brak een periode aan van uitbundige bloei die
vooral voor de veenkoloniale scheepvaart van
uitzonderlijke betekenis werd.

Bloei in het midden van de
NEGENTIENDE EEUW
‘We zien de zeelieden der veenkoloniën hunne
eervolle taak verrichten als mannen, met hel¬
denmoed op den oceaan kampend tegen wind en
golven, geacht waar ze komen en welvaart bren¬
gend op den geboortegrond.’ Het zijn woorden
zoals we die niet meer gebruiken, afkomstig uit
de studie van Top van 1892 over de veenkoloniën.9
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Het is, zoals gezegd, zinvol om bij het zoeken
naar de factoren achter de uitzonderlijke groei
van de zeescheepvaart vanuit Groningen - en
het gaat dan dus vooral om die van de veenko¬
loniën - onderscheid te maken tussen externe
en interne factoren. De literatuur reikt ons heel
wat argumenten aan. De belangrijkste externe
factor voor de geweldige bloei vanaf het einde
van de jaren veertig van de negentiende eeuw
was de gunstige vrachtenmarkt, waar de prij¬
zen door bijzondere omstandigheden tot grote
hoogte werden opgestuwd. De bijzondere om¬
standigheden waren zeer verschillend van
aard. Bij sommige van deze zaken werden de
voordelen de Groningse schippers en scheeps¬
eigenaren bijna direct in de schoot geworpen,
bij andere was er eerder sprake van een indirect
effect, waarbij hogere vrachtprijzen ontston¬
den door gebrek aan scheepsruimte op de in¬
ternationale vrachtenmarkt.
Ten gevolge van de aardappelziekte in
1846/1847 ontstonden er tekorten op de bin¬
nenlandse markt en werden er door Groninger
schepen Noorse en Turkse aardappelen aange¬
voerd. De afschaffing van de navigatiewetten in
Groot-Brittannië in 1849 deed de vrachtprijzen
op de wereldmarkt stijgen en bood de Neder¬
landse zeescheepvaart meer kansen. Datzelfde
gold voor de goudvondsten in Californië in
1849 en 'n Australië in 1851. Zaken die de Gro¬
ningers meer rechtstreeks bevoordeelden wa¬
ren de oorlogen in deze periode. De Eerste
Deens-Pruisische oorlog, die in het revolutie¬
jaar 1848 in Sleeswijk-Holstein uitbrak en tot
1850 duurde, gaf de neutrale Groninger
scheepvaart voordeel. Op groter afstand werd
de Krim-oorlog (1854-1856) uitgevochten. De
interventie van Frankrijk en Engeland in een
Russisch-Turkse oorlog en daaropvolgende
landing van Franse en Engelse troepen op de
Krim in september 1854 bracht voor de Gro¬
ninger scheepvaart een ongekende hausse. Het
feit dat Engelse schepen geen Russische ha¬
vens meer konden aandoen maakte het Gro¬
ninger schippers mogelijk grote winsten te be¬
halen op vrachtprijzen naar Russische havens

Afb. 1 Groninger Zeeman met hoed met slappe rand en
oranje hemd, zittend op een mand. Tekening door Jan Ensing 1835. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum, inu.
11.9.1
zoals Riga, St. Petersburg of Archangel. Omdat
de Britse vloot die Russische havens wilde
blokkeren gierden de vrachtprijzen direct na
uitbreken van de oorlog omhoog. Wie het risi¬
co van vastlopen in de blokkade of inbeslagna¬
me door de Britten aandurfde - het is slechts
enkele Nederlandse schepen overkomen - en
onmiddellijk reageerde kon geweldig goed ver¬
dienen. Top noemt voorbeelden van een Veen¬
dammer schipper die 9.000 gulden verdiende
met één reis naar Riga en van een ander die met
een reis naar Archangel en daarna naar Riga
20.000 gulden binnenhaalde.10 De late blokke¬
ring van Archangel leidde tot speculatie op de
vrachtenmarkt en de vrachtprijzen van bijvoor¬
beeld haver vanuit deze havenstad naar Enge¬
land stegen met bijna het viervoudige. Hoge
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Tabel 1. Samenstelling van de veenkoloniale vloot in 1863
Plaats

Rederij

Schepen

Veendam
Pekela’s
Wildervank
Sappemeer
Hoogezand

139 (122)

166

20.175

95 (79)

163

20.342

81 (72)

90

9.565

54 (43)

68

8.034

26 (13)

55

7-334

542

65.450

Totaal

395 (329)

Tonnage

Bark

Brik

2

1

3
4
1

9

Schooner
(brik)

Galjoot
Kof
Hoeker

Tjalk
Smak

65

90

9

30

119

14

22

44

23

24

33

8

30
171

6

J15_

301

60

Bron: Top, Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën, 236-237.

Afb. 3. Het als barkentijn getuigde galjoot Christina Jacqueline onder kapitein J.H. Rabe in 1854, reder H.J. Engelkes,
Winschoten. Het schip mat 179 ton en toasin 1848 te Pekela gebouwd. In 1867 naar Krommenie verkocht, gestrand en
voor wrak opgegeven in 1869. Olieverf op doek door A.J. Engelkes 1854. Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum, inv.
2.36.1.

vrachtprijzen voor granen en zaden vanuit de
Zwarte Zee deden Groninger schippers ook dat
vaarwater opzoeken.11 En Groninger schepen
verschenen in nog verder weg gelegen havens,
in Afrika en Brazilië en zelfs in Azië.
De ‘echte’ interne factoren die aan deze op¬
bloei hebben bijgedragen zijn moeilijker aan te
wijzen. Allereerst moet bedacht worden dat de
veenkoloniale zeescheepvaart al voor de bloei¬
periode tot ontwikkeling was gekomen en dat
er al een stevige basis was. Tot de thuisvoor¬
delen kan de flexibiliteit tussen binnen- en bui¬
tenvaart gerekend worden: waren de omstan¬
digheden voor zeescheepvaart goed, dan kon¬
den turfschippers hun geluk buitengaats be¬
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proeven. Andere voordelen waren de stevige
positie van Groningen in de internationale
graanhandel - voor de vaart op de Oostzee van
belang - en de sterke samenhang tussen nijver¬
heid en scheepvaart. Eigenaars van houtzaag¬
molens, scheepswerven en toeleveringsbedrij¬
ven waren nauw betrokken bij het uitreden van
schepen. Vooral deze laatstgenoemde factor
maakte dat snel en gretig werd ingehaakt op de
hausse. De scheepsbouw bloeide als nooit te¬
voren, de werkgelegenheid op de werven nam
toe en dat deed de lonen stijgen.
Tabel 1 geeft inzicht in de samenstelling van
de vloot van de veenkoloniën in 1863, toen de
periode van grote bloei overigens al over was.
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In de kolom onder rederij is niet slechts het
aantal rederijen per plaats genoemd, maar ook
tussen haakjes hoeveel van die rederijen de
vorm van kapitein-eigenaar bezaten. De figuur
van kapitein-eigenaar is veruit in de meerder¬
heid en onderscheidde de Groninger zee¬
scheepvaart van de rest van Nederland, waar de
partenrederij de meest gebruikelijke bedrijfs¬
vorm was.12 De gemiddelde tonnage van de
schepen komt uit op 120. De scheepstypen zijn
niet steeds scherp te onderscheiden, in tabel
vallen onder ‘schooners’ - Top gebruikt de En¬
gelse spellingswijze - ook ‘schoonerbrikken’,
onder galjoten ook koffen en hoekers en onder
tjalken ook smakken en kleinere vaartuigen.
De galjoten zijn nog in de meerderheid, meer
dan de helft van de schepen behoort tot dat
type, tjalken hebben nog maar een gering aan¬
deel in de vloot.
Veendam was de grootste thuishaven in de
veenkoloniale vloot, Hoogezand kwam met 26
rederijen en 55 schepen achteraan. Maar ten
aanzien van de scheepsbouw lag dat anders.
Hoogezand, Sappemeer en Pekela profiteerden
meer van de vraag naar zeeschepen omstreeks
1850 dan Veendam of Wildervank. In Sappe¬
meer waren er acht werven en kwamen er drie
bij, in Hoogezand nam het aantal werven nog
meer toe, van 12 in 1844 naar 16 in 1851 en naar
23 in 1856. In Veendam en Wildervank werden
meer binnenschepen gebouwd. De werven
daar waren minder vatbaar voor de hausse in

zeevaart, maar ook minder gevoelig voor de
neergang die volgde.13 In 1857 bereikte de
scheepsbouwactiviteiten het hoogtepunt. In
1850 waren er in de hele provincie al tachtig, in
i860 zelfs honderd scheepswerven! In decem¬
ber 1857 stonden 125 schepen op stapel en in
de stad Groningen moesten buiten de Noorderhaven, in het Reitdiep, voorzieningen wor¬
den aangebracht om te schepen te kunnen me¬
ren die daar getuigd moesten worden - dat kon
bij de werven niet.14
Maar de hoogconjunctuur en de grote voor¬
spoed hielden niet aan. In 1858 kwam er een
eind aan het feest en stortte de internationale
vrachtenmarkt ineen. De crisis trof de hele Ne¬
derlandse scheepvaart, maar de Groningse
scheepvaart wel in het bijzonder.

Crisis en stagnatie

De crisis en stagnatie aan het einde van de jaren
1850 lijken, net als bij de opkomsten bloei, ver¬
oorzaakt door een samengaan van externe en in¬
terne omstandigheden. De ineenstorting van de
vrachtenmarkt in 1858 was een wereldwijd
fenomeen. Er volgde een langdurige neergang
van de Nederlandse koopvaardij, die zakte in de
ranglijst van nationale koopvaardijvloten van de
vierde naar de achtste plaats. Het uitblijven van
herstel was in 1874 aanleiding om een parle¬
mentaire enquête te houden. De verhoren van
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deze parlementaire enquêtecommissie wijzen
op specifieke zwakheden van de Groninger
veenkoloniale scheepvaart - de getuigen halen
soms hard uit naar Groninger reders en
scheepsbouwers, en ook de Groningse getuigen
zelf steken de hand in eigen boezem. De Enquê¬
te, die door het drijven van de Zeeuw Tak van
Poortvliet tot stand kwam, bracht heel wat zwak¬
heden aan het licht.'5 Onder de commissieleden
was overigens ook een Groninger, de bekende
politicus Samuel van Houten, die uit een fami¬
lie van houthandelaren en reders afkomstig was.
Het scherpste oordeelde S. Stapert, als expert
van het bureau Veritas belast met het keuren van
schepen, over de Groninger scheepvaart. Sta¬
pert merkte op dat men in Groningen ‘in den tijd
van de ouden koffenbouw’ degelijke schepen
had gebouwd, maar dat die oude, degelijke
bouwwij ze was verlaten na het wegvallen van de
Engelse scheepvaartwetten en tijdens de Krim
Oorlog. De scheepsbouwers spraken nu wel van
‘schooners’, maar dat waren niet anders dan
koffen met platte spiegel. In de haast om geld te
verdienen gunde men zich de tijd niet om deze
schepen degelijkte bouwen, maarwerden ze ‘in
elkander gesmeten’.'6 Schepen van slechte con¬
structie, slecht uitgerust, in één woord treurige
schepen, die onze roem zeer benadeeld hebben,
zo oordeelde ook de Amsterdamse cargadoor
Adriaan Bruinier.17
Niet slechts de kwaliteit van de schepen liet te
wensen over, ook de kwaliteit van de rederijen
was onder de maat. De Amsterdamse reder en
cargadoor L. Heymeriks stelde dat de ‘liefheb¬
berij voor de rederij door Groninger heeren
bedorven was’. De wijze waarop geld voor re¬
derijen bijeengebracht werd was ‘allerellen¬
digst’. Rederijen werden gevormd door leve¬
ranciers, die hun inkomsten voornamelijk
verkregen door producten van minder kwaliteit
aan de rederij te leveren.'8
Uiteraard kwamen ookGroningers zelf aan het
woord voor de Enquête-commissie. Het is een ken¬
merkend lijstje, zowel door de combinatie van be¬
roepen als ook door de plaats van herkomst: G.H.
Addens, houthandelaar en reder te Winschoter-
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zijl, J.A. Hooites, scheepsbouwer, reder en bur¬
gemeester van Hoogezand, J. Romkes van der
Goot, touwslager, zeilmaker en reder te Sappemeer, J.H. Meihuizen, houtkoper en scheepsreder uit Wildervank, C.M. Nap, advocaat, hout¬
handelaar en reder te Groningen en D. Mulder,
kassier en boekhouder van de rederijen te Win¬
schoten.
Zij hielden zich ten aanzien van de kwaliteit
van de Groningse rederijen en schepen begrij¬
pelijkerwijs wat meer op de vlakte. Hooites zet¬
te uiteen, dat hij aan zijn redersactiviteiten niet
veel verdiende, maar eigenlijk reder was ge¬
worden om zijn andere bedrijven - een zaag¬
molen, een zeil- en mastenmakerij, werven en
een smederij aan de gang te houden.Romkes
van der Goot erkende dat Groninger schepen
geen beste naam hadden in het buitenland, ‘en
dat lag ook aan onszelven, omdat tijdens de
Krim-oorlog iedereen kapitein moest worden
die de pet maar scheef op het oor had.’20
Dat de kwaliteit van de schepen en de struc¬
tuur van het rederijbedrijf in Groningen te wen¬
sen over liet, zal duidelijk zijn. Maar er waren
ook externe factoren. De rapporten van Kamers
van Koophandel uit de provincie Groningen,
die schriftelijk reageerden op de vragen van de
enquêtecommissie, noemden enkele van die
externe factoren, zoals het gebrek aan matro¬
zen, hoge belastingen en de aanleg van spoor¬
wegen in Europa, die een deel van de vervoers¬
taken van de kleine zeeschepen overnam. Ook
de opkomst van de stoomvaart was schuldig
aan de langdurige malaise.
Keuning merkt in zijn studie over de Gronin¬
ger veenkoloniën bovendien op, dat de band
tussen de scheepvaart en de veenkoloniën,
waaruit de scheepvaart was ontstaan een losse
was - de scheepvaart voltrok zich buiten het ge¬
bied, de economische activiteiten in de veenko¬
loniën sloten daar niet bij aan en konden dus
geen economische basis bieden, toen het inter¬
nationaal slechter ging. Het argument is om¬
streden, omdat de economische band tussen
scheepvaart en thuisbasis, zeker bij de wilde
vaartwel vaker zwak is. Die losse band was bo-
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vendien al voor de hausse ontstaan en had de
bloei niet verhinderd. Maar het blijft een feit
dat de veenkoloniale zeevaart niet kon terug¬
vallen op de thuisbasis. Daarbij komt nog, dat
er zich nieuwe investeringsmogelijkheden aan¬
dienden, zoals de aardappelmeel- en strokarton¬
industrie.2'
Het is goed om bij dit alles ook iets meer af¬
stand nemen en de Nederlandse scheepvaart als
geheel beschouwen. Dan valt op dat heel lang
door de begunstiging die de Nederlandse Han¬
del Maatschappij aan de Nederlandse vloot ge¬
geven had een gunstige situatie was ontstaan
voor de reders die op Java voeren. Die gunstige
voorwaarden waren door ondernemende reders
opgepakt en hadden geleid tot een duidelijke
scheiding tussen de Indiëvaart en de rest van de
koopvaardij. Zo was ruimte geschapen voor de
Groninger scheepvaart om het ontstane ‘gat’ op
te vullen en met kleinere schepen in de Europe¬
se wateren en in het Atlantisch gebied te opere¬
ren. De al genoemde internationale gunstige
omstandigheden hadden echter ook die reders
niet onberoerd gelaten en ze hadden hun vleu¬
gels uitgeslagen en waren ook zonder bevrach¬
ting van de NHM uitgevaren en hadden hun rei¬
zen van Java gecombineerd met een uitreis naar
Australië. De stapsgewijze afbouw van de NHM
subsidies maakte echter dat deze schepen ook
nieuw emplooi zochten en daar zullen de Gro¬
ningers toen veel last van hebben gehad, zeker
op vaart over verre afstanden, waar de Gronin¬
gers reders organisatorisch en technisch minder
goed voor waren toegerust.

Kortom, de voorspoed na 1849 had tot onge¬
controleerde groei geleid. Een ondernemings¬
geest die grensde aan grove speculatie, zo stel¬
de Van Herwerden al.22 Kapitein-eigenaars,
vooral die uit de Groninger Veenkoloniën, had¬
den zich in veel gevallen diep in de schulden
gestoken. Vele schepen waren, aldus Stapert,
tegen de hoge prijzen aan kapiteins opgedron¬
gen.25 De ineenstorting van de vrachtenmarkt
in 1857 had desastreuze gevolgen. Kleinere, fi¬
nancieel zwakke ondernemingen hadden zich
met slechte schepen op de markt gewaagd. Op
de golven van de voorspoed hadden ze nog
goed kunnen varen, maar toen het internatio¬
naal tegenzat, werden ze als eerste slachtoffer.

Herstel en verandering
Voor de ontwikkeling van de Groninger scheep¬
vaart na 1858 kunnen we de cijfers van de aan¬
tallen in Groningen geregistreerde schepen en
de capaciteit van deze vloot over een aantal
steekjaren vergelijken. Die gegevens zijn sa¬
mengevat in tabel 2 en in twee staafdiagrammen
(als bijlage). Twee zaken vallen onmiddellijk op:
1. De omvang van de Groninger vloot in 1858
is inderdaad buitengewoon groot. Die om¬
vang wordt in latere jaren bij lange na niet
meer geëvenaard.
2. Het enorme overwicht van de Veenkolo¬
niën verdwijnt en maakt plaats voor groter
aandeel van de stad Groningen als thuisha¬
ven voor Groninger schepen.

Tabel 2. Het aantal in de provincie Groningen geregistreerde zeeschepen, 1858-1915
Herkomst

1858

1883

1895

1905

1915

Stad Groningen
Veenkoloniën
Delfzijl/Farmsum
Overig

185
592
61
120

117
165
34
44

136
78
40
19

193
88
25
23

194
68
23
19

Totaal

971

360

272

329

304

Bron: Keuning, ‘De Nederlandsche kleine zeevaart of zogenaamde kustvaart’, 174,198-199.
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Ajb. 4. Een documentbus van kapitein J.D. Kajuiter uan de
tjalk Vijf Gebroeders, Stadskanaal, uan ca. 1894. In
degelijke bussen bewaarde de kapitein zijn scheepspapieren.
Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum, inu. 4.115.1
De verschuiving naar de stad Groningen is
waarschijnlijk mee toe te schrijven aan het feit
dat sommige schippers uit de Veenkoloniën
zich in Groningen vestigden. De stad Gronin¬
gen had na 1876 met het gereedkomen van het
Eemskanaal het voordeel van een goede verbin¬
ding met de zee. Duidelijk is dat de groei van de
zeescheepvaart van de Stad Groningen bij verre
na niet het verlies van dat van de Veenkoloniën
kon compenseren. De diepe val en het trage
herstel maken ook duidelijk dat de scheepsbouwproductie enorm is verminderd.
De stagnatie en het trage herstel zijn overi¬
gens niet typisch voor Groningen. Ook de Ne¬
derlandse vloot als geheel groeide niet of traag
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na 1858. Dat had niet slechts te maken met een
nogal ongunstige conjunctuur in de jaren ze¬
ventig en tachtig, maar ook met de komst van
het stoomschip. Stoomschepen waren groter
en efficiënter, zodat een afname in aantal sche¬
pen nog geen afname van de vervoerscapaciteit
betekende. In 1878 telde de Nederlandse vloot
1179 schepen, waarvan 79 stoomschepen, in
1893 was die vloot geslonken tot 596 schepen,
maar het aantal stoomschepen daarin was ge¬
stegen tot 154. De tonnage verminderde in die
jaren van 598.351 tot 491.166 ton.24 Tegelijker¬
tijd echter slonk het aandeel van de Groninger
vloot in de Nederlandse koopvaardij. In 1858
was dat Groninger aandeel nog 47% (in aantal
schepen) of 20% (in tonnage). In 1883 hoorde
48% van het aantal schepen in de Nederlandse
vloot in Groningen thuis, in tonnage slechts
14,7%. In 1905 was het Groninger aandeel te¬
ruggelopen tot respectievelijk 32% en 6%.
Uit de staafdiagrammen is af te lezen, dat de
trend in de aantallen schepen iets afwijkt van
die in de ontwikkeling van de tonnage. Een be¬
rekening van de gemiddelde tonnage naar her¬
komst (tabel 3) wijst uit, dat in 1883 en 1895 de
schepen uit de Veenkoloniën en vooral die uit
Delfzijl en Farmsum gemiddeld groter waren
dan de schepen die in de stad Groningen thuis¬
hoorden. In 1883 waren er zeven schepen uit
Delfzijl groter dan 500 brt (bruto registerton),
in 1895 waren dat er zelfs achttien, met een ge¬
middelde tonnage van 640 ton. Ook elders in
Groningen waren schepen boven de 500 brt ge¬
registreerd. In 1883 zijn er in totaal 22 en in
1895 zelfs 34 van dit soort schepen in de Gro¬
ninger vloot. Maar die schepen verdwenen om¬
streeks 1900, in 1905 waren er nog maar zes
van dit soort schepen, in 1915 was er geen enkel
schip groter dan 500 brt. Dit waren alle zeil¬
schepen, stoomschepen waren er weinig. In
1905 telde de Groninger vloot zes stoomsche¬
pen, waarvan er één meer dan 500 brt mat. Ook
stoomschepen komen in de lijst van 1905 niet
meer voor.
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Tabel 3 Gemiddelde tonnage van de schepen van de Groninger vloot, 1883-1915
Herkomst

1858

1883

1895_1905

1915

Stad Groningen
Veenkoloniën
Delfzijl/Farmsum
Overige

139,0
180,4
161,3
217,0

120,4
214,7
374,1
250,5

150,1
218,4
366,9
456.8

141,8
150.3
160,0
84,2

141.2
126.3
128,1
112,0

Totale vloot

i74>6

200,9

223.8

141,3

136,0

Bron: Keuning, ‘De Nederlandsche kleine zeevaart of zogenaamde kustvaart’, 174,198-199. N.B. Keuning geeft het volume in
kubieke meters netto-inhoud. Bij omrekening is de verhouding gehanteerd die Keuning in zijn artikel aangeeft (849m' netto=
500 bruto registerton). Voor 1858 is de berekeningsfactor gekozen die genoemd wordt in ‘Vergelijkend overzicht van de Ne¬
derlandsche scheepvaart en scheepsbouw in de laatste jaren’, De Economist 36, afl. 2 (1887) 656, voor de jaren voor 1876, waarbij
1 ‘oude ton’ gelijk is aan 2,52m1.

De ontwikkeling in de tonnage stemt overeen
met de verschuiving in de scheepstypen. Schoe¬
ners, galjoten en koffen verdwenen langzaam
uit de Groninger vloot. Deze houten schepen
maakten plaats voor ijzeren en later stalen tjal¬
ken. Galjoten werden na 1880 nog maar spora¬
disch gebouwd, in 1895 waren er nog zeven gal¬
joten en tien koffen in de vloot.25 Die nieuwe
stalen schepen hadden het voordeel dat zij duur¬
zamer waren dan de houten schepen en mede
daardoor gemakkelijker te financieren. Nog
steeds was de kapitein-eigenaar de overheer¬
sende rederijvorm in Groningen en die kapiteins
financierden hun schepen nu veelal via scheepshypotheekbanken. De rederijen waren net als
voorheen kleine bedrijven, maar hun financiële
basis was gezonder.26 De actieradius van de Gro¬
ninger scheepvaart was beperkter dan vroeger:
en de schepen voeren nu vooral in de wateren
rond noordwest Europa en de Oostzeelanden.
Zo wisten Groninger kapiteins en reders zich,
tegen de algemene trend van schaalvergroting
en stoomvaart in, succesvol met kleine zeil¬
schepen in de markt te handhaven.

Conclusie
Voor de Nederlandse grote vaart vormde het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1915
de afsluiting van een periode van groei en ver¬
andering, die rond 1870 was begonnen.

Stoomvaartrederijen hadden de plaats van de
partenrederijen voor de zeilvaart overgeno¬
men. Grote zeilschepen waren uit de vloot ver¬
dwenen. De laatste Nederlandse viermaster, de
Jeanette Frangoise, was in 1911 naar het buiten¬
land verkocht. De lijnvaart overheerste: van de
totale tonnenmaat in de grote vaart kwam in
1913 73°/o voor rekening van de lijnvaart.
Maar ook in Groningen kwam aan de voor¬
avond van de Eerste Wereldoorlog een eind aan
de ontwikkeling in de zeevaart, een ontwikke¬
ling, die een geheel andere kant was opgegaan
dan in de rest van Nederland. Wel verdwenen
ook in Groningen de grote zeilschepen, maar
er kwamen geen stoomschepen voor in de
plaats. Een vloot van kleine ijzeren en stalen
zeilschepen, met de kapitein-eigenaar als rede¬
rijvorm, gericht op de wilde vaart in een geo¬
grafisch beperkt gebied - dat was de uitkomst.
Die ontwikkeling was, net als de opmerkelijke
bloei en neergang eerder in de negentiende
eeuw, het resultaat van een samenspel van ex¬
terne en interne factoren. Zo had de Groningse
zeescheepvaart een niche in de markt gevon¬
den had waarin deze, vitaal en optimaal ge¬
bruikmakend van lokale omstandigheden, een
duurzame bloei kon verwezenlijken, die na de
Eerste Wereldoorlog de basis zou vormen voor
vernieuwing en expansie.
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Bijlage

Noten

De omvang van de Groninger zeescheepvaart in 1858,1883,1895,1905 en 1915.
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Staafdiagram 1. Het aantal schepen naar plaats van herkomst in de provincie Groningen.
140000

7
■ 1858

8

■ 1883

120000

01895
01905

100000
<L>
ÖJD

9

□ 1915

10
11

J.E. Heeres, ‘Mr. Willem Alting, een Groningsche gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië (1780-1797)’ in: Gro¬
ninger Volksalmanak (1911) 1-48.
De gegevens haalde ik uit de database van het VOC-personeel (op basis van de zg. scheepssoldijboeken) op internet:
http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl. De database be¬
vatte in april 2007 de gegevens van de kamers Zeeland,
Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen en voor een aantal
jaren tussen 1720 en 1737 ookvan Amsterdam. Omdat Am¬
sterdam de helft van het aantal schepen van de VOC uit¬
rustte is aangenomen dat de gevonden aantallen verdubbeld
kunnen worden. De gezochte plaatsnamen (in verschillen¬
de spellingsvarianten): Appingedam, Bedum, Delfzijl, Farmsum, Groningen, Groningerland, Grootegast, Hoogezand,
Loppersum, Pekela, Sappemeer, Scheemda, Uithuizen,
Veendam, Wildervank, Winsum en Zoutkamp.
P.J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en
Lande (Werken uitgegeven door de Vereeniging Het Neder¬
landsch Economisch-Historisch Archief 15, Den Haag
1978), vooral Hfdst. XII, ‘“West-Indië” in de Groninger
samenleving. Een nalezing tot slot’.
H.J. Keuning, 'De Nederlandsche kleine zeevaart of zoge¬
naamde kustvaart’ in: Maandstatistiek van verkeer en vervoer
(CBS) Jrg. 2 (1938), aft. 11,169-220,174.
C. van der Oudermeulen, ‘Iets dat tot voordeel der Deelge¬
noten van de Oost Indische Compagnie en tot nut van ie¬
der ingezeten van dit Gemeene Best kan strekken’ in: Dirk
van Hogendorp (ed.) Stukken makende den tegenuioordigen toe¬
stand der Bataa^che Bezittingen in Oost-Indië (Den Haag/Delft,
1801) 43- 337.
W. Kerkmeijer, ‘Koopvaardij in de achttiende eeuw’, in:
Jan van den Broek, Harm v.d. Veen en Martin Hillenga
(eds.), 375 jaar Hoogezand en Sappemeer (Bedum 2003) 89.
W.Kerkmeijer,‘Groningersonderneutralevlag(i7i5-i8io)’,
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) 149-164.
M. Clement, Transport en economische ontwikkeling. Analyse
van de modernisering van het transportsysteem in de provincie Gro¬
ningen (1800-1914) (Groningen 1994) 81-82.
H.J. Top, Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën (Veendam
1893, reprint Veendam 1972) 11.
Ibidem 234.
P.N. Muller, ‘Overzigt van Neêrlands handel en scheep¬
vaart in 1854’ in: De Economist Dl. 4, aft. 1 (1855) 65-72, 70.

12 W. van Koldam, H. van der Veen en J.N. Wilkens, Veenkolo¬
niale Zeevaart (Veendam 1979) 20-26.
13 W. Kerkmeijer, ‘Bloei en neergang aan het Winschoterdiep’
in: Jan van den Broek, Harm v.d. Veen en Martin Hillenga
(eds.), 375 jaar Hoogezand en Sappemeer (Bedum 2003) 152;
J.F. Voerman, Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse
veengebied 1800-1940 (Groningen 2001) 43-44, 482-483 (te
raadplegen via http://irs.ub.rug.nl/ppn/230279325).
14 P.J. van Herwerden, De Groninger Zeevaart in de tweede helft der
19e eeuw (Arnhem 1969, reprint van de eerste editie van
1935) 39-4015 F.S. Gaastra, Vragen over de koopvaardij. De 'Enquête omtrent
den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot’ uit 1874 en
de achteruitgang van de handelsvloot (Inaugurele rede Leiden
2004).
16 Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardij¬
vloot. Verslag der Commissie (Den Haag 1875) 27-28. Het in Pa¬
rijs gevestigde Bureau Veritas was één van de grote Euro¬
pese classificatiebureaus. Deze bureaus hielden toezicht
op constructie, bouw en onderhoud van schepen en gaven
daarvan certificaten af die zekerheid boden aan verzeke¬
raars en bevrachters over de kwaliteit van het schip.
17 Enquête 361.
18 Enquête 383.
19 Enquête 143-150.
20 Enquête 292.
21 H.J. Keuning, De Groninger Veenkoloniën. Een sodaal-geogmfische studie (Amsterdam 1933) 187; Van Herwerden, De Gro¬
ninger Zeevaart, 50; Kerkmeijer, ‘Bloei en neergang aan het
Winschoterdiep’, 154; Voerman, Verstedelijking en migratie,
107-132.
22 Van Herwerden, De Groninger Zeevaart, 40.
23 Enquête, 29.
24 N.N., ‘Handelskroniek’ in: De Economist 43, afl. 1 (1894) 167.
25 Frits. R. Loomeijer, Zeilende kustvaarders (Alkmaar 1985) 85.
In 1881 en 1883 werd er nog een galjoot gebouwd (N.N.,
‘Vergelijkend overzicht van de Nederlandsche scheepvaart
en scheepsbouw in de laatste jaren’ in: De Economist 36, afl.
2 (1887) 656.
26 De Nederlandsche koopvaardijvloot in MCMXIII (Uitgegeven ter
gelegenheid der opening van de Eerste Nederlandsche
Tentoonstelling op Scheepvaartgebied te Amsterdam, op
5 juni 1913, door de Commissie voor groep IV: Groote
scheepvaart, stoom- en zeilvaart. Amsterdam 1913) 141.

80000

Stad Groningen

Veenkoloniën

Delfzijl

Overige

Totaal

Staafdiagram 2. Het volume naar herkomst in de provincie Groningen (In kubieke meters netto inhoud).
164

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 2

Femme S. Gaastra / Zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920

165

De motorkustvaart in Groningen van 1920 tot heden
Van eigenaren van waddenkrabbers tot moderne ondernemers
Pieter A.Th. van Agtmaal

Afb. ï. Groningse kustvaarder aan een
meerpaal, omstreeks i960. Foto Persjotobureau D. van der Veen, Gronin¬
gen. Collectie Noordelijk Scheepvaart¬
museum.

Inleiding

vaart. Deze grens, die veelal tot stand kwam na
uitvoerig overleg tussen de sector en de over¬
De geschiedenis van de kustvaart van 1920 tot heid, evolueerde in de loop van bijna een eeuw
heden laat een beeld zien van een sterk veran¬ via 200 brt, 500 brt, naar 75 meter en vervol¬
derende sector. Op de diverse factoren die dit gens naar 4000 brt (gross ton). De vastgestelde
proces hebben beïnvloed, zoals de begrenzing begrenzing voor de schepen in de kleine han¬
van de kustvaartschepen door de overheid, de delsvaart is niet alleen van invloed op de con¬
ontwikkeling van de scheepstypen, de gewij¬ structie- en uitrustingseisen, maar ook op de
zigde structuur van de sector en de geografische bemanningssamenstelling, de benodigde di¬
uitbreiding van het werkterrein van de kleine ploma’s en de beloning van de zeevarenden.
handelsvaart wordt in dit artikel ingegaan.
Was in de beginfase nog sprake van een zeer
Vooral de laatste decennia hebben de reders in beperkte regelgeving, inmiddels is de regel¬
de kleine handelsvaart de rol van de traditione¬ druk uitgegroeid tot een van de grootste zorg¬
le grote vaartrederijen, die veelal in handen zijn punten van de sector. Naast de scheepvaartvergekomen van buitenlandse eigenaren, overge¬ keersregels hebben de zorg voor milieu,
nomen. De belangrijke positie die de kleine han¬ veiligheid en beveiliging voor een overdaad ge¬
delsvaart nationaal en internationaal heeft ver¬ zorgd, die de essentie van het varen dreigt aan
worven, is vooral te danken aan mannen met lef te tasten.
en ondernemingsvisie. Zij hebben er uiteindelijk
Ookdenaam van de sector werd door dejaren
voor gezorgd dat de kleine handelsvaart zich heen op basis van het vaargebied aangepast. In
heeft ontwikkeld tot het fundament van de Ne¬ de beginfase werd voornamelijk op de wadden
derlandse zeescheepvaart.
gevaren vandaar de naam waddenvaart. Daarna
werden gevaren langs de kust om oriëntatie en
communicatie te behouden en werd de naam
De kleine handelsvaart
kustvaart gebezigd. Met de modernere commu¬
nicatiemiddelen kon het vaargebied weer verder
Voor de ontwikkeling van de sector zijn de door worden uitgebreid en tegenwoordig varen de
de overheid gestelde grenzen van groot belang kleinere zeeschepen ook wereldwijd. Ter on¬
geweest. Hoewel de noordelijke zeevaart al vele derscheid van de grote handelsvaart werd de
eeuwen bestaat, ligt de basis voor de huidige naam kleine handelsvaart gebruikt. Met de in¬
kleine handelsvaart in de binnenvaart. In de pe¬ ternationalisering van de sector en de samen¬
riode voor 1900 bestond voor deze schepen werking binnen de Europese Unie werd vervol¬
geen regelgeving en bepaalde de schipper zelf gens de term short sea shipping gebezigd. In dit
hoever hij de zee op ging met zijn in wezen niet artikel, dat zich vooral richt op de geschiedenis
voor de zeevaart gebouwd schip. Pas in 1905 van de sector, zal de term kleine handelsvaart
werd via de Schipperswet de zogenaamde ‘klei¬ worden gebruikt.
ne vaart’ aan banden gelegd en werd bovendien
In de periode van 1920 tot heden ontwikkelde
een grens gesteld van 100 bruto registerton het scheepstype in de sector zich spectaculair.
(brt) als onderscheid met de wereldwijde zee¬ De houten schepen werden vervangen door ij-

zeren en die weer door stalen vaartuigen. De
overga ng van zeil naar mechanische voortstu¬
wing in de kustvaart ging heel geleidelijk door
de schoeners en tjalken te voorzien van een
gloeikopmotor als hulpvermogen. In de kust¬
vaart werd het stoomtijdperk vrijwel overgesla¬
gen. De reden hiervoor was dat de stoomma¬
chine en de ketels te veel ruimte innamen en uit
oogpunt van winstgevendheid niet verantwoord
waren. Slechts een klein aantal van deze schepen
werd door de Noordelijke reders aangekocht.
Een volgende fase was de komst van kust¬
vaarders met motorvoortstuwing en hulpzeilen. Deze zogenaamde kruiplijn coasters kon¬
den hun lading door de geringe diepgang en
lage opbouw tot ver in het achterland afleveren.
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In het ontwerp van de huidige zeerivierschepen
zijn deze eigenschappen bewaard gebleven.
Interessant was ook de ontwikkeling van het
schip met de midscheepse opbouw. De ontwer¬
per van deze schepen was de heer Koster, direc¬
teur van een Groningse scheepswerf. De be¬
oogde doelstelling van meer comfort voor de
midscheeps geplaatste verblijven, conflicteerde
echter met de ladingbehandeling van vooral
hout en houtproducten. De productie van deze
‘mini grote handelsvaartschepen’ beperkte zich
dan ook tot enkele eenheden.
Omstreeks 1950 werd een begin gemaakt
met de seriebouw en zette de schaalvergroting
door. De verruimingen van de begrenzing spe¬
len hierbij een belangrijke rol.
167

De toenemende verkeersproblematiek binnen
Europa met zijn congestie en luchtvervuiling
brachten in de negentiger jaren van de vorige
eeuw weer nieuwe kansen voor de kustvaart. De
schaalvergroting zette door, schepen van 6000
tot 9000 ton kwamen in de vaart en hetvaargebied werd wereldwijd.
Dat brengt ons op het werkterrein van de klei¬
ne handelsvaart. In het begin van de negentien¬
de eeuw vervoerden schippers uit de Groningse
veenkoloniën turf langs de kust naar de NoordDuitse steden. Met de overgang naar nieuwere
scheepstypen werd het vaargebied steeds verder
uitgebreid. Eerst naar de Oostzee en Engeland
en geleidelijk vormde heel Europa het werkter¬
rein. Het betrof hier vooral de wilde vaart of
trampvaart waar, in tegenstelling tot de lijn¬
vaart, geen sprake was van vaste routes, afvaartschema’s en vaste tarieven. De schepen werden
op de open markt bevracht of voeren op con¬
tractbasis. De belangrijkste producten waren
oorspronkelijk turf en strokarton, daarna gra¬
nen, fosfaten, kolen en andere gestorte ladin¬
gen, naast hout en houtproducten, staalproducten, stukgoed en later natuurlijk de con¬
tainers. De gestorte lading werd vervoerd door
enkeldeksschepen en het stukgoed en de ande¬
re producten in shelterdekschepen (meerdeks).
Later werd ook geïnvesteerd in meer gespecia¬
liseerde schepen zoals containerschepen en
koelschepen.

Structuur van de sector
De kleine handelsvaart heeft zich zoals gezegd
ontwikkeld vanuit de binnenvaart. Het waren
vooral kapiteins en stuurlieden die via financië¬
le hulp van familie, vrienden en zakenrelaties
een schip aanschaften. Als alles goed ging
werd er naar verloop van tijd nog een schip ge¬
kocht. Deze particuliere reder beperkte zich in
de loop van de tijd tot de technische en nauti¬
sche zaken, terwijl de bevrachting en de admi¬
nistratie werden verzorgd door een vertrouwensmakelaar, die veelal voor meerdere reders
optrad. Daarnaast ontstond de rederij, veelal
een N.V., die meestal een groter aantal schepen
exploiteerde. Ook ontwikkelde zich de combi¬
natie van rederijmakelaar.
Naar de ondernemingsstructuur van de sector
werd in de loop van de jaren regelmatig onder¬
zoek verricht. De resultaten van deze onderzoe¬
ken zijn lastig te vergelijken omdat de basis hier¬
van sterk uiteenloopt. Zo werd in een onderzoek
uit 1966 het bestaan vermeld van 440 onderne¬
mingen met één schip en negen ondernemingen
met meer dan tien schepen. Hier werd echter ge¬
selecteerd naar de juridische structuur. Interes¬
sant was het verschil tussen het Noorden en het
Westen in die tijd. In het Westen hadden de re¬
derijen de overhand, in het Noorden bevonden
zich vooral de particuliere reders. Van de vloot
in 1966, gemeten in aantallen, bezaten de parti¬
culieren 60% en hiervan was ruim 30% in han¬
den van kapitein-eigenaren. Van de totale klei-

Tabel 1. Overzicht clustering in de kleine handelsvaart (1980)
Bedrijven met

>10 schepen
5-10 schepen
3-4 schepen
2 schepen
1 schip
Totaal

Bedrijven
aantal

aantal

8
18
g
13
69

126
120
29
26
69

34

33°

39

32
8
7
19

282
61
46
118

34
7
6
14

117

370

100

839

100

Schepen
%

Draagvermogen
‘000DWT
%

Bron: Commissie Ontwikkeling Nederlandse Zeevaart, De scheepuaart in de jaren tachtig (Den Haag 1980)
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ne handelsvaartvloot was 58% in de noordelijke
provincies gedomicilieerd.
Een onderzoek naar de bedrijfsgrootte in de
kleine handelsvaart uit 1980 laat zien dat sinds
het onderzoek uit de zestiger jaren de structuur
sterk was veranderd.
In 1980 bezaten de bedrijven met één of twee
schepen 26% van de vloot. De bedrijven met
meer dan vijf schepen exploiteren meer dan
66% van de vloot. Tussen 1966 en 1980 is het
aantal schepen verminderd van circa 900 tot
360. Wel is het draagvermogen van de schepen
met 25% toegenomen. Na 1980 krijgt deze
trend een vervolg. De grensverlegging naar
4000 gross ton (gt) maakt een vergelijking met
de eerdere situatie niet goed mogelijk. Wel kan
worden geconstateerd dat de clustering in de
bedrijfstak zich verder doorzet.

Deze laatste faciliteit werd pas toegestaan na¬
dat de reders onder druk van de overheid een
sterke personeelsreductie hadden doorgevoerd
en de gages (lonen) met twintig procent had¬
den verlaagd.
Een belangrijke oorzaak van de hoge kosten
van de Nederlandse zeevaart in die dagen was
het te lang vasthouden aan de gouden stan¬
daard, waardoor de kosten in guldens 50% bo¬
ven die van de belangrijkste concurrenten la¬
gen, terwijl de inkomsten in de gedevalueerde
ponden plaatsvonden. Toen de gouden stan¬
daard werd losgelaten, werd tot vlak voor het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de Ne¬
derlandse kustvaartvloot de belangrijkste spe¬
ler in de internationale kustvaart. De vloot be¬
stond hoofdzakelijk uit schepen die in de
noordelijke provincies en vooral in Groningen
waren geregistreerd. De totale vloot omvatte
ongeveer 500 schepen.
De overheid blijft niet aan de kant
De oorlog trof de kleine handelsvaart zwaar,
vele tientallen mensenlevens waren te betreu¬
De overheidsinvloed op de scheepvaartsector is ren en een kwart van de schepen, 125 vaartui¬
altijd zeer groot geweest, niet alleen in Neder¬ gen, ging verloren. Het herstel kwam moei¬
land, maar ook in andere landen. Een veelheid zaam op gang. Voor de groep reders in het
van overwegingen speelt daarbij een rol.
noorden werd een aparte regeling de zoge¬
Vooral het economische en strategische be¬ naamde Reconstructie kustuaartuloot opgezet. Al
lang van een nationale vloot is door de jaren in 1949 waren de verliezen wat betreft het aan¬
heen voor veel landen aanleiding geweest de tal schepen weer goedgemaakt en was het ton¬
nationale rederijen te steunen. Dit vond plaats nage fors toegenomen door de grotere capaci¬
via ladingreservering voor de eigen vloot of teit van de schepen.
door steun bij investeringen en exploitatie van
In de volgende decennia wisselden voor- en te¬
de schepen die onder de nationale vlag varen.
genspoed zich af. Vooral in de vijftiger jaren ont¬
Om de scheepvaart voor Nederland te behou¬ wikkelde de sector zich voorspoedig en het aan¬
den, is de Nederlandse overheid in navolging tal schepen liep op tot circa 1000. Daarna werd
van andere maritieme landen gedwongen ge¬ de scheepvaartsteun in Nederland terugge¬
weest financiële en fiscale ondersteuning te schroefd, terwijl de omringende maritieme lan¬
verlenen aan de zeescheepvaart. De kleine han¬ den (vooral Duitsland) hun scheepvaartregime
delsvaart heeft hiervan in de loop van de jaren sterk verbeterden en meer flexibele grenzen
in meer of mindere mate kunnen profiteren.
hanteerden voor schepen in de kleine handels¬
In de dertiger jaren was dat de steun van de vaart. Het gevolg was dat door uitvlaggen en ver¬
Benas, de Maatschappij ter Behartiging van de koop de omvang van de vloot drastisch afnam.
Nationale Scheepvaartbelangen. Deze over¬ In 1971 werd in Nederland na stevige aandrang
heidsinstantie verstrekte rentedragende kre¬ van de kleine handelsvaartreders de 500 brt
dieten tegen onderpand aan scheepvaartbedrij¬ grens vervangen door de 75 meter grens. Bo¬
ven. Later werden ook gagekredieten verstrekt. vendien werd in 1972 de investeringsaftrek verPieter A.Th. van Agtmaal / De motorkustvaart in Groningen van 1920 tot heden
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Afb. 2. Dringen van kustvaarders bij ScheepswerfGebr. Sander, Delfzijl. Leesbaar aan de rechtenval zijn de namen FransW, Anja, Flamingo, Fendo, Cito en aan de linkenval de Batavier. Foto KLM Aerocarto omstreeks 1958. Collectie
Noordelijk Scheepvaartmuseum.

hoogd naar 5x5% en werd daarnaast een mo¬
gelijkheid voor een vervroegde afschrijving
geïntroduceerd. Verder kwam er voor de kleine
handelsvaart nog een financieringsgarantieregeling, een sloopregeling en een bedrijfsbeëindigingregeling. Deze laatste regelingen waren
niet erg effectief, alleen de sloopregeling heeft
geleid tot het uit de vaart nemen van een vijftig¬
tal schepen.
De fiscale maatregelen van beginjaren zeven¬
tig hadden niet het gewenste effect voor de klei¬
ne handelsvaart omdat er onvoldoende financiële
reserves aanwezig waren en te weinig winst werd
gemaakt om de maatregelen te effectueren. Na
veel studie en discussie werd in 1976 een selec¬
tieve premieregeling geïntroduceerd. Hierbij kon
voor de bouw van schepen en voor de aankoop
170

van structuurverbeterende tweedehandstonnage, een investeringspremie van 5 X4,75% worden
verkregen. Deze regeling bewerkstelligde een
versnelde herstructurering van de kleine han¬
delsvaart. De investeringsimpuls leidde tot de
nieuwbouw van 115 schepen, die veelal werden
gebouwd op noordelijke werven.
Omstreeks 1980 kreeg de zeescheepvaart te
maken met de diepste depressie na de oorlog.
De oorzaak hiervoor lag in de sterke teruggang
van de zeegaande wereldhandel en een door¬
groeiende vloot. De overcapaciteit manifesteer¬
de zich op de diverse deelmarkten in verschil¬
lende mate en ook de kleine handelsvaart in
Nederland werd getroffen. De vloot nam weer
snel af, schepen werden uitgevlagd of de overgang werd gemaakt naar de grote handelsvaart.
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Ondertussen werd nog steeds steun verleend
via de investeringspremieregelingen. In tegen¬
stelling tot de maatregel uit 1976 werden deze
maatregelen veelal voor korte tijd vastgelegd.
Bij de verlenging veranderden vaak de voor¬
waarden, tot ergernis van de kleine handelsvaartreders. Een ander nadeel vormde ook het
beperkte budget waardoor de overheid steeds
keuzes moest maken. Hierdoor werd het voor
de reders onmogelijk om investeringsprojec¬
ten voor een langere periode vast te leggen. De
overheid kreeg uiteindelijk steeds meer proble¬
men met de uitvoering van de regeling omdat
ze op de stoel van de ondernemer kwam te zit¬
ten. Om die reden werd gezocht naar een ande¬
re vorm van steunverlening.
Vanaf 1986 startten overheid en redersorganisaties gesprekken over de verlaging van de
kosten van schepen onder Nederlandse vlag
om een internationaal concurrerende exploita¬
tie weer mogelijk te maken. Daarbij vormden
de opleidingen, het aantal bemanningsleden,
het hoge loonkostenniveau en het varen met
buitenlandse gezellen de onderwerpen van ge¬
sprek. In 1987 werd een nieuwe bemanningsregeling bij Algemene Maatregel van Bestuur
vastgelegd. Voor de kleine handelsvaart hield
deze regeling in dat de schepen, afhankelijk
van tonnage en motorvermogen met vijf tot ne¬
gen man konden worden bemand. Met deze
bezetting behoefde aan boord van kleine handelsvaartschepen niet meer met een aparte kok
te worden gevaren. Dit feit was voor de vak¬
bond van zeevarenden, de Federatie van Werk¬
nemersorganisaties in de Zeevaart (FWZ), een
fervente tegenstander van de nieuwe bemanningswetgeving, aanleiding voor een kortston¬
dige staking. Uiteindelijk werd de problema¬
tiek verschoven naar de onderhandelingen over
de individuele ondernemings-cao’s.
In 1990 kwam de overheid met een maatregel
voor de verlaging van de loonkosten. Hierdoor
kregen de werkgevers een vermindering van de
afdrachten voor loonbelasting en sociale pre¬
mies. De geringe voortgang bij de invoering
van de maatregelen had echter al de uittocht

van schepen onder Nederlandse vlag versterkt.
Begin 1990 voeren 270 kleine handelsvaartschepen onder de Nederlandse vlag en 157
schepen van Nederlandse reders onder buiten¬
landse vlag. Toen ook de rederijen hun ma¬
nagement buiten Nederland gingen plaatsen
werd de toestand kritiek. Het verdwijnen van
opnieuw een bedrijfstak uit Nederland was aan
de orde. De reders kwamen met een scherpe
analyse van de situatie en gaven in hun rapport
Maritiem Keerpunt (1993) duidelijk aan wat er te
doen stond. Op dat moment was er belangstel¬
ling van de zijde van de overheid. Er was een
krachtdadige minister van Verkeer en Water¬
staat, mevrouw A. Jorritsma - Lebbink en een
ondernemersvriendelijke staatssecretaris van
Financiën, de heer W. Vermeend. Ook het
ambtenarenapparaat was zich van de toestand
bewust en werkte met de reders aan een con¬
structieve oplossing. Voor de wetenschappelij¬
ke onderbouwing werd een opdracht gegeven
aan professor Chr. Peeters van de Universiteit
van Antwerpen, die ook professor N. Wijnolst
van de Technische Universiteit Delft inschakel¬
de. De rapportage, vervat in een lijvig boekwerk
getiteld De toekomst van de Nederlandse zeevaartsector vormde mede de basis voor het nieuwe be¬
leid dat in 1996 werd ingevoerd.
De belangrijkste pijlers van dat beleid waren
de tonnagebelasting, een forfaitaire vaststel¬
ling van de winst op basis van de nettotonnage,
en de verdubbeling van de bestaande mogelijk¬
heden voor de reders voor de afdrachtvermindering van loonbelasting en sociale premies.
Een incidenteel bijkomende maatregel vormde
de aanpassing van de investeringsaftrekregeling voor kleine ondernemers, waardoor de
zeevaart niet meer werd uitgesloten van toepas¬
sing van deze regeling. Hoewel de bedragen
waarover aftrek kon worden verkregen laag
zijn, werd door het investeringsbedrag te ver¬
delen over vele ondernemers, via de structuur
van de commanditaire vennootschap, effectief
gebruik gemaakt van dit onverwachte voor¬
deeltje. Vooral de rederijen gebruikten de rege¬
ling. De particulieren zagen veelal op tegen de
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hoge kosten voor plaatsing van de participaties
en tegen het uit handen geven van een deel van
de zeggenschap.
In 1998 vond een verdere verbetering plaats
door een nieuwe zeevaartbemannings- wetge¬
ving. Hierdoor werd de flexibiliteit vergroot en
kwam de verantwoording voor de bemanningssamenstelling bij de scheepseigenaar te
liggen. Ook werd de mogelijkheid geboden om
met buitenlandse officieren te varen. De maat¬
regelen sloegen aan en de vloot nam fors toe.
Ten opzichte van 1994 steeg de kleine handelsvaartvloot met 35% tot 320 schepen. De groei
was zowel het gevolg van het terugvlaggen van
schepen van Nederlandse eigenaren als van
nieuwbouw door Nederlandse en buitenlandse
reders. Vooral in het Noorden vestigden zich
buitenlandse reders uit Duitsland en Zweden.
De schaalvergroting zette door, hoewel ook
voor de kleinere schepen nog veel belangstel¬
ling bleef bestaan.
Het succes van het Nederlandse beleid ging
niet aan Europa voorbij. Andere landen ko¬
pieerden het. Nederland werd geconfronteerd
met de wet van de remmende voorsprong. Dis¬
cussies met de overheid om het bestaande regi¬
me aan te passen stuitten op de onwil van het
ministerie van Financiën. In 2004 kwam de Eu¬
ropese Commissie met nieuwe richtsnoeren
voor de steun aan de maritieme sector. Naast
beperkingen boden de richtsnoeren ook nieu¬
we mogelijkheden. Het ministerie van Finan¬
ciën stelde zich echter terughoudend op en
weigerde in eerste instantie gebruik te maken
van de nieuwe mogelijkheden en zadelde de re¬
ders op met onacceptabele vlageisen, door een
te strikte interpretatie van de regelgeving. Na
veel getouwtrek kwam de overheid in 2005 met
een wetsvoorstel dat de mogelijkheden van de
richtsnoeren redelijk benutte. Een door diverse
bewindslieden toegezegde investeringsstimulans voor vooral startende ondernemingen
bleef echter achterwege. Nadat de eeuwwisse¬
ling gepaard ging met een zeer zwakke vrachtenmarkt was de situatie de laatste jaren weer
rooskleuriger. Onder invloed van een sterke
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groei van de wereldhandel, vooral door de eco¬
nomische expansie van China, was de situatie
op de diverse deelmarkten positief. Ook de re¬
ders in de kleine handelsvaart profiteerden van
de sterke stijging in de droge bulkvaart en de
lijnvaart. Tot een verdere vlootuitbreiding in de
kleine handelsvaart kwam het echter niet om¬
dat de overheid de voordelen voor de com¬
manditaire vennootschappen, zoals de stakingsvrijstelling en de investeringsaftrek, naar
verluid onder druk van Brussel sterk had be¬
perkt en het investeringsklimaat in Nederland
achterbleef bij dat van de concurrentie.

Mannen in de kustvaart

De kustvaart en later de kleine handelsvaart is
een sector die groot is geworden dankzij zeelie¬
den. Mensen met lef, visie, ondernemingsver¬
mogen en niet in de laatste plaats met vakman¬
schap. Een aantal van de grote namen uit het
verleden speelt ook in de huidige tijd nog een be¬
langrijke rol, andere zijn in de loop van de tijd
verdwenen. Ook nieuwe bedrijven hebben zich
met veel elan op deze vaart gestort. Daarnaast
zijn er natuurlijk de vele kapiteins en stuurlieden
van wie de namen met veel ontzag worden uit¬
gesproken en die de basis hebben gelegd voor de
huidige kleine handelsvaartsector.
In het jubileumboek van het Koninklijk Zee¬
manscollege ‘De Groninger Eendracht’ werd een
aantal rederijen geportretteerd, waarvan de na¬
men ook op dit moment van betekenis zijn in de
sector. We hebben het dan over Wagenborg, Seatrade, Wijnne & Barends en Holwerda. Verder
worden rederijen zoals Carebeka, Alliance, Syl¬
via Cargo en, meer recent, Beck’s Scheepvaart¬
kantoor vermeld, die in de afgelopen periode zijn
verdwenen. Enkele makelaarskantoren zoals Po¬
seidon en Amasus kunnen terugzien op een lang¬
jarige positie in de Groninger scheepvaartwereld.
Maar er zijn ook de nieuwkomers, zoals Feederlines, Flinter, JR-shipping en Marin Ship Ma¬
nagement die in korte tijd een omvangrijke vloot
in eigendom of beheer hebben verworven. De
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meeste van laatstgenoemde bedrijven hebben een
belangrijk deel van hun vloot opgebouwd via fi¬
nanciering met behulp van commanditaire ven¬
nootschappen en/of buitenlandse (moeder)bedrijven.
Het gaat te ver om de ontwikkeling van al
deze bedrijven te beschrijven. Drie voorbeelden
worden hier aangestipt ter illustratie. In 1898
start Egbert Wagenborg in Farmsum zijn eigen
bedrijf als makelaar in schepen, bevrachter en
kolenhandelaar. Negen jaar eerder had Wagen¬
borg zijn eerste schip de Broedertrouw, een hou¬
ten tjalk van 135 ton laten bouwen. In de loop
van de jaren ontwikkelde het bedrijf zich tot de
grootste kleine handelsvaartreder in Neder¬
land. Op dit moment beheert Wagenborg Ship¬
ping een vloot van 150 schepen van 1000 tot
ruim 20.000 ton draagvermogen. Voor een be¬
langrijk deel heeft de onderneming deze sche¬
pen in eigendom. Daarnaast treedt Wagenborg
op als vertrouwensmakelaar voor een grote
groep kapitein-eigenaren. Mannen met de van¬
ouds bekende namen als Wagenborg en Vuur¬
steen vormen op dit moment de directie van het
bedrijf.
Een van de oudste bedrijven is Wijnne & Ba¬
rends, dat in 1855 startte als cargadoorsbedrijf
met scheepsbevrachtingen, maar dat zich daar¬
naast ook bezighield met agenturen, verzeke¬
ringen en financiering. De onderneming nam
verder participaties in schepen die door het be¬
drijf worden bevracht. Het bedrijf van vooral
Niels Barends kende periodes van voor- en te¬
genspoed. Het ontwikkelde zich in de loop van
de jaren tot een belangrijke vervoerder van
houtproducten. Sinds enkele jaren is Wijnne &
Barends onderdeel van het Amsterdamse Spliethoff-concern.
Een wat jonger bedrijfis Seatrade. Hetwerd in
1951 onder de naam Scheepvaartkantoor Gro¬
ningen door een vijftal kapiteineigenaren opge¬
richt. In 1973 werd de naam gewijzigd in Sea¬
trade Groningen. Het bedrijf startte met het
bevrachten en managen van de ingebrachte dro¬
ge ladingschepen. Begin i960 werd de totale
vloot verkocht en oriënteerde de directie zich op

nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk werd geko¬
zen voor de bouw van koelschepen. Dit was het
begin van een imposante ontwikkeling die heeft
geleid tot de grootste rederij op dit gebied in de
wereld. Op dit moment voert de onderneming
het commercieel beheer over zo’n 170 schepen
vanuit Antwerpen. Het operationele beheer over
60 schepen in kleine en grote handelsvaart
wordt nog steeds gevoerd vanuit Groningen. Be¬
kende namen van directeuren in het bedrijf zijn:
Van Overklift, Pepping en Tammes.

Samenwerking in de Noordelijke
KUSTVAART

Opvallend was dat de kapitein-eigenaren, on¬
danks het feit dat ze in wezen echte individu¬
alisten waren, hun gemeenschappelijke belan¬
gen in de risicosfeer van schip, opvarenden en
lading veelal dekten door het opzetten van on¬
derlinge samenwerkingsverbanden. De basis
hiervoor werd na de Franse revolutie met de zo¬
genaamde zeemanscolleges gelegd. Aanlei¬
ding hiervoor was het feit dat de zeelieden, als
risicogroep, door de toenmalige verzekeraars
werden uitgesloten van de deelname aan le¬
vensverzekeringen. Het doel van de zeemans¬
colleges werd het voor de leden onderling
waarborgen van een uitkering bij verlies van
hun schepen (geen cascoverzekering), en ook
het behartigen van de scheepvaartbelangen in
het algemeen. De in 1830 opgerichte Gronin¬
ger Eendracht was het zeemanscollege in het
Noorden, dat de tand des tijds het langst heeft
overleefd. In 1980 werd het 150 jarige bestaan
van de vereniging gevierd. Inmiddels werd sa¬
mengewerkt met andere kleine handelsvaartorganisaties in het Noorden en het Westen in
de Unie Reders Kleine Handelsvaart. Deze sa¬
menwerking mondde uiteindelijk uit in de op¬
richting van de Vereniging van Nederlandse
Reders in de Kleine Handelsvaart (VNRK) met
kantoren in Rotterdam en Groningen. Met het
wegvallen van de scherpe grenzen tussen grote
en kleine handelsvaart volgt in 1992 de fusie
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Ajb. 3. Algemeen ladingschip Ms. Dintelborg (Gt 6235) van rederij Wagenborg. Gebouwd in igg8 door Scheepswerf
Van Diepen B.V. Waterhuizen (Bn. 1041). Collectie Noordelijk Scheepvaartmuseum.

met de vereniging van grote handelsvaartre- Tot besluit
ders, deze leidt tot de oprichting van een nieu¬
we vereniging de Koninklijke Vereniging van De ontwikkeling van de kleine handelsvaart ge¬
Nederlandse Reders (KVNR).
durende de laatste 75 jaar toont een zeer geva¬
Een goede relatie bestond er van oudsher tus¬ rieerd beeld. De techniek maakte een enorme
sen de reders en de scheepsbouwers in het sprong op het gebied van het schip, de uitrus¬
Noorden. Hun belangen liepen veelal parallel ting, de voortstuwing en de automatisering. Dit
en hetzelfde kon worden gezegd van hun fi¬ leidde tot efficiencyslagen en een enorme ver¬
nanciële positie. Mede door de nauwe samen¬ betering van de kwaliteitvan dienstverlening. De
werking tussen kapitein-eigenaren, reders en omstandigheden voor de bemanning aan boord
scheepsbouwers slaagde de kustvaart erin zich verbeterden drastisch. Ieder bemanningslid
steeds aan te passen aan de nieuwe omstandig¬ heeft nu zijn eigen hut met moderne voorzie¬
heden. Belangrijke ontwikkelingen voor de ningen. Ook de automatisering nam een deel
beide sectoren vormden de verruiming van het van het zware werk weg. Verder nam de veilig¬
Eemskanaal in 1963 en verder in 1973 de ver¬ heid van de schepen zeer sterk toe en is de zee¬
breding van het Winschoterdiep tot zeventien vaart thans de meest veilige transportsector.
meter. Een gemiste kans voor de scheepsbouw
Wat is gebleven is de onzekerheid van de
bleef het gebrek aan tijdige samenwerking voor markt. Enerzijds bepaald door de eigenschap¬
de totstandkoming van een buitendijkse werf pen van het transportmiddel en anderzijds
in de Eemshaven.
door de nationale en internationale ontwikke¬
lingen van handel en industrie en de invloeden
174
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van overheden in deze keten van factoren. Met
deze onzekerheid zal de sector moeten leven.
Wel is er een bemoediging voor de reders in het
Noorden. Steeds zijn zij er in geslaagd in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen en hun koers
te verleggen. Gesteld kan worden dat de (oor¬
spronkelijke) ondernemers in de kleine han¬
delsvaart op dit moment de basis vormen van
de Nederlandse scheepvaart.
Nederlandse vloot in de kleine handelsvaart
is in het internationaal opererende segment be¬
neden 10.000 ton draagvermogen één van de
drie belangrijkste vloten in de wereld. Om wat
dichter bij huis te blijven, na Duitsland heeft
Nederland binnen de Europese Unie de groot¬
ste vloot in de kleine handelsvaart. Van het ver¬
voer in het Oostzeegebied nemen de Neder¬
landse kleine handelsvaartschepen 40% voor
hun rekening.
In de toekomst zullen de ups en downs elkaar
zeker blijven afwisselen. De positieve ontwik¬
kelingen op de ladingmarkt die reeds geruime
tijd aan de orde zijn bieden mogelijkheden voor
versterking van de operationele en financiële
structuur van de ondernemingen. De roep om
meer vervoer over water en de nationale en in¬
ternationale plannen bieden op langere termijn
een goed perspectief voor de sector. Met hun
kennis, ervaring en ondernemingsgeest zullen
de noordelijke reders hun sterke internationale
positie zeker kunnen uitbouwen.
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Philip M. Bosscher, Groningen Shipping 16001750. Crises, challenges and illusions.

course was mainly maritime traffic. Therefore it
was extremely important that the city of Gronin¬
gen was one of the prominent staging posts in
This contribution should be judged as no more the transport system described and analysed in
than what it is intended to be: an analytical sur¬ De Vries’s Barges and Capitalism. It is clear that the
vey of the literature on the subject available at city’s prosperity depended largely on the ser¬
present. Of course mention should be made of vices it - and its hinterland - could provide in the
the ‘standard’ history of the province ofGronin- field of maritime infrastructure: harbour facili¬
gen (1976), edited by Formsma et al., which con¬ ties in the widest sense of the word and water¬
tains very valuable surveys of the socio-eco¬ ways which gave easy access. This subject has
nomic development in Early Modern Times of recently been very well treated by De Lange, a
the rural areas (Ommelanden) and the city of gifted amateur historian who could also rely on
Groningen. Anyone who is somewhat conver¬ his long personal experience as harbourmaster
sant with the history and historiography of this of the city. He rightly emphasises the impor¬
area of the Netherlands will understand why tance of the waterways around the city for its de¬
both themes are treated separately and by two fence; they could be used to inundate large areas
different authors (Meihuizen and Schuitema around the city and these inundations - which,
Meijer). They do so in a very competent way al¬ of course, had disastrous consequences for the
though we would like to learn more about the so inhabitants of the areas affected - were instru¬
important peat trade. About this particular sub¬ mental in enabling the city to withstand the fa¬
ject useful information can be found in the re¬ mous siege of 1672. The conclusion of the author
cent doctoral thesis on the city of Groningen be¬ is that there are quite a number of publications
tween 1000 and 1600 by Van den Broek, which which afford valuable insights into aspects of
certainly does not confine itself to that period. Groningen maritime history but that there is
An important publication is the book by Van still need of a general survey of the history of
Winter on the Groningen ‘chamber’ of the Groningen shipping during the Early Modern
West-India Company (the only one outside the Period. Pride of place should there be given to
traditional ‘sea provinces’ Holland and Zea¬ the peat trade.
land). Especially the chapters on the early his¬
tory of that branch of the Company provide a
very clear illustration how the Groningen city Femme S. Gaastra, Coastal shipping between
fathers have with great tenacity struggled to en¬ 1750 and 1920. The phenomenon of 19th cen¬
hance the prosperity of the city and in doing so tury shipping from Groningen
have shown clearly that they understood the pri¬
mary importance of the maritime sector. The This article analyses the factors behind the im¬
foundation of the city’s prosperity has always pressive boom in shipping in the province of
been its position as a hub of regional and Euro¬ Groningen after 1847, the crisis and steep de¬
pean traffic; in Early Modern Times this of cline after 1858 as well as the slow recovery.
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Among the factors that caused the short peri¬
od of prosperity were: the need for food supply
because of the potato-blight, the abolition of
the navigation laws in England, wars between
Prussia and Denmark and the Crimean war.
The prosperous conditions after 1847 resulted
in an uncontrolled growth of shipping in
Groningen. There were already 80 wharves in
this province in 1850; in i860 this number had
grown to more than 100! It was an entrepre¬
neurship that came to close to speculation. The
collapse in 1857 could be nothing else than dis¬
astrous. The effects of the crisis were felt so
strongly, because the financial base of much of
the Groninger shipping firms was weak. In the
process of discovery, the structure of the
Groninger fleet changed.
The fleet consisted still of sailing vessels, but
these ships were of a new generation and of
better quality compared to the old, much criti¬
cised ships of the 1860’s and 1870’s. These
ships, mostly tjalken, were of iron, requiring
less costs for maintenance and were sailed with
fewer man the older types of ships. The role of
the peat districts (Veendam Wildervank) had
become smaller, most of the ships were regis¬
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tered in the city of Groningen. Most of these
ships were owned by the master - it was a flex¬
ible, highly competitive branch of shipping
Pieter A. Th. van Agtmaal, Coastal and short
sea shipping from 1920 till nowadays. The phe¬
nomenon of 20th century shipping from
Groningen
The coastal and short sea trade in the Northern
part of the Netherlands in de past 85 years was
subject to enormous changes. The wooden
ships disappeared, the iron ships have become
larger and larger and there was the transition to
a totally new propulsive system. The structure
of the sector showed major changes and the
shippers became active in a much wider area of
international trade. Despite less flourishing
times ship owners in the short sea trade in the
past decades have taken over the leading role in
the Netherlands from the deep sea companies
and are at the moment the back bone of Dutch
shipping. Thanks to men with vision and spirit
of enterprise short sea shipping has reached
this prominent position, which may offer good
perspectives for the future.
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Verlag, 2005, 343 p., ill., isbn 3-934613-83-7)
Idem. Band 28 (2005). (Bremerhaven/Hamburg,
Deutsches Schiffahrtsmuseum/Convent Verlag,
2006, 488 p., ill., isbn 978-3-934613-98-0)
Vanaf de eerste aflevering van het Deutsches Schiffahrtsarchiv (DSA), verschenen in 1975, was de redactie
in handen van Uwe Schnall, wetenschappelijk mede¬
werker bij het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. Bij de totstandkoming van alle vijfentwin¬
tig sindsdien gepubliceerde jaarboeken was hij (na 1986
met anderen) intensief betrokken. Op de titelpagina
van deel 27 van het DSA ontbreekt zijn naam voor het
eerst, zonder enig commentaar. Deel 28 is aan hem op¬
gedragen: ‘Dr. Uwe Schnall, fiir seine Verdienste um
die Veröffentlichungen des Deutschen Schiffahrtsmuseums zum 65. Geburtstagam 1. Mai 2006’. Ik ga
er van uit dat de huidige redactie in een volgend num¬
mer van het DSA aandacht zal (laten) besteden aan Uwe
Schnalls succesvolle streven om van het DSA een (ook
buiten het Duitse taalgebied) toonaangevende maritiem-historische periodiek te maken, aan zijn grote re¬
dactionele begaafdheid en aan zijn vele publicaties in
en buiten het Deutsches Schiffahrtsmuseum.
De DSA-uitgaven voor 2004 en 2005 bieden zoals
gebruikelijk bij de reeks ‘voor elk wat wils’. Een klei¬
ne selectie uit de in totaal dertig bijdragen in de bei¬
de banden mag dat duidelijk maken. Eerst het jaar¬
boek voor 2004.
In ‘Kostbare koggen: seltene Bilde aus illuminierten Manuskripten und gotischen Kirchen’ (p. 7-33)
presenteert Gabrielle Hoffmann de contemporaine
Middeleeuwse afbeeldingen van koggen, die zij na
het verschijnen van haar DSM-uitgave Die Kogge
(2003) heeft opgespoord; bij de nieuwe oogst zitten
bijzondere exemplaren: in de British Library trof zij
op een miniatuur in de Spiegel van der menschen behoudenisse (eerste kwart vijftiende eeuw) een prachtige af¬
beelding van Jonas die uit de bek van een walvis aan
boord van een fraai afgebeelde kogge wordt gesleurd
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(volgens de auteur de eerste uit Nederland afkomsti¬
ge contemporaine afbeelding van een kogge), en in
dezelfde bibliotheek bevindt zich in het uit 1326 da¬
terende De secretis secretorum een miniatuur met de heel
bijzondere afbeelding van een zijn maaltijd afwach¬
tende vorst, voor wie op tafel een gouden/verguld tafelstuk staat in de vorm van een kogge onder zeil.
In zijn artikel ‘1708: SpanischerErbfolgekrieg in der
Emsmündung’ (p. 35-48) vertelt Heinrich Stettneraan
de hand van een afbeelding op een zilveren brandewijnkom in de collectie van het Sneeker scheepvaart¬
museum over een kleine onbetekenende zeeslag, op
24 juni 1708 in de Eemsmonding uitgevochten tussen
twee Franse kapers en een paar ‘Duitse’ wachtsche¬
pen. De opvarenden van de verslagen Franse kapers
werden op de Nederlandse Eems-oever aan wal gezet
met de mededeling dat zij maar moesten zien thuis te
komen. Het artikel is een mooi voorbeeld van het ge¬
bruik van een museumvoorwerp als historische bron
in combinatie met archiefstukken.
In ‘Die Société Commerciale de 1’Océanie’ (p. 93110) belicht Claus Gossler de petite histoire van een
kleine Hamburgse handelsfirma, die tussen 1876 en
1914 in oostelijk Polynesië ging optreden als rederij
van een eigen kleine schoenervloot en daarmee ko¬
pra, vanille, parelmoer en andere lokale producten
exporteerde, en voedsel en lichte industriële pro¬
ducten uit Europa en de VS voor de bewoners van de
vele eilanden in het gebied importeerde. De bewaard
gebleven correspondentie tussen het Hamburgse
kantoor en zijn dependance in Papeete (Tahiti)
maakt duidelijk dat het de firma door de bank geno¬
men redelijk voor de wind ging. Behalve wanneer er
gedurfde stappen werden gezet, zoals het (misluk¬
te) opzetten van een reguliere verbinding tussen Pa¬
peete, San Francisco en Valparaiso.
In ‘Bootsbau an der Küste von Mecklenburg-Vor¬
pommern’ (p. 201-234) presenteert Wolfgang Steusloff aan de hand van korteo case studies van 34 wer¬
ven een gedetailleerd beeld van de veranderingen in de
scheepsbouw langs de Duitse Oostzeekust tussen Lübeck en Stettin sinds de Wende in 1990. De situatie bij
de tussen 1945-1990 bijna allemaal genationaliseerde
werven en werfjes met veel personeel, waar men voor-
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al houten schepen voor de kustvisserij bouwde en re¬
pareerde en waar het gebruik van staal en kunststof
maar langzaam zijn intrede deed, veranderde na 1990
razendsnel. De werven werden geprivatiseerd, hout
bleef een belangrijk bouwmateriaal - zeker bij de res¬
tauratie van traditionele vaartuigen, waar een sterk
groeiende belangstelling voor bestaat-, maar staal en
kunststof kregen de overhand, het aantal werknemers
op de werven daalde dramatisch en de bouw van ple¬
ziervaartuigen werd steeds belangrijker.
Lars U. Scholl tenslotte schenkt aandacht (p. 263284) aan de scheepsportrettist Eduard Edler (18871969), die werkte in opdracht van grote Duitse rede¬
rijen, veel historiserende stukken schilderde en er
zelfs niet tegen opzag om in de jaren 1944 en 1945
op stapel staande maar nooit afgebouwde schepen
in later jaren in volle glorie op zee te laten varen.
Diezelfde Lars Scholl belicht in zijn ‘Die Natur
muss durch das Herz hindurch um zur Kunst zu
werden’ (p. 343-374) - en daarmee beland ik in het
jaarboek voor 2005 - leven en werk van de aan de
kunstacademie van Düsseldorf geschoolde, zeer
productieve maar tot op heden vergeten zeeschilder
Cornelius Wagner (1870-1956). Het DSM bezit een
aantal werken van deze kunstenaar, een biografie en
oeuvre-catalogus staan op stapel. Wagner tekende
zeegaande schepen in de Hamburgse haven, maar
daarnaast veel kleine werkboten, in Hamburg, langs
de Rijn en in vissershavens op de kusten van York¬
shire en Cornwall, waar hij regelmatig verbleef. Zijn
werk getuigt van veel gevoel voor detail.
In ‘Eine Alltagsgeschichte der Segelschiffahrt in
Selbstzeugnissen’ (p. 55-74) kondigt Ursula Feldkamp een (voor Nederlandse musea navolgenswaard) plan van het DSM aan: het museum wil in de
komende jaren een grote database opbouwen met
daarin teksten van scheepsjournalen, correspon¬
dentie tussen kapiteins en reders, documenten met
betrekking tot maritieme wetten en regelgeving, bemanningslijsten, egodocumenten van zeevarenden,
enz. uit de periode 1800-1939. Het is de bedoeling
dat met behulp van deze database bronnen aan el¬
kaar zullen kunnen worden gekoppeld, die op mi¬
croniveau inzicht verschaffen in het karakter en de
omvang van de veranderingen in het leven aan
boord, bijvoorbeeld inzake gezagsverhoudingen, de
toepassing van het zeerecht, enz.
Dirk Peters publiceert het eerste deel van zijn ‘Deut¬
sche Werften in der Zwischenkriegszeit 1918-1939’
(p. 95-134). Het behandelt de periode 1918-1923. In
een paar jaren van snelle groei direct na 1918 werd
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veel scheepsvolume gebouwd ter compensatie van
oorlogsverliezen en als herstelbetaling aan geal¬
lieerden, maar er werd nauwelijks aandacht besteed
aan technische innovatie en concentratie van bouw¬
capaciteit; begin jaren 1920 leidde inflatie in Duits¬
land tot opheffing van werven, massaontslagen en
het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Bodo Herzog vertelt het levensverhaal van ‘Korvettenkapitan Karl Thurmann’ (p. 282-298), com¬
mandant van de in januari 1943 met man en muis op
de Atlantische Oceaan verdwenen U 553. Thurmann
stond model voor de onconventionele onderzeebootcommandant uit de beroemde film Das Boot.
Detlev Ellmers ten slotte laat in ‘Seeschiffe im
Binnenland als Zeichen der Kaufleute’ (p. 375-398)
aan de hand van een aantal objecten in de collectie
van het DSM - houten reliëfs met scheepsafbeeldingen van de buitenkant van een zestiende-eeuws
Fachwerkhuis, een versierde zilveren bokaal van
omstreeks 1700, enz. - zien, hoe kooplieden uit de
vijftiende tot twintigste eeuw, soms ver van zee wo¬
nend, met behulp van bijzondere objecten, versierd
met maritieme motieven, hun maatschappelijke po¬
sitie en hun (economische) waarde voor de gemeen¬
schap poogden te onderstrepen.
Wederom twee mooi uitgegeven banden, boorde¬
vol informatie op veel verschillende gebieden, op
grondige wijze gepresenteerd, soms verrassend
geïllustreerd.
Leo M. Akveld

Herman Ketting: Fluitschepen voor de VOC. Balanceren
tussen oncostelijckheijt en duursaemheijt (Zaltbommel:
Uitgeverij Aprilis, 2006, 144 p., ill., isbn 978-905994-141-0; €29,-)
Het klassieke vaderlandse scheepstype de fluit mag
zich tegenwoordig verheugen in een groeiende be¬
langstelling. Werd in 2003 André Wegener Sleeswyks
boek De Gouden Eeuw van hetfluitschip uitgebracht, kort
voor de jaarwisseling werden wij verblijd met de pre¬
sentatie van Herman Kettings boek, dat tot stand
kwam met onder andere geld van het Willem Vos
Fonds. Daarmee bewees het Fonds opnieuw zijn nut.
Het is altijd prettig als er over een onderwerp een
publicatie uitkomt, die voornamelijk is gebaseerd op
eigen archiefonderzoek. Sleeswyk heeft er in zijn
boek al op gewezen dat oude mythes vaak in stand
worden gehouden door het kritiekloos herhalen van
wat anderen over het onderwerp hebben geschreven,
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zonder voldoende toetsing aan eigen onderzoek. Er
zijn maar weinig hedendaagse auteurs (inclusief on¬
dergetekende) die zich daar niet in meerdere of in
mindere mate aan hebben schuldig gemaakt. Nieuw
bronnenonderzoek is dus altijd welkom, zeker als het
op de prettig consumeerbare manier wordt gepre¬
senteerd als Ketting in dit werk doet.
Het boek valt uiteen in vier delen. Het eerste bevat
een korte kennismaking met de VOC en de manier
waarop binnen de organisatie al snel de behoefte ont¬
stond aan eenvoudige en goedkope fluitschepen. Het
tweede deel van het boek is een beschrijving van de
organisatie van het bedrij f en de opzet van de werven.
In het derde deel komt de standaardisatie bij de VOC
aan bod en de impact daarvan op de fluit in haar ver¬
schillende verschijningsvormen. Het laatste deel
handelt tenslotte over de teloorgang van het type, dat
aan het einde van haar bestaan alleen nog door de
VOC wordt ingezet in gehuurde vorm.
Het is een zware klus een heel boek te vullen met
de beschrijving van één type, en dan ook nog gelimi¬
teerd tot alleen de VOC-versie. Ketting heeft dat
handig opgelost door veel aandacht te besteden aan
de organisatie van de VOC en vooral van haar wer¬
ven. Deels waren we daarmee al bekend door de dis¬
sertatie van Jerzy Gawronski, De Equipage van de Hol¬
lands en de Amsterdam (Amsterdam 1997), maar
Ketting presenteert een welkome zeventiendeeeuwse aanvulling op het gegeven. Scheepsontwerp
bij de VOC hing in hoge mate samen met de behoef¬
te die er op een bepaald moment was aan bepaalde
typen schepen. Zo leren we dat de Compagnie zijn
scheepsbouwers speciaal fluiten liet ontwerpen al¬
leen om de ondiepten van Taiwan en de Ganges te
kunnen bevaren, in de periode dat dit zakelijk aan¬
trekkelijk was. Perfecte samenwerking tussen op¬
drachtgevers en scheepsbouwers en topstaaltjes van
adaptatie in scheepsontwerp, in aanmerking geno¬
men dat de bouwmeesters in die tijd geen enkele
mogelijkheid ter beschikking stond de effecten van
hun aanpassingen vooraf te berekenen.
Kernvraag rond een boek als dit is voor mij altijd
of de schrijver er in is geslaagd de lezer het beschre¬
ven scheepstype glashelder voor ogen te stellen.
Daarop past een genuanceerd antwoord. Ketting is
een historicus met een sterk sociologische inslag en
dat wreekt zich een beetje waar het om technische
zaken gaat. Zo noemt hij bij de beschrijving van de
bouw van schepen op blz. 92 e.v. de sponning in kiel
en stevens hardnekkig ‘de groef en loopt hij wat
lichtvaardig heen over het begrip ‘slecht’. Hij ver¬
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taalt een ‘slecht’ schip op blz. 23 met ‘een eenvoudig
schip’, en noemt de andere betekenis van het woord
(vlak, zonder opbouw, vergelijk het ‘slechten’, dus
het vlakken van de spanten alvorens die beplankt
kunnen worden) in het geheel niet. Toch krijgen di¬
verse teksten een heel andere portee als ze met deze
vertaling in het achterhoofd worden gelezen.
Ook in de illustraties gaat het meermaals mis. Zo
toont Ketting op blz. 46 een afbeelding die hij ‘werfwerkzaamheden aan de Zaan met een schip in aan¬
bouw’ noemt, terwijl het hier de beroemde Zaanse
overtoom betreft, waar juist een schip passeert Op blz.
30 luidt de ondertitel van een schilderij van een walvisvaardersfluit voor Rotterdam van Lieve Verschuier
‘bemanningsleden brengen hun bezittingen aan
boord’, terwijl een detail uit hetzelfde schilderij op blz.
126 ineens ‘het overladen van voedingswaren en grond¬
stoffen’ heet af te beelden. Ook laat hij kansen liggen
als het erom gaat het verschil tussen twee typen flui¬
ten met een verschillende inwendige indeling te illu¬
streren met eenvoudig te maken doorsnedetekeningen en laat hij na de beroemde Resolutie van 1697,
waarin voldoende coördinaten worden genoemd om
lijnenplannen te maken van alle typen retourschepen
en óók van de ‘fluit of hekboot’ in het boek af te beel¬
den, terwijl ze wel voorhanden zijn en tot groter be¬
grip en een duidelijker beeld bij de lezer hadden kun¬
nen leiden. Het feit dat Kettings vader, Herman senior
een aantal verklarende schetsen voor het boek heeft
geleverd doet niets af aan het gevoel dat wat de illus¬
traties betreft er wel wat lichtvaardig is geselecteerd.
Aan de andere kant slaagt Ketting er met groot ge¬
mak in het leven van de scheepsbouwers en schepe¬
lingen voor ons toegankelijk te maken, met als te¬
genstelling de Heren bewindhebbers die vanuit hun
riante buitens het werfpersoneel verbieden zich
’s winters even in de smederij van de werf te war¬
men. Ook wordt de beginperiode van de Compagnie
beeldend en boeiend beschreven en neemt Ketting
de lezer aan de hand op een excursie rond de vesti¬
gingen van de VOC.
Mijn kritiek is dan ook niet meer dan gekrabbel in
de marge. Ketting heeft een stevig boek geschreven
dat lang mee zal gaan. Met wat meer aandacht voor
technische aspecten of een paar goede proeflezers
kunnen toekomstige boeken van deze auteur tot de
top gerekend worden van wat Nederland op historisch-maritiem gebied te bieden heeft.
Ab Hoving
D. Wildeman, De wereld in het klein. Globes in Nederland
(Amsterdam/Zutphen: Stichting Nederlands Scheep-
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vaartmuseum/Walburg Pers, 2006,126 p., ill., isbn
90-5730-434-1;€19,95) (Jaarboek 2006 Vereeniging
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum/
Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum).
Ooit schreef ik in een tentoonstellingstekst: ‘De
kleine mens maakt de grote aardbol hanteerbaar
door hem in een plat vlak te dwingen. Hij brengt
hem in kaart, met steeds meer details. [.] Zo
leert de mens zijn weg te vinden in het labyrint dat
de natuur uit water en land heeft geschapen’. Die
tekst ging over kaarten. Het hier besproken boek
vertelt over hoe de mens de aarde leesbaar maakte
met een ander hulpmiddel, de globe.
Het hoofdstuk ‘De wereld in het klein’, dat de le¬
zer moet inleiden in de wereld van de globes, stelt
wat teleur. Voor de hand liggende vragen komen
niet aan de orde: kenden niet-westerse culturen de
globe, werden ze vanaf het begin op schaal ge¬
maakt, had de schaal bij verschillende diameters van
de bol invloed op het kaartbeeld? Het hoofdstuk be¬
staat uit weinig samenhang vertonende informatie
over de manier waarop de vóór 1500 over de aarde
verworven kennis via kaarten en boeken werd vast¬
gelegd en verspreid - met nogal wat niet ter zake
doende alinea’s over Galileï, het verdrag van Tordesillas, Magelhaes en Columbus. Het hoofdstuk
eindigt abrupt met de constatering dat een globe de
meest sprekende manier was om de nieuw aange¬
troffen werelden en hun fysieke onderlinge relatie in
beeld te brengen, zonder verder uitleg te geven over
het voordeel van een bol boven een platte kaart. Van¬
daag kennen wij de kleurrijke, ver in de ruimte ge¬
maakte beelden van de bol waarop wij leven, voor
ons is het gebruik van een bolvorm voor de uitbeel¬
ding van de aarde logisch, maar waarom begon men
die vorm in oudheid en middeleeuwen te gebruiken?
Na de inleiding komt de auteur, conservator zee¬
vaartkunde in het Amsterdamse scheepvaartmuseum,
op voor hem bekend terrein. Hij schetst de ontwik¬
keling van de globe van een houten of metalen bol,
waarop het wereldbeeld werd geschilderd of gegra¬
veerd, totde plastic aardbol van vandaag, metofzonder verlichting. In zijn relaas komt de lezer vele be¬
kende maar soms ook onbekende namen tegen. De
Lotharinger Waldseemüller paste vroeg in de zestiende
eeuw voor het eerst een gedrukt kaartbeeld op een glo¬
be toe. Gerard Mercator maakte de globe tot een zee¬
vaartkundig instrument door loxodromen of koerslijnen met het kaartbeeld mee te laten drukken; ook
bedacht hij het praktische concept van een globestoel
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met vier kruiselings verbonden poten en een grondplaat met daarop een steun voor de meridiaanring.
Begin zeventiende eeuw komen de Noord-Nederlanders overdonderend in beeld, zij gaan een eeuw
lang de binnen- en buitenlandse markt voor globes
beheersen; tussen 1597 en 1610 brengen zij eenen¬
twintig nieuwe globes op de markt, ook hemelglo¬
bes. Voor het navigeren was immers kennis van de
vaste posities van de sterren boven de oceanen van
groot belang. De vraag naar globes bleef toenemen,
stelt de auteur, maar waarom, wat was de oplage van
al die bollen, wie kochten ze en waarom: zulke vra¬
gen blijven (blijkbaar door het ontbreken van gege¬
vens noodgedwongen) onbeantwoord. Zeelieden
gebruikten aan boord (incidenteel?) globes, alleen
bij het overbruggen van grote afstanden, maar de
VOC schafte al in 1634 het gebruik aan boord af.
Waarschijnlijk werden globes alleen bij het zee¬
vaartkundig onderwijs regelmatig gebruikt, maar
tot wanneer wordt niet duidelijk. In dit hoofdstuk
over de hoogtijdagen van de Nederlandse globeproductie volgen de namen van globemakers elkaar in
snel tempo op: Van Langren, Hondius, Willem
lansz. Blaeu, Janssonius, en onmisbare weten¬
schappelijke partners als Snellius en Plancius. Zij
krijgen allemaal hun plaats in het verhaal, hun in¬
vloed en onderlinge relaties worden duidelijk.
Zo tegen 1700 kwam er een einde aan de domi¬
nante positie van Nederland op het gebied van de
globemakerij. Het kaartbeeld op de Nederlandse
globes was langzamerhand zo verouderd, dat de
klanten wegbleven. Andere Europese uitgevers als
Homann in Duitsland, Coronelli in Italië en vaderen
zoon Robert in Frankrijk, die tevoren een marginale
rol hadden gespeeld maar wel de kunst hadden kun¬
nen afkijken, traden nu in de voetsporen van de Ne¬
derlanders en namen in ieder geval de niet-Nederlandse klantenkring over. Alleen de Amsterdamse
uitgever Gerard Valk hield het op de markt voor glo¬
bes nog enige decennia vol, gebruik makend van
Franse cartografische gegevens.
Het meest fascinerende hoofdstuk vind ik dat, waar¬
in de auteur uiteenzet hoe een globe wordt gemaakt.
Het was puur ambachtelijk werk, de techniek werd
mondeling doorgegeven, van vader op zoon, van leer¬
meester op leerling. Pas in 1698 zette Pieter Maasz.
Smit de werkwijze op papier. Het procédé lijkt zo een¬
voudig: een mal met daaromheen twee halve bollen
van papier-maché en gips, daarop geplakt de gedrukte
kanovormige segmenten met het kaartbeeld en twee
afsluitende poolkapjes, een hoofdas met vier zij-as-
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jes als geraamte, de halve bollen tegen elkaar geplakt,
een laag vernis erover, een meridiaanring om de bol
heen en een stoel eronder en een draaibare, stevige glo¬
be met een dikte van zo’n twee centimeter is het re¬
sultaat. De eenvoud is bedrieglijk. De auteur vertelt (p.
65/66) over in ieder geval één concurrerende buiten¬
landse globemaker die vastliep, niet omdat het hem
ontbrak aan wetenschappelijke kennis, maar omdat
hij de vaardigheid miste voor het maken van goede bol¬
len. Er zijn er zonder twijfel meer geweest.
Een kort hoofdstuk over het gebruik van de globe
als symbool voor macht, kennis en status, een geïl¬
lustreerd glossarium en een korte literatuurlijst be¬
sluiten het boek.
Twee opmerkingen tot besluit. De wereld in het klein
bevat veel wetenswaardige kennis, maar het vereist
enig doorzettingsvermogen om die tot je te nemen.
Auteur en redactie presenteren de kennis over glo¬
bes in een tamelijk brokkelige tekstopzet en in een
menigmaal niet soepel lopend Nederlands (p.72:
‘Als enige Europeaan die vóór hem dat gebied be¬
zocht, had Abel Tasman ...’; p. 104 ‘De gemiddelde
mens uit de Oudheid ...’). Soms is ronduit sprake
van slordigheid. Op p.52 bijvoorbeeld staat in het
subhoofdstuk ‘Verlichte genootschappen’ de zin ‘In
de achttiende eeuw ontwikkelde de gegoede burge¬
rij een warme belangstelling voor de natuurweten¬
schappen’ en even daaronder: ‘In de achttiende
eeuw kregen de nieuwe natuurwetenschappen aan¬
dacht in brede lagen van de bevolking’. Dat houdt
deze lezer althans niet echt bij de les.
De vormgeving van De wereld in het klein daarente¬
gen verdient alle lof. Het afdrukken van de titels van
de verschillende hoofdstukken in de vorm van een
cirkelsegment onderaan de bladzijden is een geraf¬
fineerde vondst. Pas na het lezen van enige bladzij¬
den viel mij dat op; dat is verrassende maar niet op¬
dringerige vormgeving. De vrijstaande afbeeldingen
van een tweetal globes getuigen van voorbeeldig
vakmanschap. De (detail)foto’s zijn van uitstekende
kwaliteit, zij vormen met hun bijschriften een waardevolle aanvulling op de lopende tekst.
Een mooie uitgave, maar enige tijd voor reflectie
had wonderen kunnen doen.
Leo M. Akveld
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Joke E. Korteweg, Kaperbloed en koopmansgeest. ‘Legale
zeeroof door de eeuwen heen (Amsterdam: Balans, 2006,
342 p., ill., isbn 90-5018-746-3;€25,-)
Over kaapvaart en piraterij zijn de laatste decennia
veel boeken verschenen. Nu eens zijn dat zeer gron¬
dige, op uitvoerig bronnenonderzoek berustende
dissertaties, dan weer lichtvoetige plaatwerken zon¬
der voetnoten. Slechts zelden wordt de gulden mid¬
denweg bewandeld. Daardoor ontbreekt een verant¬
woord overzichtswerk dat de nieuwe vondsten, die
de afgelopen tijd in het kaapvaartonderzoek zijn ge¬
daan, beschikbaar maakt voor een breed publiek.
Historica Joke Korteweg, auteur van een boek
over een bejaardentehuis voor oud-zeelieden in Egmond aan Zee en een proefschrift over de Neder¬
landse zeesleepvaart, nam het op zich zo’n populai¬
re, maar degelijke studie inclusief voetnoten te
schrijven. De taak die zij zichzelf stelde was niet ge¬
ring. Een volledig overzicht van de internationale
kaapvaart en piraterij, van deOudheidtothetheden.
En dat in niet veel meer dan driehonderd bladzijden.
Gezien dit uitgangspunt moest het haast wel een
boek worden met een zekere oppervlakkigheid.
Kortewegs centrale thema is de strijd tussen ka¬
perbloed en koopmansgeest. Twee tegengestelde be¬
grippen, die volgens haar onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Enerzijds was particuliere kaapvaart
noodzakelijk om oorlogen te winnen en macht te ver¬
werven, anderzijds was het een middel dat niet paste
bij een moderne staat De Nederlandse kaapvaartwordt
in dat kader vergeleken met die van het buitenland.
Wie zeeroverij in de Oudheid en Middeleeuwen in
minder dan veertig bladzijden wil bespreken, kan
bijna niet anders dan met de bekende mythische ver¬
halen aankomen over zeerovers bij Homerus, Julius
Caesar als slachtoffer van piraten en de rooftochten
van de gebroeders Barbarossa in het MiddellandseZeegebied. Ook aan zeeroof in de moderne tijd, zo
geheel anders dan die in vroeger eeuwen, kan in een
bestek van vijftien pagina’s nauwelijks recht worden
gedaan. Korteweg stelt dat het onmogelijk is kaap¬
vaart te behandelen zonder over piraterij te spreken
en dat ze daarom ook zeeroof in zeer vroege en re¬
cente tijden aan de orde laat komen. Piraterij kwam
echter ook in de hoogtijdagen van de kaapvaart vol¬
op voor, dus waarom zouden deze andere tijdperken
noodzakelijkerwijs moeten worden behandeld om
over zeeroof te kunnen spreken?
Voor de kaapvaart van de zestiende eeuw tot aan
haar opheffing in de negentiende eeuw resteren ruim
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tweehonderd pagina’s. Wanneer het alleen de Ne¬
derlandse kaapvaart (en piraterij) betrof zou daar wat
mee te beginnen zijn geweest, maar Korteweg wil
met de Nederlandse kaapvaart als centraal thema niet
alleen ook uitgebreid kaapvaart en zeeroof van En¬
geland en Frankrijk bespreken, maar tevens die in
Afrika, Azië en Amerika. Daarmee neemt ze wel heel
erg veel hooi op de vork. En is het verhelderend?
De Amerikaanse piraterij in het midden van de
achttiende eeuw en de Zuidoost-Aziatische piraterij
in de negentiende eeuw hebben echt niets met de
Nederlandse kaapvaart te maken. Om mij geheel
onduidelijke redenen komt zelfs de Tocht naar
Chatham, het grote wapenfeit van de Nederlandse
oorlogsvloot in de Tweede Engelse Oorlog, uitge¬
breid aan de orde, mede aan de hand van citaten. Zo
lezen we ook over het Rampjaar 1672, toen volgens
de auteur de gezamenlijke legers van Frankrijk, En¬
geland, Munster en Keulen grote delen van het
grondgebied van de Republiek veroverden. Kenne¬
lijk is haar ontgaan dat Engeland dankzij de Neder¬
landse vloot onder Michiel de Ruyter nooit troepen
in Holland of Zeeland aan land heeft kunnen zetten.
Korteweg geeft zeker een aardige samenvatting
van de Nederlandse kaapvaart tussen 1568 en het
begin van de negentiende eeuw. Wie nog eens in
kort bestek wil lezen over de verovering van de Zil¬
vervloot, de ondernemingen van de Zeeuwse kapers
en het financiële reilen en zeilen van de kaapvaart,
kan in haar boek uitstekend terecht. Maar is dat te
danken aan Korteweg of aan auteurs als J.R. Bruijn,
J. Francke en J.Th.H. Verhees-van Meer? Korteweg
heeft namelijk voor een merkwaardige aanpak ge¬
kozen, die nog het beste kan worden omschreven
als het bieden van een bloemlezing uit het werk van
vooraanstaande maritiem-historici over kaapvaart
en piraterij. In 76 stukken, van gemiddeld ongeveer
een pagina lang, geeft ze tussen haar eigen teksten
door parafrases van saillante details uit andermans
boeken. Deze passages zijn telkens duidelijk gemar¬
keerd door een dikke streep in de kandijn. Het is bij¬
na onvermijdelijk dat Kortewegs eigen betoog ver¬
brokkeld raakt door deze grote hoeveelheden
teksten van anderen. Vaak schrijft ze tussendoor
niet meer dan verbindende teksten. Zij eindigt met
de conclusie dat iedere generatie de piraten krijgt
die ze verdient, een platitude die is overgenomen
van de Amerikaanse historica J.E. Thomson.
Ik vind dat het werk van prominente zeehistorici
geen recht wordt gedaan door Kortewegs aanpak.
Zij vat de teksten van deze auteurs wat samen en ci¬
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teert niet letterlijk door iets te veranderen aan taai¬
en woordgebruik. Daardoor ontstaan stukken waar
de desbetreffende auteurs niet per se achter hoeven
te staan, maar die ook bepaald niet het geestelijk ei¬
gendom van Korteweg kunnen worden genoemd.
Een enkel voorbeeld om dit te illustreren. J.R.
Bruijn schrijft in Varend Verleden (p. 30-31):
‘De Staten-Generaal besloten daarom al spoedig niet
door te gaan met kruisen, maar over te stappen op een
geregelde konvooidienst, zowel in het westelijk bek¬
ken van de Middellandse Zee, als ook tot de Levant toe.
Dit konvooisysteem werd in nauwe samenwerking met
vertegenwoordigers van de belanghebbende koop¬
lieden en reders opgezet: tweemaal per jaar, in sep¬
tember en december, voegden oorlogsschepen zich bij
koopvaarders op hun reizen naar Italië en de Levant.
Dit systeem bleef tot het einde van de Republiek ge¬
handhaafd en vormde een vast onderdeel in de jaar¬
lijkse uitrustingen van de admiraliteiten’.
Dan Korteweg (p. 113): ‘Uiteindelijk besloten de
Staten-Generaal over te stappen op een geregelde
konvooidienst, zowel in het westelijk bekken van de
Middellandse Zee als op de route naar de Levant.
Tweemaal per jaar, in september en december,
voegden oorlogsschepen zich bij koopvaarders op
hun reizen naar de Levant en naar Italië. Dit systeem
bleef lange tijd een vast onderdeel van de jaarlijkse
uitrusting van de Admiraliteiten’.
Het op deze wijze bewerken van teksten voor een
boek is zinloos. Net zo goed, zelfs veel beter, had de
oorspronkelijke tekst kunnen worden gebruikt,
waarbij inkortingen hadden kunnen worden aange¬
geven door drie punten tussen haken. Maar ja, dan
zou het boek zonder voorafgaande schriftelijke toe¬
stemming van alle geciteerde auteurs zonder twijfel
de copyrightrechten hebben overtreden. Deze rech¬
ten worden mijns inziens alsnog geschonden door de
zeer lange passages die met minieme wijzigingen uit
het werk van auteurs als Francke zijn overgenomen.
Ook hoofdstuk- en paragraaftitels zijn veelal aan het
werk van anderen ontleend. Zelfs is enige tijd geleden
een inlegvel aan het boek toegevoegd, waarin staat
dat diverse tekstpassages, feiten en uitgegeven ar¬
chiefbronnen zijn opgenomen die direct afkomstig
zijn uit een nog onvoltooid proefschrift over de Ne¬
derlandse kaapvaart van Ivo van Loo.
De illustraties die zijn opgenomen sluiten ironisch
genoeg goed aan bij de titel van het boek. Praktisch alle
afbeeldingen zijn uit enkele recente overzichtswerken
over kaapvaart en piraterij geroofd. Dat is duidelijk te
zien aan de gebruikte uitsnede. Een gemakkelijke en

TI JDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 26 (2007) 2

goedkope oplossing, die voor de lezer echter betekent
dat hij met een groot aantal onscherpe afdrukken
wordt opgescheept. En dan de bijschriften: geen en¬
kele informatie over kunstenaar en datering en uiter¬
aard ook geen mededeling over de instellingen waar
de objecten worden bewaard. Met ongeloof las ik het
bijschrift onder het portret van oerpiraat Edward Te¬
ach (bijgenaamd Blackbeard), die volgens Korteweg
een gevreesd kaper was. Een merkwaardige lapsus in
een boek dat te veel op het werk van anderen berust
en vooral een eigen visie van de auteur mist.
R.B. Prud’homme van Reine

Peter Sigmond en Wouter Kloek, Zeeslagen en zeehel¬
den in de Gouden Eeuio (Amsterdam, Rijksmuseum en
Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2007, 175 p., ill.,
isbn 978-90-8689-022-4, serie ‘Rijksmuseum Dos¬
siers’, 10, €29,50; in 2007 verschijnt ook een editie
in het Engels, isbn 978-90-8689-023-1)
Het herdenkingsjaar vanwege de vierhonderdste ge¬
boortedag van Michiel de Ruyter leek wat moeizaam
te beginnen, maar toen de geboortedag eenmaal in
zicht kwam, barstte het dan uiteindelijk toch los.
Tentoonstellingen, symposia en lezingen, een
vlootschouw, uitgifte van postzegels en munten, en
natuurlijk een flinke stapel boeken. Deze zullen in
het volgende nummer van het Tijdschrift voor Zee¬
geschiedenis worden besproken. De meeste van die
boeken bieden maar weinig nieuws, want sinds de
biografie van Gerard Brandt uit 1687 verschenen
nog maar weinig boeken waarvan de auteurs zich op
andere bronnen baseerden dan degene die Brandt
raadpleegde. In de hausse aan publicaties over Mi¬
chiel de Ruyter verscheen ook een publicatie, die iets
verder van deze zeeheld afstaat. Zeeslagen en zeehelden
in de Gouden Eeuw is een boek waarvan de vlag de la¬
ding volledig dekt. In tien hoofdstukken behande¬
len maritiem historicus Peter Sigmond en kunsthis¬
toricus Wouter Kloek de maritieme geschiedenis
van Nederland vanaf de zeeslagen op het Haarlem¬
mermeer en de Zuiderzee in 1573 tot aan de laatste
grote zeeslag in de Derde Engelse Oorlog in 1673, de
zeeslag bij Kijkduin. De illustraties zijn - maar dat
kan natuurlijk haast niet anders met twee auteurs
die hier al lange tijd werkzaam zijn - voornamelijk
geput uit de zeer rijke collectie van het Rijksmuse¬
um. Het eerste hoofdstuk ‘Van watergeuzen naar
een zeemacht’ laat zien dat de zestiende eeuw het
voorspel was tot de grote daden van de Nederlan¬
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ders op het water een eeuw later. Voorstellingen van
zeeslagen uit de zestiende eeuw werden echter op¬
merkelijk genoeg pas in de zeventiende eeuw ge¬
schilderd, soms wel decennia nadien. Een voorstel¬
ling van de Spaanse Armada van 1588 werd in 1608
door Aert Anthonisz geschilderd, de slag op het
Haarlemmermeer van 1573 door Hendrick Cornelisz Vroom in iÓ2g en de slag op de Zuiderzee, die
ook in 1573 plaatsvond, door Abraham de Verwer in
1621. Het tweede hoofdstuk behandelt de afbeeldin¬
gen en voorwerpen die herinneren aan de zeeslag bij
Gibraltar in 1607 waarbij Jacob van Heemskerck om
het leven kwam en daarmee de eerste echte Neder¬
landse zeeheld werd. Alle schilderijen uit de verza¬
meling van het Rijksmuseum passeren de revue en
ook het grote zeestuk uit 1622 door Cornelis Claesz
van Wieringen in de collectie van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam. Piet Hein en de
Zilvervloot staan centraal in hoofdstuk drie. Piet
Hein werd een zeeheld zonder dat hij ooit een zee¬
slag van formaat leverde. Hij stierf in een betrekke¬
lijk onbetekenend gevecht tegen de Duinkerker ka¬
pers, maar door zijn aandeel in de verovering van de
Zilvervloot in 1628 was hij toch al een legendarische
held. Hoofdstuk vier ‘De marine, mensen en midde¬
len’ laat zien waarom de Republiek zo goed kon
draaien: handel en visvangst waren de kurken waar¬
op de economie dreef en daarom was de zee zo be¬
langrijk. De auteurs behandelen hier de vlootorganisatie, discipline, tactiek, wapens en schepen. Na
dit intermezzo vervolgt het boek met hoofdstuk vijf
overMaerten Tromp, de zeeslag bij Duins (1639) en
de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654). Deze oorlog
verliep slecht voor de Republiek al werd uiteindelijk
een niet onredelijke vrede bereikt. Het meest inte¬
ressant was het uitgangspunt, omdat er gevochten
werd om een verschil van inzicht over de vrijheid op
zee. In het zesde hoofdstuk komen Cornelis Tromp
en de zeeslag bij Livorno (1653) aan de orde. Drie
schilderijen van deze zeeslag laten elk een verschil¬
lend perspectief zien. In dit hoofdstuk wordt ook
aandacht besteed aan Trompenburgh, het buiten
van Cornelis Tromp in ’s-Graveland, dat hij tussen
1675 en 1684 opnieuw liet opbouwen. In de zomer
bewoonde het gezin deze buitenplaats, die Tromp
overigens na zijn verheffing in de Deense adelstand
Syllisburg noemde. Deze buitenplaats is onlangs na
een ingrijpende renovatie door de Rijksgebouwen¬
dienst als bruikleen aan het Rijksmuseum gegeven.
De kunstenaars en hun opdrachtgevers worden be¬
handeld in hoofdstuk zeven. Het gaat dan vooral om
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Hendrick Cornelisz Vroom, de grondlegger van het
zeestuk in de noordelijke Nederlanden aan het be¬
gin van de zeventiende eeuw, en vader en zoon Wil¬
lem van de Velde, die in Rampjaar 1672 naar Enge¬
land uitweken en voor de Engelse koning Karel II
gingen werken. Michiel de Ruyter en de Tweede En¬
gelse Oorlog (1665-1667) komen aan bod in hoofd¬
stuk acht. De slag bij Lowestoft in 1665 ging door
strategisch en tactisch falen verloren, maar de Re¬
publiek behaalde eclatante successen bij de Vier¬
daagse zeeslag in 1666 en de Tocht naar Chatham in
1667. Het negende hoofdstuk betreft nogmaals De
Ruyter, Cornelis Tromp en de Derde Engelse Oorlog
(1672-1674). Als de vloot tijdens de deze oorlog
geen stand had gehouden, was het met de Republiek
gedaan geweest. Gelukkig waren de resultaten van
de slagen bij Solebay (1672), Schooneveld (1673) en
Kijkduin (1673) zodanig, dat de beoogde landing
van een gecombineerde Frans-Engelse vloot voor¬
komen kon worden. Het boek sluit wat merkwaar¬
dig af met een verhaal over memorabilia, voorwer¬
pen die bedoeld of onbedoeld een herinnering aan
een persoon levend houden. Vooral de voorwerpen
met betrekking tot De Ruyter krijgen hier aandacht.
Tot slot is er nog een redelijk uitgebreide literatuur¬
lijst waarop zowel maritiem-historische als kunst¬
historische literatuur prijkt. Aan de binnenkant van
de omslag achterin is een kaart van de Noordzee ge¬
voegd. Daarop zijn de plaatsen afgebeeld, die in de
tekst zijn besproken. Maar de plaatsen waar de zee¬
slagen bij Duins (Downs), Solebay, Schooneveld en
de Vierdaagse Zeeslag plaatsvonden, zijn echter niet
aangegeven. Sigmond en Kloek hebben met hun
boek proberen te vertellen wat al die plaatjes van
zeehelden ons vertellen. Waarom werden ze ge¬
maakt? Wat laten ze werkelijk zien en hoe kwamen
ze tot stand? Daarin zijn ze redelijk geslaagd. Over
het algemeen is het een heel behoorlijk boek, dat
voor de insiders echter weinig nieuws biedt. Het
boek lijkt daarom vooral bestemd te zijn voor het
grote algemeen maritiem geïnteresseerd publiek.
Bij mij rees echter regelmatig de vraag hoe al die
schilderijen en andere voorwerpen in de collectie
van het Rijksmuseum terecht zijn gekomen. Aan die
vraag wordt helaas weinig aandacht besteed. Verder
zijn er enkele kleine typefoutjes, foutieve jaartallen
ofverkeerde verwijzingen naar illustraties, maar die
zijn niet heel storend. Het boek is uitstekend ver¬
zorgd en de kwaliteit van de vele illustraties is goed.
Hopelijk gaan de auteurs hierna door met het schrij¬
ven van een maritieme kunstgeschiedschrijving van
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de achttiende eeuw, want - hoewel er toen ook zee¬
stukken werden geschilderd - is daarover nog nooit
een overzichtswerk verschenen. Het boek Nederland¬
se kunst 1700-1800, dat in 2006 verscheen en dat de
achttiende-eeuwse collectie van het Rijksmuseum
behandelt, bevat geen enkel zeestuk.
Ron Brand

David Gleicher: The rescue of the third class on the Tita¬
nic. A revisionist history. (John’s, Newfoundland: In¬
ternational Maritime Economic History Associa¬
tion, 2005, xviii + 294 P- (Research in Maritime
History No. 31), isbn 0-9738934-1; $25.-)
De ramp met de Titanic die zich afspeelde in de nacht
van 14 april 1912 werd kort nadien door twee officië¬
le commissies onderzocht: in de Verenigde Staten
door een senaatscommissie onder leiding van Wil¬
liam Smith, en in Groot-Brittannië door een rege¬
ringscommissie onder leiding van Charles Bigham
ofwel Lord Mersey. Deze onderzoekscommissies
produceerden enkele duizenden bladzijden met ge¬
detailleerde getuigenverklaringen.
In 2006 publiceerde David Gleicher op basis van al
dit materiaal alsmede de vele honderden publicaties
die sindsdien over deze scheepsramp het daglicht
mochten aanschouwen, een doorwrochte, fascine¬
rende wetenschappelijke studie, waarin hij een revisie
geeft van hetgeen er die nachtprecies gebeurde, in het
bijzonder met betrekking tot de derde klasse passagiers
van de Titanic, onderwie relatief de meeste slachtoffers
vielen, vooral onder de mannen uit deze klasse.
David Gleicher analyseert van minuut tot minuut
hetgeen deze passagiers aan boord is overkomen. Het
kwantitatieve gedeelte van de gegevens die hij uit de
commissieverslagen heeft afgeleid, onderwerpt hij
zelfs nauwgezet aan een statistische analyse. Zo ge¬
bruikt hij bijvoorbeeld logistische regressie analyse om
na te gaan of er significante verschillen blijken te be¬
staan tussen de passagiers voor wat betreft hun kans
op overleving, wanneer dezen systematisch worden
ingedeeld naar geslacht, leeftijd en passageklasse.
Met zijn studie toont Gleicher aan, dat er wel de¬
gelijk nog steeds interessante en belangwekkende
‘nieuwe’ informatie over de dramatische ondergang
van het gedoemde R.M.S. Titanic te publiceren valt.
De centrale assumptie van Gleicher’s studie is, dat
een belangrijke verklaring voor hetgeen zich die nacht
in de behandeling van de mannelijke derde klasse pas¬
sagiers op de Titanic heeft voorgedaan, is gelegen in
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de toentertijd opgeld doende, Edwardiaanse theorie
dat mannen uit lagere sociale klassen inherent ‘ge¬
vaarlijke individuen’ zijn, in wie ‘het wilde beest steeds
op de loer ligt, klaar om op te springen’. Vanuit die imp¬
liciete sociologische aanname achtte de scheepsleiding
van de Titanic het niet meer dan vanzelfsprekend, dat
de derde klasse mannen massaal vanuit hun accom¬
modatie in hetvoorschip helemaal naar het achterschip
werden gedirigeerd om daar vervolgens te worden vast¬
gehouden totdat zij als laatsten aan de beurt zouden
komen, teneinde ondertussen de reddingsoperaties bij
de sloepen ten dienste van de eerste en tweede klasse
passagiers zonder verstoring door ‘dat soort onbe¬
trouwbare derde klasse individuen’ te laten verlopen.
Het schip zou vast nog wel lang genoeg blijven drij¬
ven en er zou ook heus wel tijdig hulp komen opda¬
gen, zodat ook die derde klasse mannen nog op tijd
van boord zouden kunnen komen. Dat bleek evenwel
een miscalculatie die vele honderden mannelijke der¬
de klasse passagiers onnodig het leven zou kosten.
De studie van Gleicher bevat een schat aan zeer ge¬
detailleerde informatie. Hij geeft aan de hand daar¬
van een levendige beschrijving van de voorvallen aan
boord van de Titanic gedurende de rampnacht. Er is
in de loop van de afgelopen decennia ongebreideld ge¬
rapporteerd en gefantaseerd over wat er op het rampschip allemaal zou zijn gebeurd. Gleicher houdt in zijn
revisionistische studie tal van dergelijke opvattingen
en weergaves kritisch tegen het licht. Het nodige daar¬
van falsifieert hij op overtuigende wijze.
Binnen de ons toegemeten beperkte ruimte geven
we enkele van zijn hoofdbevindingen weer. Anders
dan in het ‘populaire verhaal’, hebben de derde klas¬
se mannen op de Titanic de legitimiteit van het han¬
delen van de scheepsleiding tijdens het beladen en
strijken van de reddingsboten niet aangevochten. Er
is door hen niet gewelddadig opgetreden jegens de
bemanning; zij accepteerden de regels die hen wer¬
den opgelegd en die weldra bleken hen buitenge¬
woon te benadelen. Er is geen overtuigend bewijs dat
er iemand zou zijn doodgeschoten tijdens de laatste
ogenblikken voordat het schip uiteenbrak.
Tweede stuurman Charles Lightoller - die voor¬
heen in het ‘populaire verhaal’ als held werd gevierd
- blijkt de minst competente van de drie seniorstuurlieden te zijn geweest: hij slaagde er in de an¬
derhalf uur dat hij vrijwel geen andere verantwoor¬
delijkheid had, niet in meer dan vier sloepen te
beladen en te strijken.
Anders dan de Mersey-Commissie in 1912 heeft
geconcludeerd, komt Gleicher tot de slotsom dat
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gezagvoerder Smith niet traag heeft gereageerd na
de aanvaring met de ijsberg: binnen tien a vijftien
minuten na het ongeval - zodra de voortstuwingsinstallatie voorgoed was afgezet - ging de order uit om
de reddingsboten in gereedheid te brengen en vijf a
tien minuten nadien was de uitvoering ervan onder
supervisie van de drie senior-stuurlieden gaande.
Veel van de door Walter Lord in 1955 en 1986 geuite
kritiek op kapitein Smith en zijn staf wordt in de
analyse van Gleicher niet bevestigd. Wel plaatst
Gleicher indringende en moreel geladen vraagte¬
kens bij twee cruciale beslissingen die Smith die
nacht nam: ‘directing the movement of 200-300
Third Class men from their forward quarters to the
extreme after end of the ship; and restricting these
same men (along with Second Class men who ming¬
led with them) from the lifeboats launched from the
after end.’ Hoeveel objectieve moeite Gleicher ook
doet om deze kapiteinsbeslissingen alsnog te ‘ver¬
klaren’ in het licht van de omstandigheden ter plaat¬
se en van de toenmalige Edwardiaanse opvattingen
over gepast gedrag bij een ramp, toch ontkomt hij
niet aan het - hoe voorzichtig ook geformuleerde oordeel dat honderden mannelijke derde klasse pas¬
sagiers door dubieuze beslissingen van de scheeps¬
leiding nodeloos om het leven zijn gekomen.
Nico Guns
Peter Doepgen, Die Washinytoner Konjerenz, das Deutsche
Reich und die Reichsmarine. Deutsche Marinepolitik ig 21 bis
1935 (Bremen: VerlagH.M. Hauschild, 2005,227 p.,
ill. (Deutsche Maritime Studien/German Maritime Stu¬
dies 2), isbn 3-8g757-3i3-X;€32.-)
Dit is de tweede uitgave in een serie monografieën
die het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. in nauwe samenwerking met de uitgeverij Hau¬
schild uitbrengt. Ook hier gaat het om een handels¬
editie van een proefschrift dat eerder aan de
universiteit van Kiel werd verdedigd. Het deel sluit
aan bij het eerder in het Tijdschrift voor Zeegeschie¬
denis besproken deel 1 (zie: TvZ nr. 26, 2007 (1))
Het boek behandelt met grote nauwkeurigheid de
gevolgen die de Naval Conjerence (Conferentie van
Washington) van 1921-1922 had op de ontwikkeling
van de Duitse marine tijdens de Weimar Republiek
en de eerste jaren van het Derde Rijk.
Daar waren geen vertegenwoordigers van de ver¬
slagen Hochseeflotte voor uitgenodigd. Tijdens de
conferentie besloten Groot-Brittannië, de Verenigde
Staten, Frankrijk, Japan en Italië op vrijwillige basis
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af te zien van ongelimiteerde nieuwbouwplannen die
Scapa Flow en de gevolgen van het verdrag van Ver¬
zouden kunnen leiden tot een nieuwe wapenwedloop.
sailles voor de marine. Ook is er aandacht voor de
Iedere deelnemer zou zich bij de bouw van slagsche¬ rol van de geallieerde controlecommissie die de ver¬
pen en vliegdekschepen beperken tot een onderling dragsbepalingen moest controleren. Interessant
overeengekomen tonnage. De raamovereenkomst van zijn de vijf verschillende Denkschriften die Duitse ma¬
Washington kreeg een vervolg in de Conferentie van rineofficieren schreven in de periode tussen de wa¬
Londen (1930) die beoogde om ook voor de nieuw¬
penstilstand en de totstandkoming van het verdrag
bouw van kruisers en kleinere schepen vrijwillige be¬ van Versailles. In die Denkschriften zetten ze hun ge¬
perkingen op te stellen. De Franse en Italiaanse ver¬
dachten over de toekomstige Duitse marine uiteen.
tegenwoordigers wilden niet akkoord gaan met de Anders dan de politieke leiding van Duitsland, za¬
voorgestelde beperkingen maar de resterende drie gro¬ gen de marineofficieren voor ‘hun’ marine wel de¬
te maritieme mogendheden tekenden de overeenkomst gelijk een toekomst. Hun geschriften zouden dan
wel. Dat deden ze echter onder de voorwaarde dat de ook een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwik¬
bouw van kruisers kon worden aangepast aan de spe¬
kelen van een naoorlogse marinepolitiek.
cifieke behoefte van hun vloten.
De volgende drie hoofdstukken zijn gewijd aan de
De Duitse marinestafvolgde de ontwikkelingen met Conferentie van Washington, de ontwikkeling va de
Argusogen. Ze waren in het bijzonder geïnteresseerd Duitse marinepolitiek en de Conferentie van Londen.
om te zien of de nieuwe verdragen ruimte boden om
Daar is Doepgen op zijn best wanneer hij gedetailleerd
de beperkingen die Duitsland had opgelegd gekregen
de Duitse pogingen beschrijft om weer te kunnen mee¬
bij hetverdragvan Versailles te omzeilen. Ze slaagden
tellen op het wereldtoneel. In de laatste twee hoofd¬
daar in door het Panzerschiff ook wel ‘pocket bat¬
stukken behandelt hij de ontwikkeling van het con¬
tleship’ te ontwikkelen. Met dit type oorlogsschip ble¬
cept van de Panzerschiffe en de komst van het
ven ze binnen de limieten van de genoemde verdra¬ Hider-bewind. Voor Hider was het duidelijk dat er een
gen. Toch konden ze sneller varen dan de toegestane vergelijk moest komen met Groot-Brittannië. De Duit¬
snelheid voor slagschepen en was de bewapening se herbewapening en de ontwikkeling en opbouw van
zwaarder dan de die was toegestaan voor kruisers.
de Duitse luchtmacht maakten het zonneklaar dat de
De marineleiding hoopt met het nieuwe ontwerp
beperkingen van Versailles met voeten werden ge¬
weer een rol te kunnen spelen als marinemacht op de treden. Een conflict met de Britten was in dat stadi¬
wereldzeeën. Men nam de opschudding die het nieu¬
um van de geschiedenis echter niet gewenst. De op¬
we Panzerschiffin internationale marinekringen zou lossing leek gevonden te kunnen worden in een
veroorzaken voor lief. Vanuit een positie van kracht overeenkomst met de Britten over de Duitse plannen
- zo redeneerde men - zou Duitsland wellicht weer voor de bouw van een nieuwe marinevloot.
worden uitgenodigd om deel te nemen aan toekom¬
In die overeenkomst zouden de Duitsers vrijwillig
stig internationale overleg over vlootbouw. Was vasdeggen dat de Duitse marinevloot maximaal 35%
men eenmaal deelnemer dan hoopte men dat de be¬ van de omvang van de Britten zou krijgen. Een pretperkingen, die waren opgelegd in het verdrag van
rige bijkomsdgheid was dat met dit percentage het
Versailles, aan te kunnen passen.
Duitse streven naar maritieme gelijkwaardigheid met
Aan die verwachting werd niet voldaan. Duitsland Frankrijk niet fundamenteel in gevaar zou komen.
werd niet uitgenodigd om deel te nemen aan ‘the
In juni 1935 werd de overeenkomst tussen Duits¬
Sea Power Club’ en het moest blijven leven met de land en Groot-Brittannië gesloten. Voor de Britten
beperkende bepalingen uit het verdrag van Versail¬ was die profijtelijk omdat Japan had aangekondigd
les. Pas met de opkomst van Hitler-Duitsland zou zich niet langer te willen houden aan de beperkin¬
die situatie radicaal veranderen.
gen van de Conferentie van Washington. De Japanse
Het boek van Doepgen is vooral bedoeld voor geïn¬ plannen om hun vloot uit te breiden vormden een
teresseerden in (marine)politieke ontwikkelingen
rechtstreekse bedreiging voor Groot-Brittannië en
rondom de Duitse vlootbouw in de periode 1921 tot haar verbindingen met de overzeese koloniën. Voor
1935- In zes hoofdstukken, een conclusie en een uit¬ Duitsland betekende de overeenkomst dat men op
gebreide bibliografie zet de auteur zijn visie uiteen.
volle kracht kon gaan bouwen aan een volwaardige
Het eerste hoofdstuk behandelt de situatie van de marinevloot, compleet met onderzeeboten.
verslagen vloot in 1918. De bepalingen van de wa¬
Dit blijven toch ernstig moeizaam en taaie boeken.
penstilstand, de treurige ondergang van de vloot bij
Het boek bevat geen register en dat is, gezien de enor-
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me hoeveelheid feiten die het bevat een gemis. Even
snel kijken of er ook iets wordt vermeld over het tij¬
dens het interbellum in Den Haag gevestigde bureau
Inkavos (dat zich onder meer bezig hield met het ont¬
werpen van onderzeeboten) is dan een hele opgave.
Doepgen zegt er niets over en dat is jammer. Het was
aardig geweest om juist in dit boek iets te lezen over
de rol die deze Duitse onderneming op de bewapeningsplannen in de ‘Heimat’ heeft gehad.
Dirk J. Tang

Sarah Edington, The Captain’s Table: Life and Dining on
the Great Ocean Liners (Greenwich: National Maritime
Museum, 2005, 128 p., ill., isbn o- 948065-57-5 ;
£16.99)
Sarah Edington is een beroepskok die voor diverse cul¬
turele instellingen heeft gewerkt, zoals de National
Trust, hetVictoria and Albert Museum en de Nation¬
al History Museum in Londen. Momenteel leidt zij
groepen mensen rond door de Britse hoofdstad en
houdt lezingen over de geschiedenis van het voedsel.
In dit licht is het niet vreemd dat Edington schrijft
over de menu’s aan boord van de (natuurlijk) Britse
passagierschepen in meest de eerste helft van de
twintigste eeuw. De schepen van na de 1900 begon¬
nen al snel veel meer te lijken op drijvende hotels en
dat zou zeker tot voor de Tweede Wereldoorlog zo
blijven. Het verschil met de oudere schepen lag in
het feit dat er meer dekken boven elkaar waren, met
hutten en zalen, met daartussen ruime trappenhui¬
zen. Het gevoel van ruimte werd nog versterkt door
een andere nieuwigheid: eetzalen die zich over de
volle breedte van het schip uitstrekten.
The Captain’s Table: Life and Dining on the Great
Ocean Liners is uitgegeven door het National Mari¬
time Museum in Greenwich, waar de verschillende
menu’s bewaard worden. De schrijfster maakte uit
deze fantastische collectie een sterke selectie en
schreef een inleiding over het leven aan boord. De re¬
cepten in het boek geven een goed overzicht van de
keuzes die de chef-koks vroeger maakten. Meestal
was dat natuurlijk voor de eerste en tweede klasse
passagiers. De derde klasse of tussendekspassagiers
kregen natuurlijk niet zulke exquise maaltijden. Zo¬
als we ook weten van de Nederlandse rederijen wer¬
den de passagiers voortdurend getrakteerd op zware
maaltijden. Biefstuk met gebakken aardappelen
kwam al om half tien ’s ochtends op tafel, bij het ‘de¬
jeuner’. De verzorging was vergelijkbaar met die in
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een groot vijfsterrenhotel. Op elke twee passagiers
was er één bemanningslid, variërend van koksmaat¬
je tot maitre d’hótel. Door de aanwezigheid van gro¬
te koelcellen en moderne keukens werd de gasten een
uitgebreid vijf- tot zesgangen menu voor gezet. Het
leven aan boord stond waarlijk in het teken van de ‘di¬
ning experience’.
De recepten zijn een goed beeld van de traditione¬
le (de Irish stew of wel rundvlees gestoofd in guiness) of de meer exotische gerechten, zoals de ook
bij ons bekende (Indiase) kerry met rijst. Alle
menu’s van de gerechten worden op een vrij eenvou¬
dige manier beschreven. Er is keuze uit soepen,
groenten (spinazie en sperziebonen), vlees en vis
(viscake van zalm) en echte typische Engelse pud¬
dings als Queens Pudding. In alles kan wel gezegd
worden dat het geen maaltijden waren waar gelet
werd op de calorieën, degene die op de lijn wil letten
is dus gewaarschuwd.
Het fraai uitgegeven boek geeft een goed inzicht
in het leven aan boord en is tot nu toe het enige boek
die de menu’s aan boord van de grote passagiers¬
schepen en mailschepen onder de loep heeft geno¬
men. Het is dus ook deels bruikbaar voor het boordleven op de Nederlandse schepen. Alleen zullen we
hier iets minder typisch Engels eten op de menu’s
tegenkomen. Het is daarom de reden dat we het ty¬
pische Hollandse ‘kapiteins diner’ met kapucijners
en spek niet in dit boek zullen tegenkomen. Wel ver¬
haalt de schrijfster de tafeldans van sommige opva¬
renden om bij diners in de buurt van de kapitein en
andere belangrijke figuren aan tafel te kunnen zit¬
ten. Het zal nog steeds wel zo zijn.
De beelden van de luxe aan boord kennen we ei¬
genlijk nog maar slechts van foto’s en film. Sarah
Edington is er goed in geslaagd dit meer tot leven te
brengen. Het eten aan boord van het huidige cruise¬
schip is slechts een magere vergelijking met hoe het
vroeger was. The Captain’s Table is de moeite waard
om aan iemand te geven die geïnteresseerd is in voe¬
ding, reizen en natuurlijk passagiersschepen.
C.P.P. van Romburgh

Simon J. Bronner, Crossing the Line. Violence, Play, and
Drama in Nanai Equator Traditions (Amsterdam: Am¬
sterdam University Press, 2006 (Meertens Ethnology
Cahier 2), 64 p., ill., isbn 10-90-5356-914 6; c 10,-)
Simon Bronner deed een cultuurpsychologisch on¬
derzoek naar de rituelen die onder zeelieden het
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passeren van de evenaar markeren. Bronner (1954),
hoogleraar aan de Pennsylvania State University in
de Verenigde Staten, was in 2005 Fulbright Profes¬
sor of American Cultural Studies aan de Universiteit
Leiden. De tekst van deze monografie is een be¬
werkte versie van een door hem gehouden lezing op
9 oktober 2005.
Bronner richt zich in zijn analyse op de achter¬
grond en de structurele aspecten van de traditie van
de zeedoop, om de betekenis die de ceremonie voor
de zeeman heeft vast te stellen. Hij baseert zich op in
de noten verantwoorde informatie uit correspon¬
dentie en gesprekken en op vooral Amerikaanse,
maar ook West-Europese (voornamelijk Britse,
Scandinavische en Nederlandse) literatuur.
Bronner beschrijft uitvoerig het verloop van een
hedendaags Neptunusfeest en onderscheidt in het
feest verschillende fasen. Zo begint het ritueel van
de passage van de evenaar eigenlijk al bij het vertrek
van de nieuwbakken zeeman van huis. Aan boord
ondergaat de baroe een soort ontgroening die een
hoogtepunt bereikt bij het naderen van de evenaar,
wanneer de ervaren zeelieden het schip figuurlijk in
bezit nemen en de nieuwelingen beginnen te intimi¬
deren. De komst van Neptunus is het toppunt van de
initiatie, waarbij aan elke individuele nieuweling
aandacht wordt gegeven. Na het ondergaan van psy¬
chische en fysieke kwellingen worden de ontgroen¬
den toegelaten tot de kring van hun kwelgeesten.
Bronner duidt het verloop en de betekenis van de ce¬
remonie als het verlaten van de vertrouwde omge¬
ving van thuis en het binnengaan van een nieuwe,
mythische wereld van de zee. De confrontatie met
die wereld vereist een pittige voorbereiding waarin
het ruw kan toegaan. Die ruige aanpak past in het
traditionele, stoere zeemansleven waarin discipline
en gehoorzaamheid hardhandig worden afgedwon¬
gen. Bronner beschrijft het gehele initiatieproces in
details die hij een psychologische betekenis geeft.
Zijn voorbeelden ontleent hij in hoofdzaak aan de
praktijk aan boord van Amerikaanse marinesche¬
pen. Deze praktijk wijkt af van die aan boord van,
bijvoorbeeld, Nederlandse schepen waar initiatiegebruiken minder grimmig zijn. Bronner gaat op een
dergelijk verschil niet in en ziet het Neptunusfeest
als kenmerkend voor de Amerikaanse marinetradities. Hij zoekt naar de oorsprong en de historische
en culturele context van de gebruiken rondom de
passage van de evenaar. Zijn conclusie is, dat mari¬
tieme initiatierituelen zowel zijn ontstaan uit Fran¬
se, religieus geïnspireerde dankbetuigingen als uit
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ontgroeningspraktijken en strafoefeningen van mo¬
gelijk Nederlandse origine. Deze vanaf de zestiende
eeuw naast elkaar bestaande varianten raakten in de
negentiende eeuw met elkaar verbonden door de
universele introductie van Neptunus.
Aan het slot van zijn betoog wijst Bronner op de re¬
cente aanpassingen die het Neptunusfeest bij de
Amerikaanse marine heeft ondergaan. De verande¬
ringen zijn het gevolg van de integratie van vrouwe¬
lijke zeelieden en de mede daardoor toegenomen kri¬
tiek op de uitvoering en het uit ethisch oogpunt
bedenkelijke karakter van het feest. Het Neptunus¬
feest verliest de essentie van een initiatieproces en
krijgt meer de vorm van een gezelschapsspel. Bron¬
ner doelt wederom op de Amerikaanse praktijk, waar
van oudsher de beleving van de macho mannelijkheid
van de zeeman en militair een duidelijke rol speelt in
rituele gebruiken. In de Nederlandse situatie is het
Neptunusfeest - als het al gevierd wordt - al langer
meer een humoristische afwisseling van de dagelijk¬
se scheepsdienst dan een masculiene vertoning.
Tijdens zijn onderzoek stelde Bronner vast dat de
Neptunustraditie vermoedelijk uit West-Europa
stamt en dat de Nederlandse invloed op het ontstaan
van die traditie door vroegere onderzoekers is ver¬
onachtzaamd. Tot die constatering was hij wellicht
niet gekomen als hij zijn onderzoek niet in Leiden,
met de hem daar geboden hulp, gedaan had. Bron¬
ner heeft grondig studie gemaakt van het onder¬
werp. Zijn psychoanalytische duiding van aspecten
van de Neptunusceremonie verheldert de cultuur¬
historische betekenis van het ritueel. Het Neptunus¬
feest wordt overigens aan boord van de evenaar pas¬
serende schepen al lang in veel gevallen niet meer
gevierd, en als het wel gebeurt is het niet meer dan
een amusant tijdverdrijf. Bronner nuanceert de cere¬
monie rond de evenaarspassage niet op die manier
en blijft haar vooral zien als een Amerikaanse marinetraditie.
G.M.W. Acda

Lucia del Sol Knight and Daniel Bruce MacNaughton, The Encydopedia qfYacht Designers (New York, W.
W. Norton & Company, 2005, 530 p, ill, isbn o393-04876-4; $ 250.-)
Het samenstellen van een encyclopedie is het werk
van een hele stoet specialisten, die ieder kleine of
grotere bijdrages voor hun rekening nemen. Lucia
del Sol Knight en Daniel Bruce MacNaughton dach-
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ten aanvankelijk dat het wel met zijn tweeën zou
lukken om een Encydopedia oJYacht Designers te schrij¬
ven. En aangezien ze dichtbij huis met de Ameri¬
kaanse ontwerpers begonnen, leek dit wel een me¬
gaklus, maar niet onrealistisch. Lucia deed het
onderzoek en Daniel schreef de teksten. Maar toen
ze toekwamen aan de buitenlandse ontwerpers,
bleek al snel dat deze werkwijze niet mogelijk was.
Door de geografische afstand tot de bronnen en de
taalbarrières kregen ze onvoldoende gegevens bo¬
ven water. Daarom gingen ze over tot het aantrek¬
ken van auteurs uit de landen zelf. Voor Nederland
werd Rutger ten Broeke benaderd, eigenaar van de
Sparkman en Stephens yawl Laughing Gull, publi¬
ceerde onder meer in Spiegel der Zeilvaart en Wooden
Boat en is verbonden aan de Akademie voor Beel¬
dende Kunst en Vormgeving in Enschede. Hij was
een van de 87 mensen die uiteindelijk de inhoud
voor de encyclopedie bij elkaar brachten. Achterin is
per persoon een korte omschrijving van zijn of haar
achtergrond in het boek opgenomen. Samen met de
hoofdauteurs hebben ze gemeen dat ze allemaal iets
met zeilen hebben: eigenaar, bouwer, historicus of
auteur. Dit alles zou de indruk kunnen wekken dat
het hier een nogal amateuristisch project betreft,
met een dienovereenkomstig resultaat. Vergeet dat
snel, want de EYD, zoals de auteurs het boek liefko¬
zend noemen, is allesbehalve amateuristisch. Het
enthousiasme van de betrokkenen spat van de blad¬
zijden en dat draagt sterk bij tot de leesbaarheid.
Een encyclopedie is over het algemeen immers be¬
doeld om iets op te zoeken, maar de EYD is daar¬
naast ook een aangenaam leesboek. En een kijk¬
boek. Want het is volop geïllustreerd met in totaal
650 foto’s en bouwtekeningen. De indeling van het
boek is chronologisch op achternaam. Daarnaast is
er een index, waarin op persoonsnaam, scheeps¬
naam, werven en verenigingsnamen kan worden ge¬
zocht. Buitenlandse namen zijn in het Engels ver¬
taald. Zoeken op de Nederlandse Vereniging van
Jachtarchitecten moet via de Association of Dutch
Naval Architects.
De tijdspanne van 200 jaar is te danken aan Wil¬
liam Fife, die in 1785 in Schodand geboren werd.
Zijn eerste ontwerp van een kotterjacht maakte hij in
1807. Er staan heel veel gouwe oudjes in, maar ook
genoeg moderne ontwerpen van het eind van de
twintigste eeuw. Onder andere het ontwerp van een
Volvo Ocean 70 van Bruce Farr, waarvan er een aan¬
tal meededen aan de laatste editie van de Volvo Ocean
Race in 2005-2006.
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Er worden niet alleen grote en spectaculaire jach¬
ten beschreven, maar ook de levensloop van de be¬
denker van de succesvolle Laser en Optimist.
Aan het aantal Amerikaanse bijdragen is te zien
dat de Encydopedia of Yacht Designers een Amerikaans
initiatief is. Het aantal ontwerpers uit de Verenigde
Staten is veruit in de meerderheid, met ca. 215. Tel je
alle ontwerpers uit de Europese landen bij elkaar op
dan zijn dat er ruim 240. De samenstellers hebben
zich niet beperkt tot de VS en Europa. Uiteraard ho¬
ren ook vertegenwoordigers uit Australië (17) en
Nieuw Zeeland (19) een plaats te krijgen Welke lan¬
den blijven dan nog over?: Zuid-Afrika (6), Argenti¬
nië (3), Rusland (1) en Japan, met maar liefst acht
ontwerpers. De auteurs geven in de inleiding toe dat
de bekendste ontwerpers en ontwerpen al snel de
meeste aandacht krijgen. Maar ze hebben er naar
gestreefd, en dat is gelukt, ook de minder bekende
ontwerpers erbij te betrekken. Wat precies de crite¬
ria zijn, wordt niet vermeld, maar als ik kijk naar de
Nederlanders dan vermoed ik dat de keuze niet al¬
leen gevallen is op meer (onder andere Van der
Stadt, Hoek, Dijkstra) of minder bekend en typisch
Nederlands (onder andere Thiebout, Kraaier, Gipon), maar dat daarnaast gekozen is voor ontwer¬
pers die voor opdrachtgevers in de Verenigde Staten
werken of werkten (onder andere Boon, Mulder,
Van der Velden) Met dit ingedachte mis ik vader
(H.W.) en vooral zoon (F.) de Voogt en H. Tingen.
De laatste ontwierp na de Tweede Wereldoorlog kajuitjachten, die aanvankelijk gebouwd werden bij
Huisman in Vollenhove en vooral ook voor Ameri¬
kaanse eigenaren. Onbegrijpelijker is het ontbreken
van een bijdrage over De Voogt. Dit ontwerpbureau
werkt al tientallen jaren samen met de werven Van
Lent en De Vries, die voornamelijk grote motorjach¬
ten afleveren voor opdrachtgevers buiten Neder¬
land. Dit samenwerkingsverband heet Feadship en
wordt in verschillende bijdragen in de EYD wel aan¬
gehaald, maar niet besproken. Het ontwerpbureau
De Voogt is evenwel ook een zelfstandig bedrijf en
had niet mogen ontbreken.
Desondanks is de encyclopedie is een goede bij¬
drage tot de geschiedenis van de jachtontwerpers,
en hoort dus thuis in iedere gerenommeerde mari¬
tieme bibliotheek, maar het is ook een overzicht van
200 jaar jachtbouw. En om die reden voor een aan¬
rader voor iedere ‘bootjesgek’.
Elisabeth Spits
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Alan Lemmers, Van uierftot/acilitair complex, 350 jaar
marinegeschiedenis op Kattenburg (Den Haag: Neder¬
lands Instituut voor Militaire Historie, 2005,198 p.,
ill.; ISBN 90-7195-739-X;€ 19,95)
U kent het misschien wel: in een verloren uurtje be¬
kijk je met Google Earth een stukje van je eigen om¬
geving. Satelliet- en luchtfotobeelden maken het mo¬
gelijk om over de muur van de buren heen te kijken.
Een nog onbekende tennisbaan te zien of een vreemd
gebouwtje. Maar helaas, sinds ruim een jaar is het
niet meer mogelijk om heel Amsterdam te zien. Een
stuk van de binnenstad is bewust onzichtbaar ge¬
maakt. Net zoals sommige oude topografische kaar¬
ten militaire objecten met een witte vlek of raster ‘ on¬
zichtbaar’ maakten, zo ziet ook nu de moderne
terrorist dat er iets te verbergen is in Amsterdam.
Na het lezen van het boek van Alan Lemmers Van
werf tot facilitair complex, 350 jaar marinegeschiedenis op
Kattenburg is duidelijk wat er onzichtbaar gemaakt is
op Google Earth. Lemmers geeft in een helder en
overzichtelijk boek de geschiedenis van dit bijzon¬
dere stukje Amsterdam. Het boek is eind 2005 ver¬
schenen omdat het toen exact 350 jaar geleden was
dat de Marine naar Kattenburg verhuisde.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eer¬
ste deel (1488-1657) wordt verhaald hoe de Admira¬
liteit annex marine naar Amsterdam kwam en zich
uiteindelijk halverwege de zeventiende eeuw vestig¬
de op het nieuw aangelegde eiland Kattenburg. Hier
werd het pakhuis en de grote werf van de Amster¬
damse Admiraliteit gebouwd. Het tweede deel
(1655-1915) behandelt de ontwikkeling van het marinecomplex. Op de werf worden in deze periode
569 schepen en een onbekend aantal kanonneerbo¬
ten gebouwd. Lemmers geeft in een bijlage van ne¬
gen bladzijden een overzicht van deze schepen. In
het derde deel (1915-2005) is te lezen hoe de functie
het marinecomplex langzaam verandert. De werf is
dan inmiddels opgeheven en tijdens de Tweede
Wereldoorlog vestigen de Duitsers er het Wehrmachtverpflegungshauptamt. Het Zeemagazijn
wordt afgestoten en is vanaf 1968 in handen van het
Nederlands Scheepvaartmuseum.
Lemmers is een verteller. In het tweede deel ver¬
haalt hij over de ‘Bijltjes’, de scheepstimmerlieden.
In 1749 voeren zij strijd voor een loonsverhoging en
voor ‘beter bier tijdens het werk en een vlottere uit¬
betaling [van het loon] door de Admiraliteit’. Deze
werkgever had de gewoonte om zijn werknemers
soms één tot drie maanden op hun loon te laten
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wachten. Dat was bij andere werven toch meestal
niet het geval. Lemmers weet zijn verhalen te ver¬
sterken met citaten. Jammer is het dat de herkomst
van die citaten moeilijk te achterhalen is, ondanks
de overigens heerlijk uitgebreide bibliografie van
ongedrukte bronnen en geraadpleegde literatuur.
Mag ik nog even doorzeuren? Als lezer met een
slecht geheugen vind ik het altijd prettig als een
boek voorzien is van een index, om weer snel zaken
terug te zoeken en bronnen met elkaar te vergelij¬
ken. Het verhaal is een index zeker waard.
Het boek maakt een verzorgde indruk met mooie
afbeeldingen en haarscherpe gravures. Zelf was ik
vooral gecharmeerd van de Anton Pieck-achtige te¬
kening van de IJ-gracht van Hendrik Keun (1770) uit
het Amsterdamse Gemeentearchief waarop schaat¬
sers te zien zijn op het ijs voor het Zeemagazijn.
Maar ook de fotoserie uit 1957 waarop allerlei ge¬
bouwen op het marine-etablissement zijn vastge¬
legd vanuit verschillende hoeken is buitengewoon
informatief. Vreemd is overigens wel dat in zo’n
goed verzorgd boek nog wel eens fotobijschriften
ontbreken en dat gebeurt nu juist bij die afbeeldin¬
gen waarbij je denkt: ‘hé wat leuk is dat...’
Een vondst is het om verdeeld over 50 pagina’s
een serie foto’s af te drukken van de tewaterlating
van Hr.Ms. Jacob van Heemskcrckuit 1905, waardoor er
een flip-overfilmpje ontstaat. Mits op de goede ma¬
nier door het boek gebladerd wordt, ziet de lezer het
schip van stapel lopen en met een flinke golf in het
water terecht komen.
Al met al is Van werf tot/acilitair complex een veel aar¬
diger boek dan de titel alleen suggereert. Het geeft een
inkijkje in afgesloten ‘puzzelstukje’ van Amsterdam,
waar de tijd niet heeft stil gestaan. Waar gebouwd en
weer gesloopt werd, en waar sommige monumenten
zijn blijven bestaan. Jammer dat we via Google Earth
niet kunnen rondkijken te meer omdat een goede plat¬
tegrond in het boek ontbreekt met de namen van de
al die verschillende en steeds wisselende gebouwen.
Het zou de puzzel eenvoudiger maken.
Ernst van Keulen

Robert C. Stern, The hunter hunted, submarine versus
submarine encounters Jrom World War I to the present
(London: Chatham Publishing, 2007, 248 p, ill.
ISBN-13: 978-1-86176-265-8, £ 19,99)

Robert Stern (1946) heeft meer dan twintig boeken
geschreven over maritieme, militaire en luchtvaart
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onderwerpen. Onderzeeboten hebben zijn speciale
aandacht. Ruim 30 jaar houdt de in Californië wo¬
nende auteur zich reeds met dit onderwerp bezig. In
1999 heeft hij een boek geschreven over Duitse on¬
derzeeboten: Battle beneath de ivaves: U-boats at war.
Het huidige boek heeft een andere invalshoek. Hier¬
in komen uitsluitend de ontmoetingen tussen on¬
derzeeboten onderling aan de orde. Het gaat in zijn
nieuwe boek ditmaal niet alleen over Duitse onder¬
zeeboten, ook operaties van onderzeeboten van an¬
dere naties worden besproken. Stern behandelt de
periode van het begin van de Eerste Wereldoorlog het moment waarop onderzeeboten voor het eerst
technologisch bruikbaar waren voor oorlogvoering
- tot heden. Deze periode kent een tweedeling: ope¬
raties gedurende beide wereldoorlogen en de onder¬
linge schaduwoperaties van onderzeeboten gedu¬
rende de Koude Oorlog. Hier is een onbalans.
Slechts tien bladzijden gaan over het laatste gedeel¬
te. De voorkaft met ‘artist impression’ van een Rus¬
sische Typhoon-klasse ballistische onderzeeboot in
een nabij situatie met een Engelse nucleaire aanvalsonderzeeboot en ook de tekst op de achterzijde wek¬
ken een verkeerde verwachting. De lezer krijgt nau¬
welijks inzicht van hetgeen gedurende de Koude
Oorlog onder water is geschied. De auteur heeft
kennelijk geen ingang kunnen krijgen bij de ver¬
schillende marines om documenten van recente onderzeebootoperaties te raadplegen of deskundigen
te spreken. Hij beperkt zich daarom tot diverse fora
op internet en speculeert over wat is gebeurd. Zo
gaat hij in op het verhaal van een Russische onderzeebootcommandant dat de Koersk verloren is ge¬
gaan ten gevolge van een aanvaring met een Engelse
onderzeeboot. De argumentatie hiervoor wordt niet
onderbouwd. Hij dringt eveneens niet door tot de
aard van informatieverwerking van smal- en breed¬
bandig geruis. Hierin ligt de oorzaak dat onderzee¬
boten in achtervolgingssituaties met elkaar onder
water in aanvaring kunnen komen. Er is geen enke¬
le uitleg over detectie, classificatie of het bepalen
van de koers, snelheid, diepte en afstand van de an¬
dere onderzeeboot. Een wiskundige uideg is niet
nodig, maar een beschrijving in grote lijnen zou de
lezer dienen. Onderzeeboot operaties tijdens de
Koude Oorlog blijven hierdoor in nevelen gehuld.
Het recent verschenen boek Klaar uoor onderwater,
honderd jaar Nederlandse onderzeeboten van Robin
Snouck Hurgronje e.a. licht iets meer van de sluier
op, maar ook nog beperkt.
Verdienstelijk is Stern daarentegen in de andere
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95 % van zijn boek waarin hij ontmoetingen tussen
onderzeeboten gedurende de beide wereldoorlogen
beschrijft. Hij heeft door jarenlang onderzoek op dit
terrein zich tot een deskundige ontwikkeld. De US
National Archives met kopieën van U-boot oorlogs¬
dagboeken uit beide wereldoorlogen heeft hij ge¬
raadpleegd en ook de in het Engels vertaalde dag¬
boeknotities van Dönitz, de bevelhebber van de
Duitse onderzeedienst gedurende de laatste wereld¬
oorlog. Uit Amerikaanse marine archieven en de
British National Archives kon hij eveneens putten of
hij sprak nabestaanden van omgekomen onderzee¬
boot personeel. Bij ieder incident reconstrueert Ro¬
bert Stern de gebeurtenissen aan boord van beide
onderzeeboten en dat maakt het boek interessant.
Slechts eenmaal in de geschiedenis heefteen onder¬
zeeboot een andere tot zinken gebracht terwijl beide
op persicoopdiepte voeren. Het slachtoffer had ech¬
ter zijn radiomast op die voor de aanvaller zichtbaar
was. Alle andere incidenten waren tussen onderzee¬
boten waarvan één of beide bovenwater voeren. Het
waren dus allemaal zichtaanvallen. Winnaar was de¬
gene die de ander het eerst zag en het snelst re¬
ageerde. Binnen enkele minuten was het lot beze¬
geld. De afloop was bijna altijd hetzelfde: slechts
twee of drie personen van de brug van een bovenwatervarende onderzeeboot hadden een kans uit het
water opgepikt te worden. De rest van de beman¬
ning had geen schijn van kans. De onderzeebootmannen wisten dit en de lezer krijgt gaandeweg res¬
pect voor deze dappere lieden, ongeacht hun
nationaliteit en aan welke zijde zij vochten. De au¬
teur geeft ook inzicht in hoe de boten werden inge¬
zet, aanvankelijk nog gesleept omdat ze een beperk¬
te actieradius hadden, later zelfstandig of in
groepen opererend (Wolfpacks) en gebruikmakend
van informatie van de wal die ze via lange golf radio
uitzendingen ontvingen. Ook het breken van de
Duitse en Japanse radiocodes leidde tot succes.
Soms was er sprake van ‘fratricide’, broedermoord
of zoals het tegenwoordig heet ‘blue-on-blue enga¬
gements’. Enkele hoofdstukken zijn gewijd aan Ne¬
derlandse onderzeeboten, als slachtoffer of als over¬
winnaar. De vermissing van de Nederlandse O 13
wordt uitgebreid behandeld. Deze boot is mogelijk
geramd door de Poolse onderzeeboot Wilk. In zijn
analyse trekt Stern de betrokkenheid van de Poolse
onderzeeboot in twijfel omdat Poolse getuigen heb¬
ben verklaard dat zij een kanon op het voordek van
de andere onderzeeboot zagen, terwijl de O 13 geen
kanon heeft. De Wilk heeft echter met zekerheid een
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onderzeeboot overvaren. Er is echter noch aan Duit¬
se of geallieerde zijde in die dagen een onderzee¬
boot vermist, behalve de 013 . Jan van Duim, com¬
mandant van de 0 21, Ridder Militaire Willemsorde,
heeft als Hoofd Maritieme Historie van de Marine¬
staf na de oorlog onderzoek naar dit voorval verricht
en komt tot de slotsom dat het zeer waarschijnlijk is
dat de Wilk de 013 tot zinken heeft gebracht. P. Jalhay licht dit toe in het boek Nederlandse Onderzeedienst
75 jaar. De rol van de Wilk is in Polen nog steeds on¬
derwerp van een forumdiscussie op internet. Het is
jammer dat de auteur kennelijk geen kennis heeft
gehad van het onderzoek van Van Duim en te veel
aandacht geeft aan de kanon op het voordek. In het
donker is de luchtdoelmitrailleur op de brug van de
O 13 immers heel goed te verwarren met een kanon
en als de 013 bij de nadering van de Wilk een snelduik heeft gemaakt waardoor de achterkant van de
boot even boven water is gekomen dan kan dit deel
als brug zijn aangezien. Van de andere Nederlandse
onderzeeboten zijn het de acties van de O 21 in de
Middellandse Zee en de K XVI en K XVIII in de Stille
Oceaan die aandachtkrijgen. Het aandeel van de Ne¬
derlandse Onderzeedienst in het boek weerspiegelt
de belangrijke rol die de dienst heeft gespeeld in de
Tweede Wereldoorlog. Een positie die zij heeft we¬
ten te handhaven tot op heden. Niet voor niets wor¬
den onderzeedienstoffïcieren van marines uit zes
werelddelen in Nederland tot onderzeebootcommandant opgeleid.
Henk Stapel

F. Muller, Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis uan de familie Muller (Terneuzen:
Scheldt Information Service, 2006, 340 p., ill., isbn
90-9021-270-1; €39,50)
Frederik Muller, auteur van deze uitgebreide fami¬
liegeschiedenis, is zelf geen getuige meer geweest
van het verschijnen van zijn monnikenwerk. Zijn
vrouw heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een
groot, omvangrijk, rijk geïllustreerd boek is uitge¬
geven. Haar doel lag in lijn met de woorden van haar
man: ‘Ik hoop met het boek een bescheiden bijdra¬
ge te leveren aan de maritieme geschiedenis van ons
land. Het specifieke karakter van het familiebedrijf
trekt de laatste jaren steeds meer de aandacht, ter¬
wijl recentelijk ook de belangstelling van historici
voor individuele ondernemers en families op gang is
gekomen.’
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Het streven van Muller is loffelijk. Zijn boek is ech¬
ter meer een uitputtende opsomming van feiten dan
een maritiem-historische analyse van een scheepvaartfamilie. Het eerste deel is een opsomming van
tientallen Mullers met hun biografische gegevens en
hier en daar een uitweiding naar een door hen opge¬
richt bedrijf of een bijzonder schip. Maar liefst 106
Mullers waren sinds 1779 eigenaar van één of meer
schepen! De familiebeschrijving telt 188 pagina’s,
daarna volgt een vlootlijst met alle 355 schepen waar¬
van een lid van de familie Muller kapitein of eigenaar
was. Ieder schip is voorzien van een tekeningetje door
P. Griep en dat doet, ondanks de bewonderenswaar¬
dige nauwkeurigheid, wat amateuristisch aan.
Aan het begin van de achttiende eeuw kwam Jo¬
han Christoffel Muller, een molenaarszoon uit het
graafschap Wied, naar de Republiek. Deze Stoffel,
een naam die later veelvuldig in de familie zou te¬
rugkomen, vestigde zich als smid in Amsterdam en
daarna als meestersmid in de Hoekse Waard (Puttershoek). Eén van zijn zonen, Teunis, werd in 1779
beurtschipper en was daarmee stamvader van vele
varende Mullers.
Over de eerste generaties valt behalve de genealo¬
gische gegevens niet zoveel te vermelden. De auteur
probeert dan ook een verklaring te vinden voor het
feit dat de tientallen schippers in de familie aanvan¬
kelijk weinig innovatief waren. Hij vindt die, histo¬
risch niet geheel verantwoord, in hun godsdienstige
overtuiging (ChristelijkGereformeerd). Die zou on¬
dernemingsgeest in de weg hebben gestaan. Een
aannemelijker verklaring is het feit dat de Mullers
geen bemiddelde huwelijkspartners trouwden. De
godsdienstige bewogenheid van de Mullers komt
vooral tot uitdrukking in het verhaal over Teunis’
zoon Stoffel (1771-1833), die de geestelijke leider
werd van de Zwijndrechtse Nieuwlichters, ook wel
Mullerianen genoemd. Als schipper valt er weinig
over hem te vertellen, maar het Nieuwlichtersverhaal is boeiend. Een ander ‘buitenbeentje’ in de lijst
met schippers is Bernardus (1894-1980) die kapitein
was op het jacht van generaal Winkelman. Ook was
er een uitvinder in de familie, namelijk schipper
Leendert (1866-1943) die de zogenaamde Muller-accuraat uitvond. Een apparaat dat aan de hand van de
inzinking van het schip het gewicht van de lading
kon meten. Het Amsterdamse en Rotterdamse
scheepvaartmuseum hebben een exemplaar van dit
apparaat in bezit.
Een andere Leendert (1863-1943) legde de basis
voor de sleepbootfirma ‘En Avant’ met de aankoop
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van een gelijknamige sleepboot in 1913. Spoedig
volgden meer sleepboten met dezelfde naam, ge¬
volgd door een nummer. Ze werden ondergebracht
in diverse naamloze vennootschappen en de zoons
van Leendert vestigden zich in Dordrecht en Ter¬
neuzen. In de oorlog werden de Terneuzense sle¬
pers ingezet als vissersboot. De opbrengst werd in
Brussel verkocht. Het ging de Terneuzense Mullers
zodanig voor de wind, dat zoon Leendert (19141973) een opleiding kreeg bij een Londens scheep¬
vaartbedrijf. Leendert en zijn vader Willem richtten
zich ook op bergings- en reddingswerk en op de
zeesleepvaart.
De Dordtse tak werd gegrondvest door Teunis
Muller (1894-1968), van wie beschreven staat dat hij
voor het speciaal transport van de brug over het Hol¬
lands Diep vooraf aan tafel oefende met lucifers¬
doosjes. Uit zijn bedrijf kwam het bekende Muller
Zwaartransport voort, nog steeds met sleepboten
die de naam En Auant dragen.
De schrijver is duidelijk trots op de prestaties van
zijn familieleden. Soms krijgt de tekst bijna de status
van reclamefolder, zoals: ‘De accommodatie is bere¬
kend op een comfortabel verblijf van acht beman¬
ningsleden. De boot is uitstekend geschikt voor de
Duitse kanalen.’ (p.120). Soms ook raakt de auteur
zelf wat in de war van alle namen en noemt een ze¬
kere Adrianus eerst Janus en dan weer Jo. Dat zijn
echter kleinigheden op de indrukwekkende informatiehoeveelheid waar ongetwijfeld heel wat uren
noeste arbeid in zitten.
De enige manier waarop alle personen in het boek
verbonden zijn is hun achternaam en vaak ook hun
beroep. Genealogisch gezien is het dan ook een in¬
teressant boek. Voor maritieme historici heeft het
een beperktere waarde. We krijgen in dit boek na¬
melijk maar een beperkt inzicht in het leven van de
binnenvaartschipper, omdat het veelal bij een korte
omschrijving van het schip en bij het vermelden van
veel namen en data blijft. Voor een grotere studie
naar het leven van de Nederlandse binnenvaart¬
schipper is de geschiedenis van de familie Muller
echter een aardige bouwsteen.
Het boek is voorzien van een literatuurlijst en uit¬
gebreide indexen op schepen en personen. Voor de¬
genen die niet alles willen lezen, zijn er ook tiental¬
len illustraties opgenomen.
J.E. Korteweg
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M. van Alphen (red): Terg mij niet’. De geschiedenis uan
marinevliegkamp Valkenburg (Franeker/Den Haag: Van
Wijnen/NIMH, 2007,122 p., ill., isbn 978-90-5194288-0 ;€ 18,50)
Lopend over de start- en landingsbanen besef je dat
je op het marinevliegkamp Valkenburg (MVKV)
rondstapt in een drassig weidelandschap, waar je tot
je enkels weg kan zakken in de dikke kleigrond. Sinds
de aanleg van hetvliegveld in 1939 is daar weinig ver¬
andering in gekomen. De vliegtuigen en ondersteu¬
nende auto’s kunnen slechts gebruik maken van de
verharde banen. Het inmiddels gesloten vliegveld is
nu onderdeel van de kwetsbare ecologische zone, die
loopt vanaf de duinen via het deltagebied van de Oude
Rijn naar het Groene Hart. Aan dat alles komt een
eind als er te zijner tijd woningen worden gebouwd.
De vroeger om Den Haag gelegen vliegvelden Ockenburg en Ypenburg ondergingen hetzelfde lot.
Eind januari 2006 vond in een zaal van de Neder¬
lands Hervormde kerk in Valkenburg een bijeenkomst
plaats die kan worden gezien als de laatste officiële
handeling in verband met de sluiting van het mari¬
nevliegkamp Valkenburg: de presentatie van: Terg mij
niet’. De geschiedenis van marinevliegkampValkenburg.
Het keurig verzorgde boek bevat een totaal over¬
zicht van de geschiedenis van het vliegveld vanaf de
aanleg in 1939 tot de sluiting op 31 december 2006.
De schrijvers, Marc van Alphen, medewerker van het
NIMH, en de heren Willem Geneste en Prudent
Staal, oud MLD-ers, hebben er een fraaie boekje van
gemaakt. Het behandelt de belangrijkste ontwikke¬
lingen betreffende het gebruik en de bebouwing van
hetvliegveld vanaf het prille begin. Er is tevens aan¬
dacht voor speciale gebeurtenissen en het dagelijkse
leven op Valkenburg.
Zoals gezegd begon de aanleg in 1939. Het vlieg¬
veld stond in de beginfase vooral bekend als vliegpark Katwijk. Dit tot groot ongenoegen van de bur¬
gemeester van het dorpje Valkenburg. Vliegveld
Valkenburg diende 1 juli gereed te zijn. Bij een proeflanding zakte een Fokker C.5 verkenner langzaam
weg in de drassige bodem.
Het meest bekend is vliegveld Valkenburg juist tij¬
dens de Duitse luchtlandingen in de meidagen van
1940. De Nederlandse verdediging werd bijna over¬
rompeld. Bijna alle gelande Duitse Junkers, zo’n vijf¬
tig stuks, bleven echter steken in de drassige bodem.
Daarop werd het vliegveld prompt door Nederland¬
se troepen heroverd - geheel in overeenstemming
met de later toegekende embleemspreuk: ‘Terg mij
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niet’. De gevechten kostten echter wel tientallen Ne¬
derlanders het leven, zowel burgers als militairen.
In het begin van de oorlogsjaren legden de Duit¬
sers de basis van het latere marinevliegkamp. In de
winter van 1940-1941 was het in Flugplatz Katwijk
omgedoopte vliegveld gereed voor gebruik. De be¬
staande bebouwing langs de Wassenaarseweg tus¬
sen Wassenaar en Katwijk valt nog steeds het meest
in het oog. In de Wassenaarse duinen bij De Krom,
iets ten zuiden van de Pan van Persijn, werd een
groot munitiecomplex gebouwd.
De geschiedenis van vliegveld Valkenburg behelst
veel meer dan deze oorlogservaring. In 1950 werd de
Koninklijke Marine eigenaar van het terrein. In 1953
werd Valkenburg ook het coördinatiecentrum voor
de hulpverlening door de lucht aan de door de wa¬
tersnoodramp getroffen bevolking. Het coördineren
van opsporings- en reddingsdiensten (OSRD) bleef
tientallen jaren achtereen een belangrijke neventaak
van vliegveld. Zo vervulde het vliegveld vele rollen.
Zelf herinner ik mij de jaarlijkse wedstrijden van de
Bedrijfszelfbescherming van de Haagse ministeries
in een zuidelijke uithoek van het vliegkamp. Altijd een
groot spektakel met rook en vuur.
Negatieve gebeurtenissen op het MVKV werden in
de landelijke pers breed uitgemeten. De protestactie
in november 1975 van vier Lockheed Neptunes bo¬
ven het Binnenhof tegen het voornemen van het op¬
heffen van het 320 squadron maakte heel wat pen¬
nen los en schokte de landelijke politiek. In het
boekje is in het onderschrift bij de foto van deze ge¬
beurtenis op p. 75 een foutje geslopen: het waren
geen Orions, maar dus Neptunes die een keurige fly
past boven Den Haag maakten.
Allerlei typen marinevliegtuigen, van Fireflies en
Sea Furies tot Breguet Atlantics, Lockheed Neptu¬
nes en Orions hadden hier hun thuisbasis. Jaren
lang kon je vanaf de weg de uitgefaseerde Grumman
Trackers zien staan op een afgelegen hoek van het
vliegkamp. Na het afscheid van de Karei Doorman
stonden ze daar werkloos. De Atlantics, waarvan er
drie verloren gingen door ongelukken, werden in
1984 vervroegd buiten dienst gesteld.
In 1973 werd besloten om de helikopters van de Ma¬
rine Luchtvaartdienst te concentreren op het bij Den
Helder gelegen Marinevliegkamp De Kooy en alle vastevleugeltoestellen onder te brengen op Valkenburg.
Vier jaar later werd het MVKV de thuisbasis van de
Groep Maritieme Patrouillevliegtuigen (MARPAT).
De hierin ondergebrachte vliegtuigsquadrons 320
en 321 vlogen aanvankelijk met enigszins verouder¬
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de Neptunes en weinig gewaardeerde Breguet At¬
lantics. Laatstgenoemde toestellen waren na het
wegvallen van de Doorman met zijn onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen versneld aangekocht in Frank¬
rijk, maar voldeden niet. De nog resterende Neptu¬
nes werden in 1982 vervangen door Lockheed
Orions. De komst van de Orions leidde tot een groot
moderniseringsprogramma voor het vliegkamp. Er
kwamen nieuwe hangaars, een nieuwe verkeersto¬
ren, enz.
De vliegtuigen werden vaak voor korte of langere
tijd gedetacheerd. Het detachement van de MLD op
Curasao is natuurlijk de bekendste. Vanaf 1985
stond er permanent een Orion op de Amerikaanse
NAVO-basis op Ijsland om Sovjet onderzeeboten tij¬
dig te kunnen onderscheppen. Het vallen van de
Berlijnse muur in 1989 en het einde van de Koude
Oorlog lieten de MARPAT niet onberoerd.
Na de sluiting van vliegveld Ypenburg in 1990
werd Valkenburg nog meer dan voorheen hèt regeringsvliegveld. Vele vorsten, presidenten en andere
hoogwaardigheidsbekleders maakten van de basis
gebruik. Daarnaast werd het vliegveld ingezet voor
de ontvangst van personen uit het voormalig Joego¬
slavië die van oorlogsmisdaden verdacht werden.
Door het wegvallen van de Russische onderzeebootdreiging verloor de Groep Maritieme Patrouil¬
levliegtuigen haar kerntaak. Forse bezuinigingen
luidden rond de eeuwwisseling het einde in van de
MARPAT en marinevliegkamp Valkenburg. In 2005
werden de MLD squadrons 320 en 321 op Valken¬
burg uit dienst gesteld. De Orions werden verkocht
aan Duitsland en Portugal. In maart 2006 vloog de
laatste Marineflieger naar Nordholz over.
Het vliegkamp had een merkbare invloed op de re¬
gio. In de eerste plaats was het de scheiding tussen
het steeds groeiende Leiden en het meer behouden¬
de Wassenaar. Maar ook het personeel dat woonde
of recreëerde in de buurt moet zijn invloed hebben
gehad. Valkenburg is sinds 1933 gastheer van clubs,
die zich met de zweefvliegtuigsport bezighouden.
Het MVKV was eveneens vele keren gastheer voor
overnachtende sporters. Het wegvallen van de marinebasis moet dus wel een grotere sportieve en mis¬
schien economische impact hebben dan gedacht,
helaas gaat het boek hier niet verder op in.
Dit boekje is een must voor iedereen die ooit
dienst heeft gedaan op het MVKV. Het is echter ook
een rijke bijdrage aan de geschiedenis van dit stuk
land achter de duinen bij Valkenburg.
C.P.P. van Romburgh
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Ton Landheer m.m.v. Anneke Landheer-Roelants,
Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Chris¬
tiaan Antonij Ver Huetl (Utrecht: Matrijs, 2006, 256 p.
ill., isbn 90-5345-301-6; €24,95)
Christiaan Ver Huell (1760-1832) was de broer van ad¬
miraal Card Hendrik. De Ver Huells waren telgen uit
een regentenfamilie in Doetichem. De broers namen
beiden dienst bij de marine, steunden elkaar in moei¬
lijke tijden en maakten dezelfde politieke keuzes.
Hoewel Christiaan historisch in de schaduw staat van
Card Hendrik, is zijn biografie fascinerend. De neer¬
gang van de Republiek, de Bataafse Omwenteling, de
stichting van het Koninkrijk Holland, de inlijving bij
het Franse Keizerrijk en de terugkeer van de Oranjes
in 1813 hebben de loopbaan van Christiaan afwisse¬
lend gemaakt en gebroken. Als protégé van de mari¬
neofficier Van Kinsbergen maakte Christiaan carriè¬
re bij de marine. Hij nam deel aan de Slag bij de
Doggersbank (1781) en vertrok daarna naar Indië. In
1789 zeilde hij als lid van de Militaire Commissie voor
de tweede keer naar de Oost. Toen hij na vier jaar te¬
rugkeerde, stond het vaderland op de rand van een
burgeroorlog. Zijn huwelijk met Anna Bosch was op
een echec uitgelopen. De Bataafse Omwenteling be¬
tekende het einde van Ver Huells carrière als mari¬
neofficier. Samen met zijn broer steunde hij de over¬
gave van de Bataafse vloot bij de Vlieter in 1799. Dat
de Engels-Russische invasie jammerlijk zou misluk¬
ken, hadden de broers niet voorzien. Toen Willem V
in 1802 zijn officieren ontsloeg van hun eed van
trouw, diende Christiaan onder koning Lodewijk,
maar raakte in ongenade door zijn steun aan Napo¬
leon. Tijdens de inlijving bracht hij het tot lid van het
Wetgevend Lichaam in Parijs. Andermaal maakte hij
- achteraf bezien - een verkeerde keuze, want als no¬
toire keizersgezinde was voor hem in het koninkrijk
van Willem I geen plaats meer. Hij bleef tot zijn dood
in Parijs, waar hij net als zijn broer begraven werd op
het kerkhof Père Lachaise.

Signalementen

Kwalificaties

Aard publicatie: biografie
Niveau: populair-wetenschappelijk
Doelgroep: geïnteresseerden in marinegeschiedenis, genealogie en de Sattelzeit (1750-1850)
Minpunt: veel bijzaken
Pluspunt: verzorgde uitgave met verrassende illu¬
straties
Anita M.C. van Dissel

A. Knops, Jan Sirks. Grajïcus, schilder (1885-1938)
(Venlo, Van Spijk Art Projects, 2004,108 p., ill. isbn
90-6216-640-7; € 25,-)
De Rotterdammer Jan Sirks is als kunstenaar vooral
door zijn etsen bekend geworden. Geboren in 1885
koos hij aanvankelijk voor een loopbaan als spoor¬
wegambtenaar. Sirks’ tekentalent was echter al tij¬
dens zijn HBS-tijd opgemerkt door zijn tekenleraar
Dirk Ezerman, die hem aanmoedigde door te gaan.
In 1914 verruilde hij na vijfjaar bij de spoorwegen
zijn vaste betrekking voor het onzekere bestaan van
kunstenaar. Gelukkig bleek dit kunstzinnige talent
in ruime mate aanwezig.
In zijn werk ruimde Sirks veel plaats in voor zijn
eigen Rotterdam. Eind 1915 exposeerde hij voor het
eerst zijn geëtste havengezichten. Via tentoonstel¬
lingen kwam hij in contact met andere Rotterdamse
kunstenaars, die zich vanaf 1917 als de ‘Federatie
van Moderne Schilders’, genaamd ‘De Branding’,
manifesteerden. Sirks was een actief lid van deze
kunstenaarsgroep. Nadat de kunstenaars van ‘De
Branding’ in 1926 voor het laatst exposeerden, werd
eind 1929 de ‘Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit’
opgericht. Sirks was de eerste voorzitter hiervan.
In totaal zijn zo’n 200 verschillende etsen van zijn
hand bekend. Een criticus schreefin 1923 over Sirks:
‘hij weet uit de metalen plaat te halen wat erin zit’.
Verreweg het grootste gedeelte van Sirks’ oeuvre
betreft etsen van het bedrijvige en industriële leven
in Rotterdam en verschilt aanzienlijk van zijn ab¬
stracte Brandingwerk. Zijn prenten bieden een goed
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en gevarieerd beeld van het vooroorlogse Rotter¬
dam.
Sirks overleed in 1938 op 53-jarige leeftijd in Den
Dolder, waar hij zijn laatste levensjaar op doktersad¬
vies doorbracht.
In deze monografie gaat de auteur aan de hand
van een aantal representatieve werken nader in op
Jan Sirks’ stijl, mogelijke invloeden van anderen en
de verschillende thema’s die Sirks afbeeldde.

Kwalificaties
Aard publicatie: monografie
Niveau: populair-wetenschappelijk
Doelgroep: geïnteresseerden in de topografie van
Rotterdam en liefhebbers en verzamelaars van het
werk van Jan Sirks
Minpunt: de kwaliteit van de afbeeldingen laat soms
te wensen over
Pluspunt: voor het eerst is er een monografie van de
Rotterdamse kunstenaar Jan Sirks gewijd; hierin
wordt ook het geschilderde oeuvre belicht. Het
boek bevat een overzicht van Sirks’ grafische werk
met 198 van de ruim 200 bekende etsen.
Ron Brand

Marc A. van Alphen en Anita C. van Dissel (eds.J, Chronide of the Royal Netherlands Navy. Five Hundred Years of
Dutch Maritime History (vertaald uit het Nederlands
door Deborah S. Trimpe Burger-Hogg; Amsterdam:
De Bataafsche Leeuw/ Nederland Instituut voor Mi¬
litaire Historie, 2006), 488 p., ill., isbn 90-67076112 en isbn 978-90-6707-6111; gebonden, €65,-)
Op 9 februari 1665 veroverde Michiel de Ruyter het
Engelse fort Cormantijn aan de Goudkust en op die¬
zelfde dag, maar dan in 1983 ging de surseance van
betaling van het RSV-concern in. Deze feiten, aan¬
gevuld met beknopte toelichtingen zijn te vinden in
de Chronicle of the Royal Netherlands Navy. Dit boek ver¬
scheen eerder in het Nederlands, onder de titel Kro¬
niek der Zeemacht. (2003). Het is een calendarium van
de Nederlandse marinegeschiedenis, vanaf de Mid¬
deleeuwen tot heden Bij elke dag van het jaar, inclu¬
sief 29 februari, zijn de gedenkwaardige gebeurte¬
nissen van die datum in het verleden vermeld: van de
verovering van Damiate tot de laatste reorganisatie
van de defensietop: alles komt in dit boek aan bod.
In vergelijking met de eerste Kroniek uit 2003 is de
Engelse vertaling op enkele punten aangepast. Ook
de sindsdien verstreken jaren hebben gedenkwaar¬
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dige data opgeleverd, zoals de deelname van de ma¬
rine aan de VN-vredesactie in Liberia en de bijdra¬
gen van de mariniers aan de oorlogen in Irak en Af¬
ghanistan. Erg nuttig voor gebruikers in binnen- en
buitenland is het beknopte overzicht van de Neder¬
landse maritieme geschiedenis, een onderdeel dat
in de eerdere uitgave ontbreekt. En dat het Tijdschrift
uoor Zeegeschiedenis een gezaghebbend tijdschrift is
blijkt wel uit de toevoeging van een jaartallenlijst
met verwijzing naar de opgenomen kalenderdagen.
Wie wel een jaartal weet, maar niet de juiste dag of
aard van een historisch feit kan zo toch aan slag.
Daarmee heeft de recensent van de Nederlandse edi¬
tie (zie Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis 2004-2) zijn zin
gekregen.

Kwalificaties
Aard publicatie: naslagwerk over de geschiedenis
van de Koninklijke Marine
Niveau: toegankelijk voor leken en professionals
Doelgroep: onderzoekers, buitenlands marineper¬
soneel met belangstelling voor Nederland of con¬
tacten met Nederland, maritieme hobbyisten
Minpuntje: Geen aparte literatuurlijst in het Engels
Pluspunten: veel verschillende zoekingangen, mooi
geïllustreerd en degelijk uitgevoerd; € 14,- goed¬
koper dan de Nederlandse editie.
Remmelt Daalder

Wilfred Nunn, Tigris Gunboats. The Forgotten War in
Iraq, 1914-1917 (Londen: Chatham Publising, 2007,
288 p., ill., isbn 978-8676-308-2; €35,-)

der de artilleriesteun en de logistieke ondersteuning
van de rivierschepen was de opmars van het Britse
leger door het moerasgebied in het zuiden van het
land onmogelijk geweest. Openhartig doet Nunn uit
de doeken hoe moeilijk de operaties soms zijn ge¬
weest en met welke tegenslagen ze soms te kampen
hadden. Aan de andere kant laat hij de goede sa¬
menwerking tussen vloot en leger zien. Ook de Ne¬
derlandse krijgsmacht treed bijna uitsluitend ‘joi¬
ned’ op. Desondanks hadden veel van zijn mannen
liever in Europa gevochten; Irak was maar een ‘side¬
show’.

Kwalificaties
Aard publicatie: herdruk van de monografie uit 1932
Niveau: leesbaar voor een groter publiek
Doelgroep: geïnteresseerden in de Eerste Wereld¬
oorlog, de huidige Irak Oorlog en ‘riverine opera¬
tions’
Minpunt: het ontbreken van annotaties
Pluspunt: de openhartige visie van een marinecommandant
Victor Enthoven

Klaus Barthelmess: The Arts of Modern Whaling. (Sandefjord (Norway): Sandefjord Art Association & The
Whaling Museum, 2007) 58 p., ill., (Commander
Chr. Christensen’s Whaling Museum, Publication
No. 32.), isbn 978-82-993797-5-5; $15,-)
De Duitse verzamelaar en historicus Klaus Barthel¬
mess schreef voor het 90-jarige walvismuseum in
Sandefjord in Noorwegen een vrij eenvoudige cata¬
logus. Wie Barthelmess oeuvre en visie over de mo¬

derne walvisvaart kent, zou meteen op zijn hoede
moeten zijn. Dat is bij deze catalogus echter niet no¬
dig. De inleiding en de afbeeldingen van de museum¬
objecten geven géén idyllisch beeld van de moderne
(Noorse) walvisvaart. Het is ook geen manier om de
huidige walvisvaart goed te praten.
Het zijn niet alleen niet objecten uit Sandefjord,
die in deze catalogus worden afgebeeld. Zo zijn er
ook objecten uit het New Bedford Whalingmuseum
in de VS en het Nederlands Scheepvaartmuseum. De
getoonde foto’s geven een aardig beeld wat er in de
twintigste eeuw aan walviskunst is gemaakt, deels
door kunstenaars zelf en deels door de schepelingen
aan boord van de walvisvaarders zelf. Het niveauver¬
schil is dan ook enorm: er natuurlijk een enorm ver¬
schil tussen amateur- en beroepsschilders. Daaren¬
tegen zijn de moderne ‘scrimshaws’ indrukwek¬
kend: het varieert van eenvoudige uitgesneden pin¬
guïns tot een in detail uitgesneden walvisjagers. In¬
teressant is dat de scrimshaws eind negentiende
eeuw als souvenirs op Spitsbergen aan toeristen
werden verkocht.
Wat echter niet duidelijk is waarom tussen de
kunstvoorwerpen ook een reeks harpoenpunten zijn
afgebeeld, ook al behoren ze tot een in 2007 door
het museum verworven collectie harpoenen.

Kwalificaties
Aard publicatie: catalogus
Niveau: populair
Doelgroep: geïnteresseerden in walvisvaart
Minpunt: weinig diepgang
Pluspunt: verzorgde uitgave met uitgebreide litera¬
tuurlijst
Cees van Romburgh

In 2003 viel de zogenaamde Coalition of the Willing
Irak binnen. Sindsdien dringt de vergelijking met de
operaties ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in dat
deel van de wereld zich steeds meer op. Dit boek is
de herdruk van het boek uit 1932 van de voormalige
commandant van het Royal Navy eskader in Irak,
vice-admiraal Wilfred Nunn. Zijn ‘memoires’ vertel¬
len het boeiende verhaal van de riverine operations
op de Tigris en de Eufraat. Op 6 november 1914 be¬
zetten Britse troepen het gebied rond Basra om er de
olievelden te beschermen die van vitaal belang voor
de Royal Navy waren. Gedurende drie jaar vonden er
operaties op de rivieren plaats, resulterend in de in¬
name van Bagdad in maart 1917.
Zoals de geallieerden nu een luchtoverwicht had¬
den, beheersten de Britten destijds het water. Zon-
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Nieuw in het overzicht van geraadpleegde tijdschrif¬
ten, gepubliceerd in TvZ 23 (2004), nr. 1,83-87 is het
Journal ofBritish Studies. Het wordt als JBS opgeno¬
men. Het tijdschrift Sirene : driemaandelijks mari¬
tiem tijdschrift (Sirene) komt te vervallen.

na av Sjöhistoriska Institutet vid Abo Akademi.
Abo, Abo Akademi, 2006, 29 p., ill. (serie ‘Meddelandenfian Sjöhistoriska Institutet vid Abo Akademi’, nr.
29)

ALGEMENE MARITIEME LITERATUUR
NASLAGWERKEN
44949. BATCHELOR, JOHN, CHRIS CHANT, Geïl¬
lustreerde oorlogsschepen encyclopedie. Lisse,
Rebo Productions, 2007, 320 p., ill.
44950. DISSEL, ANITA VAN, ADRI VAN VLIET
(eindred.)., Leeswijzer Michiel de Ruyter. Den
Haag, Nederlands Instituut voor Militaire Histo¬
rie, 2007, [36] p., ill. (bevat beschrijvingen van 34 pu¬
blicaties over De Ruyter en zijn tijd, die in 2007 via de
boekhandel leverbaar zijn)
44951- EGMOND, MARCO VAN, Habsburger on the
Dutch historical-cartographic throne: a bio-bibliography on Günter Schilder. In: (Paula van Gestelvan het Schip e.a. (red.)), Mappce antiquce (’t-GoyHouten, 2007) 27-47, ill- (bevat bibliografie van Gunter
Schilder over de periode 1970-2003)
44952. HATTENDORF, JOHN B. (ed. in chief), The
Oxford encyclopedia of maritime history. Oxford
[etc.], Oxford University Press, 2007,4 dl., ill.
44953- PARSONS, DAVID, The David Parsons Col¬
lection rare Pacific voyage books, Parti: Dampier to
Cook, Part II: La Pérouse to Wilkes. Sydney (NSW),
Hordern House, 2005-2006,128,160 p., ill.
44954. PARTRIDGE, M.S., K.E. PARTRIDGE (samenst.), The Mariner’s Mirror: the journal of the
Society for Nautical Research: bibliography for
2005. Londen, The Society for Nautical Research,
2006, 36 p.
44955- VAN CLEEMPOEL, KOENRAAD, Astrolabes
at Greenwich: a catalogue of the astrolabes in the
National Maritime Museum; bijdr. Silke Ackermann e.a. Oxford/New York, Oxford University
Press i.s.m. National Maritime Museum, 2005, ix,
339 P-. HI44956. WESTERLUND, KASPER (samenst.), Loggbok: bibliografisk forteckning over skrifter utgiv-
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44957. AAFJES, JAN, Het LIoyd-Hotel. Spreekbuis
2007, nr. 97, 42-44, ill. (zie ooknr. 39236)
44958. ALDRICH, ROBERT e.a., Roundtable: re¬
views of Paul D’Arcy, The people of the sea: envi¬
ronment, identity, and history in Oceania; with a
response by Paul D’Arcy. IJMH 18, 2006, no. 2,
371-428 (zie nr. 43846)
44959. ANDERSON, JR., RICHARD K., TODD A.
CROTEAU, Saving the lines: documenting histo¬
ric ships in the United States. NRJ 52, 2007, 3345. HI44960. BASBERG, BJORN, Forum: Antarctic mariti¬
me industries: introduction. IJMH 18,2006, no. 2,
283-284 (zie 00knr. 44961,45316,45330, 45518)
44961. -, Perspectives on the economic history of
the Antarctic region. IJMH 18, 2006, no. 2, 285304, ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samen¬
vattingen,- zie ook nr. 44960)
44962. BECKH, JOACHIM, Blitz und Anker: Informationstechnik-geschichte, Hintergriinde. Norderstedt, Books on Demand, 2005, 2 dl. (560, 636
p.) (betreft de geschiedenis en technieken van het over¬
brengen van berichten; passim maritiem)
44963. BERKES, FIKRET e.a. (eds.), Breaking ice:
renewable resource and ocean management in the
Canadian North. Calgary, University of Calgary,
2005, xviii, 396 p., ill. (met dvd Watching, listening
and understanding changes in the environment’, 2004)
44964. BOSE, SUGATA, A hundred horizons: the
Indian Ocean in the age of global empire. Cam¬
bridge (MA), Harvard University Press, 2006, xii,
333 P-. HI44965. BOSTAN, IDRIS, Beylikten Imparatorluga Osmanli Denizciligi. Istanbul, Kitap Yayinevi, 2006,
378 p., ill. (zeventien artikelen betreffende diverse aspec¬
ten van de maritieme activiteiten in het Ottomaanse Rijk)
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44966. BOYER-VIDAL, YVES, Le retour des Acadiens: errances terrestres et maritimes 1750-1850.
Parijs/Aix-en-Provence, Editions du Gerfaut,
2005, 212 p.
44967. CAMPBELL, SHEELAGH A., WYN B. DA¬
VIES, PETER LAWTON, Electrolysis in the histo¬
ric environment. NRJ 51, 2006,195-204, ill.
44968. GAEMERS, CARIN, Berichten uit het verle¬
den. Holland 38, 2006, 315-324, ill. (betreft onder
meer de collectie Prize Papers van het archief van het High
Court of Admiralty in de Public Record Office van de Na¬
tional Archives in Londen; zie ook nr. 42827)
44969. GARRY, MARTINE, Davey & Co: un siècle de
fournitures pour la marine. LCM 2007, no. 194,
64-69, ill.
44970. GERDS, PETER, WOLF-DIETRICH GEHRKE,
Vom Fischland in die Welt. Rostock, HinstorfFVerlag, 2006,190 p., ill. (vierde, uitgebreide editie)
44971. GUNS, NICO, KMS-vliegboten voor de RL en
HAL. BW 62, 2006,14-16, ill. (betreft vliegboten, ont¬
worpen door Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’)
44972. HALL, RICHARD, Exploring the world of the
Vikings. Londen, Thames & Hudson, 2006, 240
p., ill.
44973. HEIGHTON, MARTYN, Historic ships,
what’s next?: not drowning but waving. CB 2007,
no. 228,10-11, ill.
44974. HOFMAN, WIM, Blauw geruite kiel. ZT 56,
2006, nr. 5/6, 24-25, ill. (overpeinzingen bij het lied
‘Een draaiersjongen’ met tekst van A.L. de Rop en muziek
van R. Hol)
44975. HUDSON, BEN, Irish Sea studies, 900-1200.
Dublin, Four Courts Press, 2006, 256 p., ill.
44976. JONG, RONALD J. DE, Scheepvaartmuseum
op de schop. MN 96, 2007, nr. 3, 59-62, ill. (betreft
de geschiedenis en collectie van het Nederlands Scheep¬
vaartmuseum Amsterdam)
44977. JORDAN, PAUL, North Sea saga. Londen/
New York, Longman/Pearson Education, 2004, ix,
272 p„ ill.
44978. KOK, AUKE, Dit was Veronica: geschiedenis
van een piraat. Amsterdam, Thomas Rap, 2007,
367 p., ill. (betreft de geschiedenis van een piratenzender,
die uitzond vanaf de schepen ‘Borkum-Riff en ‘Norderneyj
44979. KUIPERS, JAN J.B., Tussen bewondering en
objectiviteit: Ronald Prud’homme van Reine en de
zeehelden. ZT 56, 2006, nr. 5/6,12-15, ill44980. LATSCH, FRAUKE, Insularitat und Gesellschaft in der An tike: Untersuchungen zur Auswirkung der Insellage auf die Gesellschaftsentwick-
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lung. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005, 298 p.
44981. MAK, GEERT, Ooggetuigen van de vader¬
landse geschiedenis in meer dan honderd reporta¬
ges. Amsterdam, Bert Bakker, 2007, 331 p., ill.
(twintigste, herziene uitgave van ‘Reportages uit Neder¬
land : de geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigen¬
verslagen', 1991); passim maritiem.
44982. PAYNE, DAVID, DAINA FLETCHER, The
Australian Register of Historic Vessels. Signals
2007, nr. 78,12-15, HI44983. PEMSEL, HELMUT, Weltgeschichte der Seefahrt, Band 6: Seeherrschaft II, Seekriege und Seepolitik von 1650 bis 1914. Hamburg, Koehlers
Verlagsgesellschaft; Wenen, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005, p. 489-965, ill. (vervolg van nr.
40570)
44984. -, Weltgeschichte der Seefahrt, Band 7: See¬
herrschaft III, Seekriege und Seepolitik von 1914
bis 2006. Hamburg, Koehlers Verlagsgesell¬
schaft; Wenen, Neuer Wissenschaftlicher Verlag,
2006, p. 966-1570, ill. (vervolg van nr. 44983)
44985. STAHL, JOACHIM, 15 Jahre Schiffahrtsgeschichtliche Gesellschaft Ostsee e.V. Nordlicht
15, 2007, Heft 54, 4-15, ill. (bevat ook een overzicht
van de publicaties uitgegeven door het Schiffahrtsgeschichtlichen Gesellschaft Ostsee e.V.)
44986. STANZEL, FRANZ K., Die Fiktionalitat des
Faktischen: eine literaturkritische Nachlese zu
‘Das Boot’. S&Z 2007, nr. 65.16-18 (betreft de feiten
en fictie in de roman ‘Das Boot’ van Lothar-Günther Buchheim uit 1973, die handelt over een Duitse onderzeebootbemanning tijdens de Tweede Wereldoorlog)
44987. VELDE, PAUL VAN DER, ‘We dare not meet
him with our fleet’: De Ruyter-herdenking van
1907 in Vlissingen. ZT 56,2006, nr. 5/6, 30-34, ill.
44988. VLIET, A.P. VAN, Michiel de Ruyter: van
scheepsjongen tot zeeheld: de rol van zijn biogra¬
fen. MB 117, 2007, nr. 1, 29-31, ill.
44989. VRIELER, JOOST, Het poëtisch accent: drie
literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederland¬
se pamfletten. Hilversum, Verloren, 2007, 279 p.,
ill. (profschnft Utrecht; passim maritiem, onder meer
met betrekking tot Isaac en Jacob le Maire, Willem Cornelisz. Schouten en Jacob van Heemskerck)
44990. WAKEFIELD, IAIN, Laurence Dunn: ship ex¬
pert, artist and author. SM 42, 2007, no. 2,14-15,
ill. (necrologie van de auteur (1910-2006) van talloze
maritieme publicaties)
44991. WESTERLUND, KASPER (red.), Sjöhistoris¬
ka arkivkallor: sjöhistoriskt forskarseminarium i
Korpoström och Abo 7-8 oktober 2006. Abo, Abo
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Akademi, 2006, 128 p., ill. (serie ‘Meddelanden fran
Sjöhistoriska Institutet uid Abo Akademi’, nr. 28)
MARITIEME ICONOGRAFIE
44992. BARTHELMESS, KLAUS, The arts of modern
whaling. Sandefjord, Sandefjord Kunstforening/Kommand0r Chr. Christensens Hvalfangstmuseum, 2007, 58 p., ill.
44993. BLAAUW, A., Over de Waterlands doops¬
gezinde schilder Abraham de Verwer van Burchstraete, over zijn vrouw Barbara van Sillevoirt, en iets
over zijn vroegste werken. Doopsgezinde Bijdragen:
nieuwe reeks 31,2005,75-91, ill. (p. 97-103)
44994. BORDE, CHRISTIAN, CHRISTIAN PFISTER-LANGANAY, Promenades dunkerquoises
d’Augustin Boutique autour de 1893. RSDHA 2007,
no. 40, 89-109, ill. (betreft Joto's van het havengebied
van Duinkerken; met Franse, Engelse en Nederlandse sa¬
menvattingen)
44995. BUNTING, W.H., The camera’s coast: histo¬
rie images of ship and shore in New England. Gar¬
diner (ME), Tilbury House, 2006,144 p., ill.
44996. COMFORT, SIM, Forget me not: a study of
naval and maritime engraved coins and plate
(1745_1918). Londen, Sim Comfort Associates,
2004, xiv, 254 p., ill.
44997. CORREA DO LAGO, PEDRO AND BIA,
Frans Post (1612-1680): catalogue raisonné. [Mi¬
laan], 5 Continents Editions, 2007, 431 p., ill.
44998. COUILLOUD, NATHALIE, Gildas Chasseboeuf: la vigie du Légué. LCM 2007, no. 193,4851, ill.
44999. CRAIG, JAMES A., Fitz H. Lane: an artist’s
voyage through nineteenth century America.
Charleston (SC), The History Press, 2006, 222 p.
45000. CROSS, TOM (ed.), The artist who loved
boats: Percy ‘Powder’ Thurburn, mariner, artist
and adventurer (1869-1961); David Hale, Pin Armitage. Tiverton, Halsgrove, 2006,144 p., ill.
45001. DEFLESSELLES, ALAIN, CHRISTIAN PFISTER-LANGANAY, Matricule des navires et cartes
postales. RSDHA 2007, no. 40,110-150, ill. (betreft
de identificatie van niet-geïdentificeerde schepen op an¬
sichtkaarten aan de hand van stamboek van de immatriculatienummers; met Franse, Engelse en Nederlandse sa¬
menvattingen)
45002. DORLEIJN, PETER, Zomaar een foto. Ta¬
grijn 2007, nr. 2, 11-13, ill- (betreft een ansichtkaart
van een aantal botters in de haven van Marken)
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45003. EERLAND, WILLEM, Schilder der zeilvaart:
Frans Schot. SZ 31, 2007, nr. 4,40-41, ill.
45004. GARRY, MARTINE, Joaquin Sorolla: magicien de la lumière. LCM 2007, no. 195, 54-61, ill.
(betreft de Spaanse zeeschilder Sorolla (1863-1923))
45005. GORTER, DICK, Passagiersvaart. Alkmaar,
De Alk, 2007, 120 p., ill. (fotoboek; serie ‘De Neder¬
landse koopvaardijschepen in beeld’, 3)
45006. -, Tankvaart. Alkmaar, De Alk, 2007,120 p.,
ill. (fotoboek; serie ‘De Nederlandse koopvaardijschepen
in beeld’, 4)
45007. HAHN-PEDERSEN, MORTEN, Konsulens
skib - omkring et skibsportreet fra 1847. Sjaek’len
2006 (verschenen 2007) 8-25, ill. (betreft een scheepsportret van de schoener ‘Activ’ door Lorenz Petersen; met
Engelse samenvatting)
45008. HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE, Een 16deeeuws karton voor een wandtapijt. Rijksmuseum
Kunstkrant 33, 2007, nr. 3, 18-19, UI- (betreft een
ontiverp voor het wandtapijt ‘De landing van Scipio Ajricanus bij Carthago’, ca. 1545; zie ook nr. 45013)
45009. HOLDERMANS, ROB, Van boven bekeken:
Holland-Amerika Lijn 1921-1964. Hoogeveen,
V+W Collective, 2006, [64] p., ill. (boek met foto’s
van schepen van de Holland-Amerika Lijn uit hetfoto-archief van KLM Aerocarto)
45010. HUGHES, STEFFAN MEYRIC, Keith Beken
1914-2007. CB 2007, no. 227, 30-35, ill. (necrologie
van de maritieme fotograaf)
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Marijke Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje. De strijd uan de Friese Nassaus voor erkenning uan hun rechten, 1702-1747.480 blz., ingenaaid, geïllu¬
streerd, isbn 978-90-6550-945-1, €35,Na de dood van de kinderloos gebleven stadhouder-koning Willem 111
in 1702 probeerden de Friese Nassaus decennialang hun ambities als erf¬
genamen van de Oranjes waar te maken. Marijke Bruggeman beschrijft
de mogelijkheden die zij gezien hun financiële en sociale positie hadden
om actie te voeren en de tactieken die zij in de praktijk gebruikten.
Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt. Eindredactie Eelco Beu¬
kers, 608 blz., 2 delen in foedraal, gebonden, geïllustreerd (deels in kleur),
isbn set 978-90-6550-973-4,€39,A1 hebben zoeten zoutwater in Holland sinds mensenheugenis voor veel
overlast gezorgd, Hollanders hebben er ook de vruchten van geplukt. Dit
boek, waarin de geschiedenis van Hollanders en het water op basis van
de nieuwste inzichten wordt beschreven, geeft een goed beeld van de vindingrijkheid waarmee zij hun
natte leefomgeving optimaal hebben benut.
Allan Tonnesen, ‘AI het Nederlandse volk dat hier nu woont’. Nederlanders in HelsingOr, circa 1550-1600. Ver¬
taald door Juliette Roding, (ZPR21), 102 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-197-5, €13,Het Deense stadje HelsingOr, waar de befaamde Sonttol was ge-vestigd, trok in de zestiende eeuw veel
buitenlandse kooplieden, handwerkslieden en zeevaren-den aan. Allan Tonnesen laat zien hoe de Ne¬
derlanders zich hier een plaats verove-rden en een belangrijke bijdrage leverden aan wel-vaart, 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 90-6550-454O, € 10,—

In 1628 veroverde Piet Hein vlak voor Cuba de Spaanse Zilvervloot. Het zelf¬
vertrouwen van de Nederlanders steeg hierdoor tot ongekende hoogte. Dit
boek gaat niet alleen over Piet Hein en zijn onmogelijk geachte overwin¬
ning, maar ook over zijn opdrachtgever de wie en haar doeleinden in de
West: kolonisatie, kaapvaarten (slaven)handel.
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