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Ten geleide 

Dit nummer van het Tijdschrift uoor Zeegeschiede¬ 

nis is gewijd aan het thema: twee eeuwen mari¬ 
tieme historiografie. Behalve een inleidend 
overzichtsartikel wordt een viertal ‘maritieme 
boegbeelden’ in een biografisch artikel behan¬ 

deld. Behalve aan het leven van deze ‘maritieme 
boegbeelden’ wordt uitgebreid aandacht be¬ 
steed aan hun werk op maritiem-historisch ge¬ 

bied. Het betreft de historici J.C. de Jonge, 
M.G. de Boer, J.C.M. Warnsinck, T.H. Milo en 

F.J.A. Broeze. De basis voor dit nummer is ge¬ 
legd in een werkcollege dat eind 2006 aan de 
Universiteit van Leiden werd verzorgd. Meer 

over het hoe en waarom van dit themanummer 

vindt u in het inleidende artikel. 
In dit Tijdschrift wordt tevens aandacht be¬ 

steed aan een tweetal leden die de Vereniging 
voor Zeegeschiedenis in 2007 zijn ontvallen: 
L.L. von Münching en F. Snapper. Beiden heb¬ 
ben op belangrijke wijze bijgedragen aan het 

onderzoek naar de maritieme geschiedenis. 
Vermeldenswaard is ook de bijdrage van D.J. 

Tang in de rubriek ‘boekbesprekingen’. In een 
uitgebreide recensie besteed hij aandacht aan 

de belangrijkste boeken die in het ‘De Ruyter- 

jaar’ 2007 zijn verschenen. 
Hiermee hopen wij opnieuw een gevarieerd 

en boeiend nummer van ons Tijdschrift voor u te 

hebben samengesteld. 
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Twee eeuwen maritieme geschiedschrijving 
in Nederland 
Gerard Acda, Henk den Heijer en Adri van Vliet 

Inleiding 

Algemeen rijksarchivaris Jhr. Mr. J.C. de Jonge 
merkte in de inleiding van zijn tussen 1833 en 

1848 verschenen Geschiedenis uan het Nederland- 
sche Zeeioezen op, dat het zeer zonderling was 

“dat er tot hiertoe geene Geschiedenis bestaat 
van het Zeewezen eener natie gelijk de Neder- 
landsche, welke hare vrijheid, haren roem, ha¬ 
ren luister, hare welvaart, ja zelfs haar aanzijn 

aan dat Zeewezen grootendeels heeft te dan¬ 
ken”.' Hij bedoelde daarmee niet dat er in het 

verleden geen aandacht aan de maritieme ge¬ 
schiedenis van Nederland was geschonken, 
maar dat de tot dan toe verschenen werken 

geen systematische behandeling van die ge¬ 
schiedenis kenden en een wetenschappelijke 
aanpak ontbeerden.2 Het waren vooral anekdo¬ 

tische en kritiekloze publicaties over zeehel¬ 
den, zeeslagen en verslagen van beroemde zee¬ 
reizen zoals de tocht van Jacques Mahu en 

Simon de Cordes door Straat Magalhaes aan 
het einde van de zestiende eeuw. Het zesdelige 

overzichtswerk van J.C. de Jonge brak met die 
traditie en geldt als de eerste wetenschappelij¬ 

ke, op uitgebreid bronnenonderzoek gebaseer¬ 
de studie van de marine vanaf de late Middel¬ 
eeuwen tot aan de stichting van het Koninkrijk. 

De rijksarchivaris was daarmee in Nederland 
de grondlegger van de op wetenschappelijke 

leest geschoeide maritieme geschiedschrij¬ 
ving. 

Natuurlijk rijst dan meteen de vraag wat ma¬ 
ritieme of zeegeschiedenis eigenlijk is. In de 
negentiende eeuw werd daaronder de geschie¬ 

denis van de marine en, zij het in mindere 

mate, die van de grote handelscompagnieën 
verstaan. De huidige hoogleraar zeegeschiede¬ 
nis F.S. Gaastra echter omschreef zijn vak on¬ 

langs als de geschiedenis “die zich bezighoudt 

met alle vormen van de exploitatie van de zee”.3 
Dat is een zeer ruime definitie waarmee Gaas¬ 
tra terecht aangeeft dat maritieme geschiede¬ 
nis, net als veel andere sectoren binnen de ge¬ 

schiedeniswetenschap, zich tegenwoordig 
moeilijk laat afbakenen. J.C. de Jonge en zijn 

tijdgenoten konden de lijnen nog scherp trek¬ 
ken, maar na hen heeft het vakgebied zich 

voortdurend verbreed en verdiept, waardoor de 
grenzen ervan geleidelijk vervaagden. Naast 
overzichtswerken verschenen er studies over 

scheepsbouw, reders, rederijen, de mens aan 
boord en tal van andere onderwerpen. 

In dit artikel willen wij een beeld schetsen 

van twee eeuwen maritieme geschiedschrij¬ 
ving, waarbij wij ons goed realiseren dat het 

vak soms ongemerkt overgaat in koloniale, 
sociale, economische of andere vormen van ge¬ 
schiedschrijving. Eerst zal een overzicht wor¬ 

den gegeven van de maritieme overzichtswer¬ 
ken waarin de stand van het onderzoek is 
neergeslagen, vervolgens geven wij aandacht 

aan het maritiem-historische netwerk dat on¬ 
ontbeerlijk is geweest voor de ontwikkeling 
van het vak, en ten slotte volgen twee paragra¬ 

fen waarin de maritieme geschiedschrijving 
chronologisch wordt behandeld. 

Het is overigens niet voor het eerst dat in het 

Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis aandacht wordt be¬ 
steed aan de ontwikkeling van de maritieme 

geschiedschrijving in Nederland. In 1994 werd 
een historiografisch nummer uitgebracht, 
waarin J.R. Bruijn en L. Hacquebord analyseer¬ 
den hoe het historisch onderzoek naar de mari¬ 

ne en de walvisvaart zich sinds de verschijning 

van de vierdelige Maritieme Geschiedenis der Neder¬ 

landen (1976-1978) had ontwikkeld. De redactie 
van het tijdschrift wilde aanvankelijk een bre- 
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Ajb. ï. De vierdelige Maritieme Geschiedenis der Ne¬ 

derlanden uan Uitgeverij Unieboek B.V. uit Bussum 

(1970-1973). Foto: Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie te Den Haag. 

der beeld van het maritiem-historisch onder¬ 

zoek in Nederland schetsen, maar dat is toen 
helaas niet gelukt.4 In dit themanummer wordt 
de historiografische draad van 1994 in een an¬ 
dere vorm weer opgepakt. Naast dit brede his¬ 
toriografisch overzicht worden in afzonderlij¬ 
ke artikelen vijf historici geportretteerd die de 
afgelopen twee eeuwen een belangrijke bijdra¬ 
ge aan de maritieme geschiedschrijving heb¬ 
ben geleverd. Dat zijn achtereenvolgens J.C. de 

Jonge, M.G. de Boer, J.C.M. Warnsinck, T.H. 
Milo en F.J.A. Broeze. Het spreekt voor zich dat 
deze historici in dit overzichtsartikel slechts 

kort worden aangestipt. 
De basis voor dit themanummer werd in het 

najaar van 2006 gelegd tijdens een aan de Uni- 
versiteit Leiden gehouden werkcollege over 
maritieme geschiedschrijvers in de negentien¬ 

de en twintigste eeuw. Het materiaal dat Tris¬ 

tan Broos, Rutger Ebskamp, Michiel Jonge- 
breur, Dirk Koper, Eelco Ruissen en Koen 
Weber tijdens hun onderzoek bijeen hebben 
gebracht, is gedeeltelijk in dit historiografische 

en in enkele biografische artikelen verwerkt. 
De auteurs zijn genoemde studenten veel dank 
verschuldigd voor het onontbeerlijke veldwerk 

dat zij voor dit themanummer hebben verricht. 

Maritieme overzichtswerken uit de 

NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW 

Levensbeschrijvingen van zeehelden en reisbe¬ 

schrijvingen van zeelieden uit de zestiende en 
zeventiende eeuw domineerden lange tijd de 
boekenplanken van het achttiende-eeuwse ma¬ 

ritieme lezerspubliek. Overzichtswerken waar¬ 
in het Nederlandse maritieme verleden werd 

beschreven, waren een zeldzaamheid. A. Thy- 

sius was de eerste die met zijn Historia naualis 
siue cdeberrimorum praelorium ... (1657) een op¬ 
somming publiceerde van de Nederlandse da¬ 

den ter zee tot aan 1648. Pas in de eerste helft 
van de negentiende eeuw verscheen een echt 

overzichtswerk, de al eerder aangehaalde zes¬ 
delige Geschiedenis uan het Nederlandsche Zeewezen 

van J.C. de Jonge (1793-1853). De Jonge was de 
eerste die de gehele geschiedenis van de Neder¬ 
landse marine vanaf de zestiende eeuw tot aan 

de inlijving van het Koninkrijk Holland bij Na¬ 
poleons keizerrijk (1810) behandelde op basis 
van originele archiefstukken. De waarde van 
dit overzichtswerk werd enorm vergroot, door¬ 

dat een brand in het Ministerie van Marine 
(1844) veel van het door De Jonge geraadpleeg¬ 
de archiefmateriaal vernietigde. Maritieme ge- 
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schiedenis was bij De Jonge synoniem met ma- 

rinegeschiedenis. Daarnaast beperkte hij zich 
tot de wederwaardigheden van de oorlogsvloot 
en haar bevelhebbers. Voor de opvarenden was 

in zijn werk geen plaats. Gestimuleerd door De 
Jonges werk voelde zeeschilder P.J. Schotel 
(1808-1865) zich zelfs geroepen “om de hel¬ 

dendaden onzer voorouders ter zee, in eene 
reeks van fraaije tafereelen aanschouwelijk te 

maken”. In 1850 kwam Schotels Heldendaden der 
Nederlanders ter zee uan de vroegste tijden tot op heden 
uit. Enkele jaren later verscheen het vierdelige 

De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijd¬ 
perken geschetst (1865-1876) van J.J. Backer Dirks 
(1825-1893). Het was een vrije bewerking van 

en een vervolg op het werk van De Jonge en ge¬ 
schreven in een verhalende stijl met veel feite¬ 
lijke informatie. Backer Dirks was als docent 

verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de 
Marine (KIM) in Den Helder. Op last van de mi¬ 
nister van Marine moest zijn Nederlandsche zee¬ 

macht op elk marineschip aanwezig zijn. Het 
grote verschil met De Jonge was dat, met Bac¬ 

ker Dirks als eerste, nu auteurs aantraden die 
zelf een marineachtergrond hadden. Lange tijd 
zou de maritieme geschiedschrijving gedomi¬ 

neerd worden door (ex)marineofficieren. Mari¬ 
tieme geschiedenis werd een synoniem voor 
marinegeschiedenis.5 

De Geschiedenis uan Nederland ter zee (1939-1942), 
eveneens bestaande uit vier delen, van marine¬ 

officier en historicus J.C. Mollema (1881-1946), 
bouwde als laatste voort op dit uitgangspunt. 
Kenmerkend hiervoor is de opdracht die Molle¬ 
ma in deel één van zijn overzichtswerk liet 

opnemen: “Aan de nagedachtenis der zeeof¬ 
ficieren, die na het heldentijdperk, ondanks 
kieineering en dikwijls verguizing, met lust en 

onverwoestbare hoop op de toekomst het va¬ 
derland dienden, wordt dit werk opgedragen”.6 

Na de Tweede Wereldoorlog zette zich een 
verbreding in. Maritieme historici betraden 
nieuwe onderzoeksterreinen. Naast marine 

kregen koopvaardij, visserij, kaapvaart en de 
sociale, economische en technische aspecten 
van het zeevarend bedrijf steeds meer aan¬ 

dacht. Maritieme geschiedenis werd weer een 
ruimer begrip, dat meer dan alleen marinege¬ 

schiedenis omvatte. Passend in deze ontwikke¬ 
ling was de verschijning van de Maritieme Ency¬ 
clopedie in de jaren 1970-1973 door uitgeverij 

Unieboek te Bussum. Haaks hierop stond het 
advies van de in 1974 opgerichte Historisch-We- 

tenschappelijke Commissie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Volgens deze commissie behoorde 

onderzoek naar de geschiedenis van de marine 
tot het domein van de krijgsgeschiedenis en 

niet tot de zeegeschiedenis. Velen vonden dit 
een te enge benaderingswijze. Heel duidelijk 
kwam dit tot uitdrukking in de uitgave van de 

breed samengestelde vierdelige Maritieme Ge¬ 
schiedenis der Nederlanden van dezelfde uitgever. 
De MGN, zoals ingewijden dit overzichtswerk 

al spoedig noemden, was in verschillende op¬ 
zichten baanbrekend. Het ging uit van de on¬ 
deelbaarheid van het vakgebied van de zeege¬ 

schiedenis. In deze zeegeschiedenis ‘nieuwe 
stijl’ stonden niet langer de zeemacht en zee¬ 

helden uit de zeventiende eeuw centraal, maar 
koopvaardij binnen en buiten Europa, walvis¬ 
vaart, visserij en marine, met daarnaast aan¬ 
dacht voor scheepstypen, scheepsbouw, havens, 

reders, zeevarenden, zeerecht, - verzekeringen 
en navigatie in de loop der tijd. Voor het eerst 

werd op grote schaal gebruik gemaakt van sta¬ 
tistische gegevens, die met behulp van de com¬ 

puter werden verzameld en bewerkt. De MGN 
was een samenwerkingsproject van zeehistori- 
ci uit België en Nederland. Het grote aantal au¬ 

teurs stond uiteindelijk garant voor een eigen¬ 
tijdse benadering van het maritieme verleden. 

De MGN als standaardwerk staat nog steeds op 
eenzame hoogte. Het zal moeilijk zijn om in de 
eenentwintigste eeuw een gelijksoortig over¬ 
zichtswerk samen te stellen dat met deze MGN 

kan wedijveren.7 

Het MARITIEM-HISTORISCH NETWERK 

In de loop van de negentiende eeuw verschenen 
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diverse maritieme periodieken en werden aller¬ 
lei maritiem-historische verenigingen opge¬ 

richt. Zij groeiden uiteindelijk uit tot platforms 
waar maritieme geschiedschrijvers en geïnte¬ 
resseerden elkaar ontmoetten. Rond de redac¬ 
ties, besturen en de verenigingen ontstond een 
maritiem-historisch netwerk. De publicatie 
van tijdschriften of jaarboeken, bestuursverga¬ 
deringen en verenigingsbijeenkomsten vorm¬ 

den het bindende element. 
Tijdschriften beten de spits af. Van 1788 tot 

1830 verscheen de Zeemansalmanak, met daarin 
‘Berighten en verhandelingen over onderwer¬ 
pen der Zeevaartkunde’. Tussen 1837 en 1840 
verschenen de Berichten als zelfstandig perio¬ 

diek. Lange tijd was de Utrechtse professor J.F.L. 
Schröder (1774-1845) de drijvende kracht ach¬ 

ter de Berichten. De Jonge kon bij het schrijven 
van zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen 
gebruik maken van de Verhandelingen en berighten 
betreffende het Zeewezen en de Zeevaartkunde (1841- 
1870) en het Tijdschrift toegewijd aan het Zeewezen 
(1831-1835 en 1841-1852). In 1879 verscheen de 
eerste aflevering van het op professionele zee¬ 

lieden gerichte periodiek De Zee: tijdschrift gewijd 
aan de belangen der Nederlandsche stoom- en zeilvaart 
met daarin veel aandacht voor de geschiedenis 
van de zeevaartkunde. Vanaf 1916 publiceerde 

E. Crone (1891-1975) geregeld artikelen over 
dit onderwerp in De Zee.8 

Op 10 maart 1883 werd de Vereeniging tot 
behandeling van op de Zeemacht betrekking 

hebbende onderwerpen opgericht, waar uit¬ 
eindelijk de Koninklijke Vereniging voor Mari¬ 
neofficieren (KVMO) uit ontstond. Aanleidin¬ 
gen voor de oprichting waren de verschijning 
van een brochure van kapitein-ter-zee J.W. 

Binkes als reactie op de ondergang van Zr.Ms. 
rammonitor Adder op 5 juli 1882 voor de kust 
van Scheveningen, de daaruit voortvloeiende 
kritiek op de Koninklijke Marine en de behoef¬ 
te bij marineofficieren om Binkes’ opvattingen 
in eigen kring te bespreken. Ruim drie jaar la¬ 
ter bracht de vereniging het Marineblad, Bijblad 
op de verslagen van de Marine-Vereeniging uit. In het 

Ajb. 2. Titelpagina van de Berighten en verhandelin¬ 

gen over onderwerpen der Zeevaartkunde uit 1837. 

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den 

Haag. 

voorwoord van het eerste nummer sprak de re¬ 

dactie de wens uit dat het Marineblad “de be¬ 
langstelling in de Marine levendig houdt, dat 
de eer onzer Marine weet te handhaven en door 

zijn verschijnen nut sticht, om mede te werken 
tot het verkrijgen en in stand houden van eene 

krachtige Marine, aan wie de natie in ure des 
gevaars hare heiligste belangen kan toe ver¬ 

trouwen”. Uiteindelijk ontwikkelde het Marine¬ 
blad zich tot een vaktijdschrift dat voldoende 
ruimte bood voor het publiceren van (populair) 

wetenschappelijk artikelen op het gebied van 
de marinegeschiedenis. Een groot pleitbezor¬ 
ger hiervan was J.C.M. Warnsinck (1882-1943). 
Vanaf de jaren twintig wist hij te bereiken dat 
kennis van de zeekrijgsgeschiedenis bij de ma- 
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rine zelf erkenning vond en slaagde hij erin ve¬ 

len via het Marineblad tot actieve bestudering 
hiervan te bewegen.9 

Toch bleeflange tijd het beoefenen van de zee¬ 
geschiedenis een elitaire aangelegenheid. 
Slechts welgestelden als bankier D.F. Scheurleer 

(1855-1927) hadden tijd en financiën om zich 
daadwerkelijk met maritiem-historisch onder¬ 

zoek bezig te houden. In 1900 organiseerde hij 
te Den Haag de Geschiedkundige Tentoonstel¬ 
ling van het Nederlandsche Zeewezen. Een jaar 
droeg hij bij aan de oprichting van de Vereeni¬ 

ging ‘Het Nederlandsche Zeewezen’, een ver¬ 
eniging die de belangstelling voor de zee moest 

vergroten, “opdat iedereen in de gelegenheid 
kan zijn of komen om aan de ontwikkeling van 
ons zeewezen een stoot in de goede richting te 

geven”. In Het Nederlandsche Zeewezen publiceer¬ 
den Scheurleer en anderen hun (historische) on¬ 

derzoeksresultaten met de achterliggende idee 
dat uit het verleden lessen waren te trekken voor 
de toekomst van maritiem Nederland.10 

In navolging van de Navy League, La Ligue 

Maritime Fran^aise en de Deutscher Flotten 
Verein werd in 1906 de Nederlandsche Vereeni¬ 

ging ‘Onze Vloot’ opgericht. De vereniging 
stelde zich tot doel “de kennis van en de be¬ 
langstelling in de Nederlandsche Zeemacht 
aan te kweeken en te versterken bij alle Neder¬ 

landsche onderdanen in het Moederland, in de 
Koloniën en in het buitenland en dus ook bij 

het Nederlandsche Volk het besef op te wekken 
en te verlevendigen van de onmisbaarheid ee- 

ner krachtige oorlogsmarine”. Immers “de 
kracht der vloot maakt een noodzakelijke voor¬ 
waarde uit voor de grootheid van het land”. Le¬ 

zingen, vaartochten en excursies naar interes¬ 
sante maritieme bedrijven en objecten werden 
door het hoofdbestuur en een groeiend aantal 
afdelingen georganiseerd ten einde de belang¬ 
stelling voor en kennis over de vloot te vergro¬ 

ten. In 1908 kwam de eerste aflevering van Onze 
Vloot uit (later omgedoopt in Om Zeewezen, Zee¬ 

wezen en tenslotte Maritiem Nederland). In dit pe¬ 

riodiek was ruimte beschikbaar voor maritiem- 
historische artikelen, waardoor het belang van 

een vloot met historische argumenten kon 
worden onderbouwd.11 

Naar het voorbeeld van de Britse Hakluyt So¬ 
ciety richtte een aantal historici in 1908 de Lin- 

schoten-Vereeniging op. Naamgever was Jan 
Huyghen van Linschoten, die aan het einde van 

de zestiende eeuw zijn reiservaringen publiceerde 
en daarmee voor Nederlanders de zeeweg naar 
Azië openlegde. Het publiceren van reisverhalen, 

die nog ongebruikt in bibliotheken en archief¬ 
instellingen liggen, is nog steeds de hoofddoel¬ 

stelling van de Linschoten-Vereeniging. Inmid¬ 
dels zijn er al meer dan 100 boeken gepubliceerd. 

Daarnaast organiseert de Linschoten-Vereeni¬ 
ging ook andere activiteiten die verband houden 
met reizen, over land en op zee.11 

Gelijktijdig met de oprichting van de boven¬ 
genoemde verenigingen werden - vaak door 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 

NZEVLOOT 

OPROEPING AAN HET 

NEDERLANDSCHE VOLK. 

mGf) 

EN 26"" Mei 1906 is te 's-Gravenhage opgericht de 

„Nederlandsche Vereeniging ONZE VLOOT", goed¬ 

gekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Juli 1906, 
N\ 47. Mede het veld bearbeidende, dat door de 

Vereeniging „Het Nederlaidscbe Zeewezei" het eerst 

werd ontgonnen, stelt zij zich ten doel: de kennis 

van en de belangstelling in de Nederlandsche Zeemacht 

aan te kweeken en te versterken bij alle Nederiand- 

sche onderdanen in het Moederland, in de Koloniën 

en in het buitenland en dus ook bij het Nederland¬ 

sche Volk het besef op te wekken en te verlevendigen 

van de onmisbaarheid eener krachtige oorlogsmarine, zoo krachtig als onze 

nationale omstandigheden gedoogen. 

Meer dan dusver moet het Nederlandsche Volk doordrongen worden van 

den plicht, om zijn zelfstandig volksbestaan op eervolle wijze te handhaven. 

Al moge ons land alleen niet opgewassen zijn tegen grooter rijken, het 

dient zich weerbaar te maken naar de mate zijner kracht en beteekenis. 

Nederland heeft bovendien de grootsche roeping te vervullen een hoogst 

waardevol Aziatisch eilandenrijk, met zeker achtmaal meer bevolking dan het 

moederland, te besturen, te ontwikkelen, tot bloei te brengen. 

De eisch is daarom billijk en rechtvaardig, dat onze levende en doode 

strijdkrachten ter zee in overeenstemming zijn ook met de oecouomische waarde 

eu de politieke beteekenis onzer bezittingen. 

Ajb. 3. Wervingsfolder van de ‘Nederlandsche Vereniging 

Onze Vloot' uit 1906. Foto: Nederlands Instituut voor Mi¬ 
litaire Historie te Den Haag. 
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dezelfde personen - initiatieven ontplooid om 
(scheeps)historische verzamelingen in musea 
bijeen te brengen. Maritieme historici, zoals 
Scheurleer, W. Voorbeijtel Cannenburg (1883- 

1978) en Warnsinck behoorden tot de oprich¬ 
ters of maakten later deel uit van de directies of 
besturen van de scheepvaartmusea. Grote sti¬ 
mulansen gingen hiertoe uit van de in 1852 
door de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub 
te Rotterdam georganiseerde eerste Neder¬ 
landse tentoonstelling op scheepvaartgebied, 
Scheurleers tentoonstelling over de geschiede¬ 
nis van het Nederlandse zeewezen en de daarna 
door heel Nederland georganiseerde De Ruy- 
terfeesten in 1907. Concrete stappen om tot 
een scheepvaartmuseum te komen werden al¬ 

lereerst in Rotterdam gezet. De Yachtclub 
stichtte in 1874 het op zichzelf staand maritiem 
museum, dat al spoedig onder de naam Mari¬ 
tiem Museum ‘Prins Hendrik’ grote bekend¬ 
heid verwierf. Met behulp van exposities, de 
Modelkamer en publicaties hoopten de initia¬ 

tiefnemers de aandacht voor de maritieme ge¬ 
schiedenis van Nederland en de kennis van het 

varend bedrijf te vergroten. In Amsterdam fun¬ 
geerde de in 1913 gehouden Eerste Nederland¬ 
sche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied 

(ENTOS) als katalysator. De historische afde¬ 
ling van deze commerciële tentoonstelling was 
gevuld met bruiklenen van particulieren, mu¬ 
sea en instellingen. De organisatoren wilden 

met dit laatste iets ‘blijvends’ doen. Uiteinde¬ 
lijk werd in 1916 te Amsterdam de Vereeniging 

‘Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuse¬ 
um’ opgericht. Deze vereniging legde zich in 
eerste instantie toe op de vorming van een col¬ 
lectie, daarna volgde de realisatie van een mu¬ 
seum en de uitgave van jaarverslagen en collec- 

tiegerelateerde uitgaven. In de jaarverslagen 
werd steeds plaats ingeruimd voor maritiem- 
historische artikelen.13 

De visserijgeschiedenis werd in 1920 in 
Vlaardingen in beeld gebracht door de oprich¬ 
ting van het Visscherijmuseum in combinatie 
met de Vlaardingsche Oudheidkamer. Buiten 
Holland ontstonden in de jaren dertig in 

Noord-Nederland twee scheepvaartmusea: het 

Noordelijk Scheepvaartmuseum in 1932 in de 
stad Groningen en het Fries Scheepvaartmuse¬ 

um in 1938 in Sneek. Elders in het land namen 
musea maritieme collecties op in hun verzame¬ 
ling. Allengs ontstonden ook gespecialiseerde 

maritieme musea, zoals in 1948 het Zuiderzee¬ 
museum te Enkhuizen, het Helders Marinemu- 
seum (1961), het Baggermuseum in Sliedrecht 
(1973) en het Sleepvaartmuseum in Maassluis 
(1979). Recent is de voortzetting en uitbreiding 

van de maritieme collectie van het Stedelijk 
Museum van Vlissingen in een nieuwe locatie 

onder de naam Zeeuws maritiem muZEEum, 

geopend in 2002. 
In 1959 werd in Hoorn de Vereniging van Ne¬ 

derlandse Kaap Hoorn-vaarders opgericht. In 
1985 werd de vereniging omgevormd tot een 
stichting met als doel het levend houden van de 
herinnering aan de grote zeilvaart. De stichting 

verzorgt publicaties over de grote zeilschepen 

en het manoeuvreren met deze schepen. 
Naast de netwerken die rond de bovenge¬ 

noemde verenigingen en maritieme musea 
ontstonden, was de oprichting van de Neder¬ 
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis in 

1961 van groot belang. R.E.J. Weber (1907- 
2005) en mejuffrouw A.M.P. Mollema (1914- 
1971) namen het initiatief tot deze oprichting. 

De zeehistorische vereniging maakte, in een 
direct in 1961 ingesteld mededelingenblad, al 

spoedig duidelijk wat zij tot het terrein van de 
zeegeschiedenis rekende. Dat bleek heel wat 
meer dan alleen marinegeschiedenis; ook de 
historie van de civiele scheepvaart in al haar 
facetten, visserij, ontdekkingsreizen, scheeps¬ 

bouw, haven- en zeewerken, stuurmanskunst, 
zeerecht, zeesport en de schepeling behoorden 

daartoe. De primaire doelstelling van de vereni¬ 
ging is de wetenschappelijke belangstelling 
wekken voor zeegeschiedenis en de studie 

daarvan te bevorderen. Zij doet dit door het leg¬ 
gen van contacten en het bevorderen van sa¬ 
menwerking tussen wetenschappers, mensen 
die beroepsmatig met de zee en de scheepvaart 
bezig zijn en ‘amateurs’ of liefhebbers. Door de 
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uitgave van de Mededelingen (later omgevormd 

tot het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis), Acht Glazen, 
jaarlijkse bijeenkomsten en (inter)nationale 
contacten ontstond een niet weg te denken ma- 
ritiem-historisch netwerk.14 

Net voor de eeuwwisseling, op 8 januari 1999, 
werd door L.M. Akveld en W.F.J. Mörzer 

Bruyns de Sociëteit ‘Het Aquarium’ in het leven 
geroepen. De sociëteit biedt actieve beoefe¬ 

naars van de maritieme geschiedenis afkomstig 
uit de universitaire wereld, maritieme musea en 

onderzoeksinstituten de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en informatie uit te wisselen over 
onderzoek, tentoonstellingen en publicaties. 

Dankzij de inspanningen die in het (recente) 
verleden zijn gedaan door de oprichting van tijd¬ 

schriften, (museum)verenigingen en een socië¬ 
teit, kunnen maritieme historici en geïnteres¬ 

seerden elkaar ‘wetenschappelijk’ ontmoeten. 
De infrastructuur van dit netwerk werd voor een 
deel al in de negentiende eeuw gelegd. 

Verbreding en professionalisering 
(1900-1945) 

In de tweede helft van de negentiende eeuw 

werden via het maritiem-historisch netwerk de 
lijnen uitgezet waarlangs de maritieme ge¬ 

schiedschrijving zich vanaf het begin van de 
twintigste eeuw zou ontwikkelen. In deze en de 
volgende paragraaf zal de chronologie van die 
ontwikkeling worden gevolgd. 

Na de eeuwwisseling nam het onderzoek naar 

en een groeiend aantal publicaties over het Ne¬ 
derlandse maritieme verleden aanzienlijk toe. 
Het onderzoek kreeg nieuwe impulsen vanuit 

onder meer de Linschoten-Vereeniging, de ver¬ 
enigingen van scheepvaartmusea en de Konin¬ 
klijke Marine. 

Marineofficieren hebben in de eerste helft 

van de twintigste eeuw een prominente rol ge¬ 

speeld in de maritieme geschiedschrijving. Een 
van de markantste personen was S.P. THonoré 
Naber (1865-1936), een kapitein-ter-zee die 
zich na zijn pensionering in 1914 letterlijk op 

het maritieme verleden heeft gestort. Hij had 
zich vooral ten doel gesteld om zeldzame reis¬ 

beschrijvingen en nooit eerder gepubliceerde 
journalen uit te geven, een taak die hij met on¬ 

gekende ijver heeft verricht. Zo publiceerde 
1’Honoré Naber tien delen in de serie werken 
van de Linschoten-Vereeniging, een organisa¬ 
tie waarvan hij zelf driemaal voorzitter is ge¬ 

weest. Daarbuiten publiceerde hij nog 21 boe¬ 
ken en een groot aantal artikelen.15 Maar ijver 
maakte van THonoré Naber nog geen vernieu¬ 

wer. Zijn verdienste voor het vak was het toe¬ 

gankelijk maken van historisch materiaal voor 
anderen en in die zin wordt zijn werk nog 
steeds door historici gebruikt. Een tweede ma¬ 
rineofficier die van zeer groot belang is ge¬ 

weest, is J.C.M. Warnsinck. Hij schreef een re¬ 
spectabel aantal monografieën en artikelen 

over voornamelijk zeventiende-eeuwse mari¬ 
tieme onderwerpen. Behalve reisjournalen en 
bronnen publiceerde hij ook over de tactiek van 

Michiel de Ruyter, de samenwerking tussen de 
Engelse en de Nederlandse vloot en de grote 

handelscompagnieën. Warnsinck heeft niet al¬ 
leen het spectrum van de maritieme geschied¬ 
schrijving verbreed, maar ook wetenschappe¬ 
lijke erkenning voor het vak weten af te 

dwingen. Na privaatdocentschappen in Am¬ 
sterdam en Leiden werd hij in 1939 tot bijzon¬ 

der hoogleraar maritieme geschiedenis aan de 
Universiteit van Utrecht benoemd, de eerste 
leerstoel zeegeschiedenis in Nederland.16 

Naast marineofficieren waren ook anderen 
actief op het terrein van de maritieme geschied¬ 
schrijving. Een van hen was J.E. Elias (1875- 

1959), een telg uit een oud regentengeslacht en 

selfmade historicus. Elias was geïnteresseerd in 
de Republiek als economische grootmacht en 
onderzocht hoe de Nederlanders en Engelsen 
in de zeventiende eeuw om het overwicht op zee 

streden. In zijn zesdelige werk Schetsen uit de ge¬ 
schiedenis uan het zeewezen (1916-1930) nam Elias 

het overzichtswerk van J.C. de Jonge als eerste 
kritisch onder de loep. Hij gebruikte deels an¬ 

der bronnenmateriaal dan zijn voorganger en 
toonde aan dat maritieme geschiedschrijving 
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meer kon zijn dan verhandelingen over zeesla¬ 
gen en zeehelden. Elias onderzocht bijvoor¬ 

beeld het beleid dat aan de uitrusting van oor¬ 
logsvloten en eskaders ten grondslag heeft 
gelegen. In De ulootbouu; in Nederland in de eerste 

helft van de 17' eeuw (1933) beschreef hij als eer¬ 
ste de bouw van een staande oorlogsvloot in het 
midden van de zeventiende eeuw, een ontwik¬ 
keling die de overgang markeert van de ‘oude’ 

naar de ‘nieuwe’ marine.17 Elias heeft, door po¬ 
litieke en economische aspecten in zijn werk te 
incorporeren, vooral de geschiedschrijving van 
de Nederlandse marine naar een hoger plan ge¬ 

tild. 
Maritiem- en economisch-historisch onder¬ 

zoek raakten in de eerste helft van de twintigste 
eeuw steeds nauwer met elkaar verweven.18 Zo 
publiceerde J.G. van Dillen (1883-1969), een 
van de grondleggers van de economische ge¬ 
schiedschrijving in Nederland, geregeld stu¬ 
dies op het snijvlak van beide gebieden. Van 
Dillen was onder meer geïnteresseerd in de 
economische aspecten van de vaart op Azië, 
waaronder de organisatie van de voorcompag- 
nieën, de eerste aandeelhouders van de Ver¬ 
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en het 
speculatiegedrag van voormalig VOC-bewind- 
hebber Isaac le Maire. Zijn werk is nog steeds 
van groot belang voor historici die onderzoek 
doen naar de organisatie en financiering van de 
handel op Azië. 

De historici M.G. de Boer (1867-1958) en J.H. 
Kernkamp (1904-1980) droegen ook in belang¬ 
rijke mate bij aan de vervlechting van maritieme 
en economische geschiedschrijving. Beiden 
richtten zich vooral op scheepvaartonderne- 
mingen en reders. De Boer publiceerde over een 
breed scala aan onderwerpen, onder meer over 
de zeehelden Piet Hein en Maerten Harperts- 
zoon Tromp, maar pionierswerk heeft hij al¬ 
leen verricht op het terrein van de geschiedenis 
van Nederlandse stoomvaartmaatschappijen.19 
Met zijn gedenkboeken schiep De Boer een 
nieuwe richting binnen de maritieme ge¬ 
schiedschrijving, waarbij wel moet worden op¬ 
gemerkt dat het wetenschappelijke gehalte er¬ 

van door J.C. van Dillen is bekritiseerd.20 Kern¬ 
kamp richtte zich in zijn onderzoek en publica¬ 
ties meer op zestiende- en zeventiende-eeuwse 
kooplieden en scheepvaart. Zijn studie over De 
handel op den uijand 1572-1609 (1931-1934) is 
nog steeds een belangrijke bron van informatie 
over de handel en scheepvaart tussen de Noor¬ 
delijke Nederlanden en het Iberisch schierei¬ 
land. Kernkamp had speciale belangstelling 
voor kooplieden als Jacques della Faille, Hans 
van der Veken en Daniël van der Meulen, die de 
weg hebben gebaand voor de Nederlandse han¬ 
del en scheepvaart op het Middellandse Zeege¬ 
bied en de landen buiten Europa.21 Het was geen 
toeval dat Kernkamp en andere economisch 
historici bestuursfuncties hebben vervuld in de 
Linschoten-Vereeniging en in andere organisa¬ 
ties van het maritiem-historisch netwerk. 

Een laatste categorie waaraan wij in deze pa¬ 
ragraaf aandacht willen schenken, is de kolo¬ 
niale geschiedenis die onlosmakelijk verbonden 
is met de geschiedenis van de VOC, de West-In- 
dische Compagnie (WIC) en andere scheep- 
vaartondernemingen die handel dreven met 
buiten-Europese gebieden. In de negentiende 
eeuw werd in de koloniale geschiedenis vooral 
de nadruk gelegd op het ontsluiten van zeldza¬ 
me publicaties en bronnenmateriaal.22 Historici 
hebben dat werk in de twintigste eeuw voortge¬ 
zet, maar daarnaast in toenemende mate onder¬ 
zoek gedaan naar en monografieën geschreven 
over tal van maritieme aspecten van het ko¬ 
loniale verleden. S. van Brakel (1879-1953) en 
W.M.F. Mansvelt (1891-1945) bijvoorbeeld, be¬ 
studeerden diepgaand de ondernemingsvor¬ 
men en financiële resultaten van de grote han¬ 
delscompagnieën.23 Hun onderzoek en dat van 
anderen werd sterk gestimuleerd door de in¬ 
stelling van een leerstoel koloniale geschiede¬ 
nis in 1902 aan de Universiteit van Leiden. 

In de periode 1900-1940 heeft het vak zeege¬ 
schiedenis zich van een sterk beschrijvende en 
op grootse daden gerichte vorm van geschied¬ 
schrijving ontwikkeld tot een professionele 
sector van geschiedeniswetenschap, waarbin¬ 
nen de beoefenaars ook oog hadden gekregen 
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voor economische, koloniale en andere aspec¬ 
ten van de zeevaart. Natuurlijk bleven naast we¬ 
tenschappelijke studies met interessante en 
nieuwe vraagstellingen ook populaire boeken 
verschijnen over zeeslagen en zeehelden. Het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft 
aan de verdere verbreding en verdieping van de 
maritieme geschiedschrijving tijdelijke een 
halt toegeroepen. Tijdens de Duitse bezetting 
werden instituten gesloten en werd het onder¬ 
zoek bemoeilijkt. Er werd overigens wel gepu¬ 
bliceerd, onder meer door de Linschoten-Ver¬ 
eeniging, maar dat waren vooral werken over 
een groots maritiem verleden die de Nederlan¬ 
ders in bezettingstijd moesten bemoedigen. 
Pas na oorlog kon de draad van het maritiem- 
historisch onderzoek weer serieus worden op¬ 
gepakt. 

Van zeeheld naar ZEEMAN (1945-HEDEN) 

In zijn inleiding tot het Second International 
Congress ofMaritime History te Amsterdam en 
Rotterdam in juni 1996 vergeleek J.R. Bruijn de 
toestand van de maritieme historie op het fees¬ 
telijke moment waarop hij sprak met de wat 
zorgelijker situatie waarin de zeegeschiedenis 
zich in 1961 bevond. Dat jaar was het oprich¬ 
tingsjaar van de Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis, die in 1996 met een groots in¬ 
ternationaal congres haar 35' verjaardag vier¬ 
de. De oprichting van de zeehistorische vereni¬ 
ging was vooral bedoeld om in Nederland de 
bedrijvigheid op maritiem-historisch terrein 
aanmerkelijk op te voeren.24 Die opzet slaagde, 
zoals Bruijn in zijn lezing aantoonde, maar niet 
alleen door de activiteiten van de vereniging. In 
deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de 
ontwikkeling van de maritieme geschiedschrij¬ 
ving in Nederland van 1945 tot heden, met aan¬ 
dacht voor auteurs, hun onderwerpen en hun 
publicaties. 

In 1946 werd aan de Leidse universiteit T.H. 
Milo (1906-1960) benoemd tot hoogleraar in de 
geschiedenis der overzeese gebiedsdelen en 

van het zeewezen. In hetzelfde jaar besloot de 
minister van Marine tot de oprichting van een 
historische sectie bij de Marinestaf, die als op¬ 
dracht de beschrijving van verrichtingen van de 
Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoor¬ 
log meekreeg.25 In 1952 kreeg Milo de taak, in 
samenwerking met de historische sectie van de 
Marinestaf, de geschiedenis van de marine en 
de koopvaardij in de oorlog te schrijven. Het 
leek er op, dat de maritieme geschiedschrijving 
de vooroorlogse concentratie op geschiedenis 
van de zeeoorlog zou voortzetten, nu dan voor¬ 
al gericht op recente jaren, maar ook op de 
zeventiende eeuw. De Commissie voor Zeege¬ 
schiedenis van de KNAW, bijvoorbeeld, ver¬ 
zorgde in de jaren veertig en vijftig drie uitga¬ 
ven, die aspecten van de zeventiende-eeuwse 
zeeoorlog tot onderwerp hadden. Binnen de 
commissie, opgericht in 1933, werd wel van ge¬ 
dachten gewisseld over een bredere invulling 
van het begrip zeegeschiedenis, maar die dis¬ 
cussie zou lang zonder gevolgen blijven. In 
i960 overleed Milo, collega J.H. Kernkamp 
nam daarna zijn onderwijstaken min of meer 
waar. De geschiedschrijving van zeevarend Ne¬ 
derland in oorlogstijd zou later door anderen 
worden uitgevoerd. 

Het jaar 1961 markeerde, zoals nu in terug¬ 
blik kan worden vastgesteld, het begin van een 
omslag in het denken over de inhoud van mari¬ 
tieme historie en een opleving van de belang¬ 
stelling voor deze tak van de geschiedweten¬ 
schap. Zoals we al eerder zagen, werd in dit jaar 
de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiede¬ 
nis opgericht. In de jaren zestig bleef bij de 
Leidse universiteit, ondanks het wegvallen van 
de hoogleraar, de beoefening van de zeege¬ 
schiedenis gehandhaafd. Aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine werd een universitair 
gevormd historicus als docent aangesteld, ter¬ 
wijl het bureau Maritieme Historie van de mari¬ 
ne bescheiden naar buiten trad met de serie 
‘Bijdragen tot de geschiedenis van het zeewe¬ 
zen’. Een forse toename van zeehistorische ac¬ 
tiviteit en publicaties lieten de jaren zeventig en 
tachtig zien. Die toename was mede te danken 
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aan uitgevers die een belangrijke rol speelden 
in de verspreiding van maritiem-historische 

kennis. Een van die uitgevers, die goede con¬ 
tacten had met zeehistorici en met mensen uit 
de Nederlandse maritieme wereld, was N.H. 
Witteman, verbonden aan Unieboek te Bus- 

sum. Hij zag kans om in ongeveer twintig jaar 
in en buiten het fonds De Boer Maritiem zo’n 
400 boeken op maritiem terrein op de markt te 
brengen. Daaronder was veel watersport en 
maritieme actualiteit, maar ook belangrijk zee- 
historisch werk, zoals de al eerder genoemde 
Maritieme Encyclopedie en de Maritieme Geschiede¬ 
nis der Nederlanden. Naast Unieboek speciali¬ 
seerden ook andere uitgeverijen zich op zeehis- 
torisch terrein. Voorbeelden zijn De Walburg 

Pers te Zutphen, sinds 1985 uitgever van de 
werken van de Linschoten-Vereeniging; We¬ 
ver, sinds 1988 Van Wijnen, in Franeker, zich 
toeleggend op onder meer facsimile-uitgaven; 
De Bataafsche Leeuw onder leiding van W.R. 
Wybrands Marcussen, die vanaf 1982 ruim 125 
maritiem-historische publicaties uitbracht. 

In 1977 werd een van de hoofdredacteuren 

van de MGN, J.R. Bruijn, lector in de zeege¬ 
schiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij 
deze benoeming werd zeegeschiedenis ge¬ 

scheiden van de geschiedenis van de overzeese 
gebiedsdelen. In de rede waarmee Bruijn zijn 
ambt aanvaardde, zette hij de toon voor zijn be¬ 
nadering van de zeegeschiedenis. In Het gelag 
der zeelieden ging het over de werving en aan¬ 

monstering van zeelieden in Nederland en hun 
huisvesting en verzorging aan de wal.26 De zee¬ 
lieden waren mannen van marine en koopvaar¬ 

dij uit drie eeuwen. Niet de zeeheld, maar de 
zeeman kreeg nu alle aandacht. De inhoud van 
het vak zeegeschiedenis werd in Leiden ruimer 
dan voorheen gedefinieerd, waardoor sociale 
en economische aspecten meer in het onder¬ 
zoek werden betrokken. Ook werd het histo¬ 
risch onderzoek moderner aangepakt: in pro- 
jectvorm en zowel kwalitatief als kwantitatief. 
Samen met I. Schöffer en F.S. Gaastra werkte 
Bruijn in de jaren zeventig en tachtig aan het in 
kaart brengen van de Nederlandse scheepvaart 

op Azië in de twee eeuwen tussen 1595 tot 1795. 
Het resultaat van dit werk, Dutch-Asiaric Shipping 

in the 17th and 18th centuries (DAS), in drie delen 
in 1979-1987 uitgegeven, is evenzeer als de 

MGN een merkpaal in de overgang van de tradi¬ 
tionele zeehistoriografie naar de meer veelzij¬ 
dige, door cijfermateriaal ondersteunde be¬ 

schrijving van de maritieme historie. 
Onderwerpen die sinds de jaren zeventig 

door historici zijn aangepakt, werden in een 
overzichtsartikel door Bruijn in vier thema’s on¬ 

dergebracht: schepen, havens, zeevaartkunde 
en zeelieden.27 De meeste aandacht kregen de 
zeelieden, maar ook zeevaartkunde is zorgvul¬ 

dig bestudeerd en over de resultaten daarvan is 
uitvoerig gepubliceerd, vooral door C. A. Davids 

en W.F.J. Mörzer Bruyns.28 Bruijn onderscheid¬ 
de vijf takken van zeevaart en constateerde dat de 
walvisvaart en de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie intensief zijn bestudeerd, dat aan 

bepaalde aspecten van koopvaardij en marine 
veel aandacht is besteed, maar dat de visserijge- 
schiedenis het minst aan bod is gekomen. 
Bruijn noemde met waardering twee opvallen¬ 
de voorbeelden van koopvaardijgeschiedenis: de 

proefschriften van F.J.A. Broeze (1945-2001) en 

J.N.F.M. a Campo.29 Broeze begaf zich op een 
breder terrein dan dat van de Nederlandse zee- 
historie en ontwikkelde zich tot een maritiem- 

historicus van internationale allure. De visserij 
mag dan, zoals Bruijn vaststelde, lang onderbe¬ 
licht zijn gebleven, het was wel in het Vlaardings 

Visserijmuseum dat in 1970 de basis werd ge¬ 
legd van een documentatiesysteem van visserij- 

literatuur (Visdoc), dat later evolueerde tot Mar- 
doc, een documentatiesysteem van maritiem- 
historische documenten en objecten. Mardoc is 

voortgezet in Maritiem Digitaal, waar de gege¬ 

vens van de collecties van dertien maritieme mu¬ 
sea en het maritieme beeldmateriaal van het Ne¬ 
derlands InstituutvoorMilitaire Historie (NIMH) 

zijn opgeslagen en dat via internet door iedere 
belangstellende is te raadplegen. 

Naast de zeehistorische kern in Leiden ont¬ 
stond in 1970 in Groningen het aan de Rijks¬ 
universiteit in die stad verbonden Arctisch Cen- 
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Ajb. 4. Bouw van de replica van De Zeven Provinciën, het vlaggenschip van admiraal De Ruyter, op de Bataviaiverfte 
Lelystad. Foto: Bataviaiverfte Lelystad. 

tram.50 In dit centrum - een interfacultaire werk¬ 

groep van de Groningse universiteit onder leiding 

van L. Hacquebord, wetenschappelijk gericht op 
de poolstreken - werd en wordt onder meer mul¬ 

tidisciplinair onderzoek gedaan naar de ge¬ 

schiedenis van de walvisvaart en de historische 
ontwikkeling van handelsrelaties binnen het arc¬ 
tisch gebied. De multidisciplinaire aanpak levert 

verrassende resultaten op, die niet alleen uit his¬ 
torisch oogpunt van belang zijn. Bij het historisch 
onderzoek van het Arctisch Centrum spelen ar¬ 

cheologische opgravingen een belangrijke rol. 
Archeologie, en met name scheepsarcheologie, 
heeft in de decennia na de inpoldering van de Zui¬ 
derzee in het maritiem-historisch onderzoek een 

steeds grotere plaats verworven. Archeologische 
vondsten werden vanaf 1971 bewaard en ten¬ 

toongesteld in het Museum voor Scheepsar¬ 
cheologie in Ketelhaven. Na een aantal organi¬ 

satorische omzwervingen is de collectie thans on¬ 
dergebracht in RACM Lelystad, een onderdeel 
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur¬ 

landschap en Monumenten (RACM). Een groot 
bevorderaar van onderwater- en scheepsar¬ 

cheologisch onderzoek was in de jaren tachtigen 
negentig Th. J. Maarleveld; hij promoveerde in 
1998 op een proefschrift over beheer van erfgoed 
onder water. Een academische verankering 

kreeg de scheepsarcheologie, zij het niet de Ne¬ 
derlandse, in 1992 met de benoeming van 
F.J.A.M. Meijer tot hoogleraar maritieme ge¬ 

schiedenis en archeologie van de klassieke 
Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. Aan 

de Rijksuniversiteit Groningen was al eerder, in 
1989, H.R. Reinders, die zich onder meer toe¬ 

legde op scheepsarcheologisch onderzoek in de 
IJsselmeerpoIders, benoemd tot hoogleraar ar¬ 
cheologie van Eurazië. 
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Ajb. 5. Prqf.dr. J.R. Bruijn aan het werk tijdens de Work¬ 
shop The European Sailors, 1570-1870’ bij het voormalige 
Instituut uoor Maritieme Historie in 1994. Foto: Neder¬ 
lands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag. 

Een enigszins met scheepsarcheologie ver¬ 
wante onderneming is de reconstructie of res¬ 
tauratie van historische schepen. In 1974 ver¬ 
wierf het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’ in 

Rotterdam het voormalig ramschip Buffel dat 
vervolgens werd gerestaureerd. In 1982 begon 

in Vlissingen de restauratie van het ramschip 
Schorpioen en driejaar later startte in Lelystad de 
bouw van de Oostindiëvaarder Batavia. Het na¬ 
bouwen van de oorspronkelijke Batavia en van 
het vlaggenschip van admiraal De Ruyter, De Ze¬ 

ven Provinciën, dat thans op de werf in Lelystad 
gaande is, vermeerdert kennis en inzicht om¬ 
trent de zeventiende-eeuwse bouw van houten 
schepen. Overigens blijft de belangstelling 

voor klassieke vaartuigen niet beperkt tot repli¬ 
ca’s. Onder de noemer Varend Erfgoed zijn in 
Nederland 85 verenigingen en stichtingen sa¬ 
mengebracht, waaronder de Federatie Oud Ne¬ 
derlandse Vaartuigen, een verband van vijftien 
organisaties met een maritieme behoudstaak. 
Het nationaal register varende monumenten 
telde in september 2006 2.500 schepen.31 

In de jaren tachtig en daarna werd de Neder¬ 
landse maritiem-historiografische infrastruc¬ 

tuur verder versterkt. In 1985 ging de afdeling 
Maritieme Historie van de Marinestaf met hulp 

van een uitgever over op uitgaven in boekvorm 
in een serie ‘Bijdragen tot de Nederlandse Ma- 
rinegeschiedenis’. Bij het Koninklijk Instituut 

voor de Marine werd G. Teitler in 1980 als lec¬ 
tor, later hoogleraar militaire geschiedenis be¬ 

noemd. In hetzelfde jaar werd lector J.R. Bruijn 
aan de Leidse universiteit hoogleraar zeege¬ 

schiedenis. Bruijn maakte school in Leiden, 
maar was ook prominent aanwezig in het mari- 
tiem-historische netwerk in Nederland en 
daarbuiten. Hij was vanaf de oprichting lid van 
de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiede¬ 

nis en van 1979 tot 1988 bestuursvoorzitter, bo¬ 
vendien was hij van 1984 tot 2004 voorzitter van 
de Commissie voor Zeegeschiedenis. Bruijn 
wist een groot aantal studenten en afgestudeer¬ 

den te winnen voor het vak zeegeschiedenis. 
Velen van hen bleven dat vak trouw, vonden 
werk in hun vakgebied, publiceerden en pro¬ 

moveerden op een scala van onderwerpen. 
De uitgave van de Mededelingen van de Neder¬ 

landse Vereniging voor Zeegeschiedenis werd 
in 1982 voortgezet in de vorm van het halfjaar¬ 

lijks verschijnende Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis. 
Maritiem-historische artikelen verschenen, be¬ 

halve in dit tijdschrift, sporadisch in de weten¬ 
schappelijke vaktijdschriften en van tijd tot tijd 
in maandbladen als het Marineblad, Zeewezen en 
De Blauwe Wimpel. De geschiedschrijving van de 

oorlog ter zee tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd in afzonderlijke studies van verschillende 

auteurs gepubliceerd. Ph.M. Bosscher promo¬ 
veerde in 1983 bij Bruijn op het eerste deel van 
zijn driedelige De Koninklijke Marine in de Tweede 

Wereldoorlog en voltooide het werk in 1990. L.L. 
von Münching (1914-2007) schreef De Neder¬ 
landse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. 
Zijn twee delen kwamen uit in 1978 en 1986. 
Over de marine en de koopvaardij in oorlogs¬ 
tijd schreef K.W.L. Bezemer (1899-1991) tussen 
1954 en 1990.32 Bezemers werkwijze leverde 
een traditioneel oorlogsjournaal op dat door een 

breed publiek werd gewaardeerd. 
Aan de Erasmus Unversiteit te Rotterdam 
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werd in de jaren negentig het historisch onder¬ 
zoek onder meer gericht op de maritieme ge¬ 
schiedenis van Rotterdam, met bijzondere aan¬ 
dacht voor de spectaculaire groei van de haven 
van de Maasstad in de jaren na de Tweede We¬ 
reldoorlog. Aan de Rotterdamse havengeschie¬ 
denis worden bijdragen geleverd door een aan¬ 
tal historici onder wie P.T. van de Laar, die in 
1997 tot hoogleraar geschiedenis van Rotter¬ 
dam werd benoemd. 

Het doen van historisch onderzoek behoort 
traditioneel ook tot de taken van maritieme mu¬ 
sea. Objecten of archiefmateriaal uit de eigen 
collectie maken daarbij deel uit van het onder¬ 
zoeksmateriaal. Het onderzoek dient ter voor¬ 
bereiding van exposities, maar de resultaten 
kunnen ook worden weergegeven in publica¬ 
ties. Het Nederlands Scheepvaartmuseum Am¬ 
sterdam publiceert sinds 1991, samen met de 
Vereeniging ‘Nederlandsch Historisch Scheep¬ 
vaart Museum’, onderzoeksresultaten in een 
aantrekkelijk uitgevoerde serie jaarboeken. Dat 
kleinere maritieme musea hiertoe ook in staat 
kunnen zijn bewijzen hetFries Scheepvaart Mu¬ 
seum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en 
het Visserijmuseum en Vlaardings Museum. 

Conclusie 

Waar staat de maritieme geschiedschrijving met 
de ondersteunende infrastructuur nu, aan het al 
wat gevorderde begin van de eenentwintigste 
eeuw? In 2003 nam Bruijn afscheid als hoogle¬ 
raar in Leiden. Zijn afscheid was indrukwekkend; 
vele vrienden en promovendi schreven voor hem 
een bundel maritiem-historische studies.33 Uit de 
inhoud van deze bundel blijkt op welkveelzijdig 
terrein van de maritieme geschiedenis Bruijn en 
zijn volgelingen zich hebben begeven. In zijn 
kielzog slaagden bijna vijftig zeehistorici in het 
voltooien van een proefschrift. Als voorzitter van 
de Commissie voor Zeegeschiedenis was Bruijn 
mede verantwoordelijk voor de publicatie van een 
herdruk en vier nieuwe studies in de serie wer¬ 
ken van de commissie. Slechts een van deze vier 

werken had betrekking op zeekrijgsgeschiede- 
nis. Onder Bruijns leiding was de Commissie 
voor Zeegeschiedenis een ruim zeehistorisch 
vaarwater gaan bevaren. 

Gelukkig bleef de leerstoel zeegeschiedenis 
in Leiden behouden en werd Bruijn als hoogle¬ 
raar opgevolgd, door F.S. Gaastra, met wie hij 
al vele jaren had samengewerkt. Het vak zeege¬ 
schiedenis heeft bij de Leidse universiteit naam 
gemaakt en is daar voorlopig veilig gesteld. G. 
Teitler trad terug als hoogleraar in 2005. Ook 
hij kreeg een liber amicorum van vrienden en 
collega’s; ook hij werd afgelost, maar niet door 
een militair historicus met eenzelfde belang¬ 
stelling voor marinegeschiedenis.34 F.J.A.M. 
Meijer verliet in 2007 als emeritus de Universi¬ 
teit van Amsterdam, H.R. Reinders in Gronin¬ 
gen ging in 2006 met emeritaat. Een benoe¬ 
ming van een bijzonder hoogleraar maritieme 
archeologie aan de Groningse universiteit is in 
2008 te verwachten. 

In 2005 fuseerde, bij een reorganisatie van 
het Ministerie van Defensie, het Instituut voor 
Maritieme Historie van de marine met de histo¬ 
rische afdelingen van de andere krijgsmacht¬ 
delen tot het Nederlands Instituut voor Militai¬ 
re Historie. Daarmee werd in zekere zin de 
marinegeschiedenis van de zeegeschiedenis 
gescheiden en bij de krijgsgeschiedenis onder¬ 
gebracht. Gelet op de wijze waarop zeegeschie¬ 
denis in Nederland na 1945 geleidelijk aan is 
gedefinieerd, is deze fusie voor de wetenschap¬ 
pelijke maritiem-historische wereld een stap 
terug. 

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬ 
denis organiseert twee maal per jaar bijeen¬ 
komsten, waar vrijwel altijd tussen de 80 tot 
100 leden aan deel nemen, en geeft nog steeds 
twee, soms drie keer per jaar haar tijdschrift 
uit. Andere maritieme tijdschriften besteden 
wat minder dan voorheen aandacht aan zeege¬ 
schiedenis. Verschillende uitgeverijen zijn ge¬ 
heel of gedeeltelijk gespecialiseerd in maritie¬ 
me historie. De Arbeiderspers had succes met 
biografieën van Nederlandse vlagofficieren van 
de hand van R. B. Prud’homme van Reine. 
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De maritiem-historische infrastructuur is 

nog steeds in tact en de belangstelling voor ge¬ 
schiedenis in het algemeen en voor zeegeschie¬ 

denis in het bijzonder lijkt niet af te nemen. Op 
een totaal van circa 750 musea in Nederland 
zijn er ruim 50 met een geheel of gedeeltelijk 
maritieme collectie. Wetenschappelijk zeehis- 

torisch onderzoek wordt in werkverbanden bij 
drie universiteiten (Leiden, Groningen en Rot¬ 
terdam), twee Defensie-instituten (het NIMH 

en het KIM) en bij de locatie Lelystad (Maritiem 
Erfgoed) van de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten uitgevoerd. 

Een tiental maritieme fondsen stelt geld be¬ 
schikbaar voor maritiem-historisch onderzoek 

en voor uitbreiding van collecties. 
De belangstelling voor het maritieme verle¬ 

den blijkt uit de betrokkenheid van omstreeks 
25.000 mensen die lid zijn van zeehistorische 
verenigingen of stichtingen of een abonne¬ 
ment hebben op een maritiem tijdschrift. Het 

getal 25.000 is overigens inclusief dubbeltel¬ 
lingen. De maritieme musea worden jaarlijks 
door 1,2 miljoen mensen bezocht, vijf procent 
van het totaal aantal jaarlijkse museumbezoe¬ 
kers. De al genoemde vloot varend erfgoed is 

de grootste in haar soort ter wereld. 
Maritieme geschiedenis leeft in Nederland, 

kan de conclusie zijn. Maar in de professionele 
zeehistorische wereld zijn er toch wat zorgen. 
Over de vergrijzing van de belangstellenden, de 

versnippering in specialismen onder weten¬ 
schappelijke onderzoekers, het isolement 

waarin veel verenigingen, stichtingen en fond¬ 

sen werken en de traditionele wijze van presen¬ 
teren van de museale collecties.55 Een zekere 
stagnatie in maritiem-historisch Nederland 

kan worden doorbroken door vernieuwing van 
museale presentaties, samenwerking tussen 
instellingen zoals musea en universiteiten en 
vernieuwend denken over het bundelen van 
maritieme fondsen, stichtingen, verenigingen, 

behoudsorganisaties, tijdschriften.56 
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Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853) 
‘Historicus onzer zeetriomfen’1 
Nico Habermehl 

Jeugd te Zierikzee 

Johannes Cornelis de Jonge werd op 9 mei 1793 
geboren in Zierikzee. Hij stamde uit een voor¬ 
aanstaande en gefortuneerde Zeeuwse familie.2 
Zijn vader Willem Adriaan de Jonge, heer van 
Campensnieuwland, was afwisselend schepen, 
raad en burgemeester van het 8.000 inwoners 
tellende Zeeuwse stadje. Na de inval van de Fran¬ 
sen in 1795 trok De Jonge senior zich terug uit 
alle openbare ambten. Hij wenste onder geen 
beding met de door hem zo gehate Franse hand¬ 
langers samen te werken.3 Van dat alles zal Jo¬ 
hannes Cornelis weinig weet hebben gehad. Sa¬ 
men met zijn broers zwierf hij rond in het nog 
middeleeuws aandoend vestingstadje met zijn 
vele straten en stegen, waarvan de haven de ver¬ 
binding met de buitenwereld vormde. Door 
deze dagelijkse confrontatie met het rijke verle¬ 
den van zijn woonplaats raakte hij al snel ge¬ 
boeid door de geschiedenis. Om zijn in de prak¬ 
tijk opgedane kennis te vergroten, verdiepte hij 
zich in de geschiedwerken van Wagenaar.4 

Deze belangstelling voor het erfgoed van 
Zierikzee bleek duidelijk in 1811. Evenals in vele 
andere Nederlandse steden vond in de Franse 
Tijd in Zierikzee een grote opruiming van ar¬ 
chiefstukken plaats. Handelaar in lompen en 
oud papier Zadok Levi van Os wist in februari 
van dat jaar voor weinig geld beslag te leggen 
op een groot deel van het stadsarchief. Toeval¬ 
lig zag Johannes Cornelis in het voorbijgaan de 
balans in de stadswaag naast het stadhuis bela¬ 
den met archivalia. Een paar dagen later zocht 
hij de handelaar op en wist beslag te leggen op 
de 37 in zijn ogen meest waardevolle archief¬ 
stukken uit de papierberg en vroeg Van Os wat 
deze daarvoor wenste te ontvangen. De hande¬ 
laar wilde niets voor die ‘rommel’ hebben en 

Johannes Cornelis nam zijn schatten mee om 
die vervolgens thuis in een lade op te bergen.s 

Een jaar later dreigde deze zaak een onaange¬ 
naam staartje te krijgen toen de rechter van in¬ 
structie thuis bij de inmiddels in Leiden stude¬ 
rende student een onderzoek instelde naar 
diens belangstelling voor het oude régime. Tot 
een rechtsvervolging kwam het niet. Wel lever¬ 
de deze gerechtelijke actie een lijst op van de 
door De Jonge junior geredde archiefstukken, 
in chronologische volgorde uit de periode 1392 
tot en met 1595. Bijna honderd jaar later kon 
historicus Robert Fruin het niet nalaten op te 
merken dat de lijst met de 37 door De Jonge 
verworven stukken de legende teniet deed als 
zou het grootste deel van het Zierikzeese ar¬ 
chief van vóór 1811 door hem zijn gered.6 

Het bestuurlijk bloed van De Jonge senior 
kroop toch waar het niet gaan kon, want in 1811 
werd hij lid van het Departement van de Schel¬ 
de, zoals de provincie toen heette. In deze func¬ 
tie werd van hem geëist het adres van de keizer 
te ondertekenen, waarbij gardes d’honneurs na¬ 
mens Zeeland voor het nieuw te vormen leger 
van Napoleon werden aangeboden. Na de ramp¬ 
zalig verlopen veldtocht naar Rusland in 1812 
was Napoleon er namelijk toe overgegaan jon¬ 
gens uit welgestelde families in zijn leger op te 
nemen om zo zijn greep op de bezette landen te 
verstevigen. Als enige lid van het departement 
weigerde Willem Adriaan daaraan te voldoen, 
ook niet toen de prefect hem voorhield dat als hij 
bij zijn weigering bleef drie van zijn zonen zou¬ 
den worden aangewezen om in het Franse leger 
te dienen. De Jonge senior bleef bij zijn weige¬ 
ring met als gevolg dat Johannes Cornelis in mei 
1813 werd aangewezen als garde d’honneur voor 
Napoleons Grande Armee. Tot een daadwerke¬ 
lijk plaatsing is het niet gekomen.7 
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Student te Leiden 

Johannes Cornelis was geen doorsnee student. 
Kort nadat hij zijn intrede had gedaan op de 
Leidse Hogeschool introduceerde de Zeeuwse 
‘archiefcorrespondent’ N.C. Lambrechtsen 
hem bij de gepensioneerde landsarchivaris 
Hendrik van Wijn onder vermelding van De 
Jonge’s actie om een deel van het archief van 
Zierikzee van de ondergang te redden. Het klik¬ 
te wonderwel tussen de bejaarde Van Wijn, die 
inmiddels de zeventig was gepasseerd, en de 
achttienjarige student. Van Wijn spoorde hem 
aan op de ingeslagen weg voort te gaan en zeg¬ 
de hem daarbij alle hulp toe. Aan het einde van 
het gesprek sprak Van Wijn zelfs de wens uit 
dat De Jonge hem bij het herstel van het archi¬ 
varisschap als zijn vervanger terzijde mocht 
staan. Van Wijn, in 1814 benoemd tot rijksar¬ 
chivaris, hield woord en zo werd De Jonge nog 
datzelfde jaar aangesteld tot substituut-archi- 
varis met een jaarinkomen van 1.200 gulden.8 

De onverwachte terugkeer van de verbannen 
Napoleon uit Elba in maart 1815 bracht het nog 
jonge koninkrijk in groot gevaar. Gelukkig 
snelden de Engelse en Pruisische bondgenoten 
te hulp. In de slag bij Quatre Bras op 16 juni 
vocht het nieuw geformeerde Nederlandse le¬ 
ger manmoedig. Een belangrijk wapenfeit was 
dat het de omsingeling van het Pruisische leger 
wist te voorkomen. Twee dagen later behaalde 
Wellington de beslissende overwinning op Na¬ 
poleon bij Waterloo. Johannes Cornelis, die 
zijn studie in Leiden had onderbroken om als 
vrijwilliger in het leger dienst te doen, nam aan 
beide slagen deel.9 

Ondanks deze nevenactiviteiten rondde De 
Jonge op 27 juli 1816 zijn studie aan de Leidse 
Hogeschool af met de verdediging van een 
proefschrift, dat zowel onuitgegeven als door 
hem verbeterde Hollandse en Zeeuwse charters 
bevatte. Nog datzelfde jaar volgde zijn aanstel¬ 
ling tot opzichter van het Koninklijk kabinet 
van penningen en gesneden stenen. Nadat hij 
deze verzameling, een der rijkste van Europa, 
had geordend, maakte hij daarvan een beschrij- 

Ajb. 6. Portretbuste vanJ.C. dejonge. Foto: Maritiem Mu¬ 
seum Rotterdam. 

ving in het Frans. Ook in persoonlijk opzicht 
was 1816 voor Johannes Cornelis een belangrijk 
jaar door zijn huwelijk met Henrietta Philippi- 
na Jacoba van Kretschmar. Drie jaar later werd 
hun eerste zoon geboren. Deze kreeg de namen 
van zijn illustere grootvader Willem Adriaan 
met als derde naam Cornelis.10 

Archivaris, historicus en politicus te 
’s-Gravenhage 

Hoewel Van Wijn formeel rijksarchivaris was, 
nam zijn plaatsvervanger De Jonge steeds meer 
taken van hem over. Toch wilde Van Wijn niet 
van ophouden weten, want in 1824 bewerkte 
hij, inmiddels 84 jaar oud, nog vrijwel dagelijks 
de bij hem thuis aanwezige archieven. In 1831 
stierf de onvermoeibare rijksarchivaris in de 
hoge leeftijd van ruim 91 jaar. Zoals viel te ver- 
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wachten, volgde De Jonge hem op.11 Een van de 
eerste taken die hij op zich nam, was het schrij¬ 
ven van een biografische schets van zijn illuste¬ 
re voorganger.11 

Het Rijksarchief waarover De Jonge nu de 
scepter zwaaide, was ondergebracht op de bo¬ 
venste verdieping van een lokaal op het Binnen¬ 
hof en verder in enkele vertrekken en portalen 
naast en boven de Hofkapel. Alle vertrekken la¬ 
gen boordevol met stukken. Klimaatbeheersing 

was een nog onbekend fenomeen en veel be¬ 
langrijk materiaal lag onder de pannen te 

schimmelen. De archiefambtenaren beschik¬ 
ten over een klein vertrek aan de kant van de 
Hofvijver, waar nauwelijks plaats was om te zit¬ 
ten. De bezoekers waren er nog slechter aan 
toe. Zij moesten voor het raadplegen van de ar¬ 
chiefstukken in het onverwarmde archieflokaal 
aan een volgepakte tafel plaatsnemen. Zelfs De 
Jonge beschikte niet over een eigen werkka¬ 

mer. Vandaar dat hij vaak thuis werkte, in de 
Nobelstraat nummer 63. Aan het ordenen van 
de archieven kwam De Jonge nauwelijks toe. 
Daarvoor was hij te druk met andere zaken. 
Ook was hij niet scheutig met het bijstaan van 
anderen bij hun onderzoek. Het Rijksarchief 
was in die tijd een gesloten gemeenschap, die 
voor een belangrijk deel in dienst stond van het 

onderzoek dat De Jonge verrichtte.13 
De Jonge zag het als een belangrijke taak te 

schrijven over onderwerpen uit de geschiede¬ 
nis, evenals het uitgeven van onbekende staats¬ 

stukken. Zo verzorgde hij levensbeschrijvingen 
van de Zeeuwse luitenant-admiralen Johan en 
Cornelis Evertsen in 1820 en vice-admiraal Wit¬ 

te Corneliszoon de Witte in 1822 en schreef hij 
in 1831 een verhandeling over de oorsprong van 
de Nederlandse vlag naar aanleiding van het 
heldhaftig optreden van J.C.J. van Speyk. Be¬ 

langrijke bronnenpublicaties van zijn hand zijn 
onder meer de tweedelige Verhandelingen en on¬ 
uitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Ne¬ 
derlanden uit 1825 en 1827 en de eveneens twee¬ 
delige Besluiten van de Staten-Generaal, van hetjaar 
1576 en de maanden januarij-junij 1577 uit 1828 
en 1831.14 

De brand die op 8 januari 1844 een deel van 
het Ministerie van Marine in de as legde, waar¬ 
bij grote delen van de Admiraliteitsarchieven 
verloren gingen, leidde tot een herbezinning 
over het veilig stellen van de departementsar- 

chieven. De gedachte won veld om deze archie¬ 
ven, die nog bij de verschillende ministeries be¬ 
rustten, onder te brengen in een nieuw te 

bouwen brandvrij Rijksarchief. Reeds een 
maand na de brand ontwierp hoofdingenieur 
M.G. Beijerink een voorlopige schets voor een 

dergelijk gebouw. De Jonge kon zich echter 
niet verenigen met de voorgestelde ijzeren stel¬ 
lingen. Deze mochten dan wel brandvrij zijn, 
maar ze roestten en tastten daarmee het papier 

aan. De Rotterdamse architect W.N. Rose 
maakte in overleg met De Jonge een nieuw ont¬ 
werp, maar tot een realisatie van de plannen 
kwam het niet. Vooral financiële redenen lagen 

hieraan ten grondslag. Het zou nog tot 1854 
duren voordat een ander gebouw betrokken 
werd. Toen was het niet de brandveiligheid de 

reden van de verhuizing, maar plaatsgebrek.15 
De reorganisatie van het archiefwezen stond 

bij minister J.R. Thorbecke hoog op de agenda. 
Hij wilde verandering brengen in de gesloten 

cultuur die op de archieven heerste. Een be¬ 

langrijk instrument zou een goed archieven¬ 
overzicht zijn. Omdat van De Jonge een derge¬ 

lijke activiteit niet meer werd verwacht, stelde 
Thorbecke de historicus R.C. Bakhuizen van 

den Brink als diens assistent aan met als op¬ 
dracht een inventaris van de aanwezige stuk¬ 
ken te maken.16 Deze opstelling van Thorbecke 

was niet zo vreemd, want behalve dat De Jonge 
meer schreef dan inventariseerde, bekleedde 
hij nog tal van andere functies. In 1826 was hij 

toegetreden tot de Raad van ’s-Gravenhage en 
een jaar later werd hij hoofdredacteur van het 
Dagblad van ’s-Gravenhage. Hierbij bleef het niet, 
want in 1828 werd hij voorzitter van de Com¬ 

missie van toezicht op het middelbaar onder¬ 
wijs en in 1835 curator van de Latijnse Scholen 

te ’s-Gravenhage. Zijn meest invloedrijke func¬ 
ties waren die van lid van de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland (1840-1851), van de Raad van 
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Afb. 7. Prent van de brand bij het Ministerie van Marine aan het Lange Voorhout te Den Haag op 8 januari 1844. Foto: 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag. 

State (1843-1853) en wethouder van ’s-Graven¬ 

hage (1845-1851).17 De Jonge vond de aanstel¬ 
ling van de ambitieuze Bakhuizen van den 
Brink niet nodig, maar kon diens benoeming 
niet voorkomen.'8 

De vijf kinderen uit het gezin De Jonge zullen 
hun vader niet veel hebben gezien. De opvoe¬ 

dende taak lag vooral bij zijn echtgenote. Na de 
geboorte van hun oudste zoon waren nog vier 
kinderen geboren: drie jongens en een dochter. 
Drie van de vier zoons trouwden. Alle vier de 

zoons hadden een goede baan, waarbij de der¬ 
de zoon Jan Karel Jacob als archivaris in de 

voetsporen van zijn vader trad. De enige doch¬ 
ter uit het gezin, Magdalena Wilhelmina, stierf 
in 1841 op de jeugdige leeftijd van 19 jaar.19 

Standaardwerk over de geschiedenis 
VAN DE MARINE 

De Jonges Geschiedenis van het Nederlandsche Zee¬ 

wezen is de eerste integrale geschiedschrijving 
van de marine in Nederland. Daarvoor hadden 
wel de nodige biografieën van zeeofficieren het 
licht gezien, vooral in hun rol van voorbeeldige 

helden. Overigens is het niet opmerkelijk dat het 
eerste overzichtswerk van de marine tussen 1833 

en 1848 is verschenen. Immers pas sedert 1813 

kent Nederland een nationale marine, nadat 
daarvoor in de Bataafs-Franse Tijd de basis was 
gelegd. Vóór 1795 telde de zeemacht maar liefst 
vijf admiraliteiten, elk met eigen bestuurders, 
officieren, reglementen en schepen. Tussen 

deze admiraliteiten, vooral tussen Amsterdam 
en de Maze, bestond de nodige rivaliteit.20 
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De voorbereidingen voor zijn standaardwerk 
begon De Jonge in 1829. Het duurde vier jaar 
voor het eerste deel verscheen. De vele andere 

verplichtingen die hij als archivaris had, maar 
vooral de ongunstige tijdsomstandigheden, hij 
doelde daarmee op de Belgische afscheidings¬ 
beweging, waren hier debet aan. In de inleiding 
van het eerst deel dat in 1833 verscheen, zette De 
Jonge het doel van zijn werk uiteen. Hij wilde een 

overzichtswerk tot stand brengen waarin niet al¬ 
leen de oorlogshandelingen aan bod kwamen, 

maar ook het ontstaan, de inrichting, de op¬ 
komst en het verval van de zeemacht, alsmede de 
relatie met de ontwikkelingen elders in het land 
en daarbuiten. Hij verontschuldigde zich op 
voorhand voor het feit dat hij geen opleiding tot 
zeeofficier had genoten en daardoor mogelijk 

fouten had gemaakt.1' 
Twee jaar later reeds verscheen het eerste stuk 

van het tweede deel. Uit het voorbericht blijkt 
dat volgens een aantal lezers “eenige meerdere 
rustpunten wenschelijk zouden geweest zijn”. 
Een terechte opmerking, aangezien het werken 

met tussenkopjes de leesbaarheid ten goede 
zou zijn gekomen. De Jonge liet weten dat dit 
helaas voor de desbetreffende en ook de vol¬ 

gende periode niet mogelijk was, maar voor de 
resterende perioden zou hij met de geuite wens 
rekening houden. Daarnaast zou elk deel in het 
vervolg van een gedetailleerde inhoudsopgave 
worden voorzien.21 

Met een ijzeren regelmaat rolde om het jaar 
een stuk van de persen. De Jonge moet een zeer 
gedisciplineerd man zijn geweest om in dit tem¬ 
po te kunnen werken. Maar in 1844 kreeg hij met 

een forse tegenslag te kampen. Net begonnen 
aan het zesde en laatste deel van de reeks, brak 

brand uit in het Ministerie van Marine. Het 
duurde niet lang of de vlammen sloegen uit het 

dak. Hoewel alles in het werk werd gesteld het 
archief te redden door de registers en andere 
stukken uit de ramen naar buiten te werpen, was 
de schade enorm. Een groot deel van het archief 
ging in vlammen op ofwerd ernstig beschadigd. 

De Jonge zag zijn levenswerk letterlijk in 
rook opgaan. “Jarenlang waren de duizenden 

boeken, brieven en andere stukken die aldaar 

berustten en nu eene prooi des vuurs werden, 
achtervolgens op mijn studeervertrek geweest; 
ontelbare uren waren door mij aan hun onder¬ 

zoek gewijd; wie kende hunne waarde, ik mag 
het gerust zeggen, beter dan ik? Ik werd door 
dat gezigt geheel geschokt, en er verliepen ee¬ 
nige dagen, alvorens ik mijn arbeid kon hervat¬ 

ten”. Nadat De Jonge tot bezinning was geko¬ 
men, nam hij het initiatief om beschadigde 
archiefstukken te verzamelen en naar het Rijks¬ 
archief over te brengen. Daar werden ze ge¬ 

droogd en geïnventariseerd. Wat in de tuin van 
het ministerie achterbleef, was volgens hem 
niet meer te redden. Maar Prins Hendrik dacht 
daar anders over. Hij liet de resterende stukken 

voor nader onderzoek naar een van zijn stallen 
brengen. Daar bleek dat er nog interessant ma¬ 
teriaal tussen zat. De daarvoor in aanmerking 
komende stukken werden eveneens naar het 

Rijksarchief overgebracht.13 
Het schrijven van het zesde deel liep, hoe kan 

het ook anders, vertraging op. Veel tijd ging op 
aan het vinden van alternatieve archieven. 

Dankzij de inzet van velen lukte dat wonderwel. 
In 1845 verscheen het eerste, drie jaar later ge¬ 

volgd door het tweede stuk van het zesde en 
laatste deel. De Jonge had ondanks de forse te¬ 
genslag het eindpunt van zijn tocht bereikt: 

1810, het jaar waarin Nederland bij Frankrijk 
werd ingelijfd. Doordat veel van de door hem 
geraadpleegde archiefstukken bij de brand ver¬ 
loren zijn gegaan, is het belang van zijn studie 

aanzienlijk vergroot. Naast een beschrijving 

van het zeewezen doet het werk tevens dienst 
als bron. 

De Jonge keek bij het verschijnen van het 

laatste stuk met gemengde gevoelens terug. 
Meer dan vijftien jaar had de Nederlandse zee¬ 
geschiedenis hem in de ban gehouden. Het 

voelde, aldus De Jonge in 1848, “alsof een trou¬ 
we vriend, waarmede ik de beste jaren mijns le¬ 
vens doorbragt, mij verlaat”.14 Maar bovenal 
was hij trots op zijn magnum opus: zes octavo 
delen, waarvan het tweede, derde, vierde en 
zesde in twee stukken met eigen paginering. 
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Samen tien delen met in totaal 5.507 bladzij¬ 

den, inclusief de bijlagen. Het complete werk 
kostte 51,20 gulden op gewoon, en 65 gulden 
op velijn papier (fijne, gladde papiersoort).25 

Lotgevallen van het standaardwerk 

In 1852 voltooide De Jonge zijn studie Nederland 
en Venetië, waarin hij uitvoerig de staats-, han¬ 

dels-, kunst-, wetenschappelijke en letterkun¬ 
dige betrekkingen beschrijft die tussen beide 
landen hebben bestaan. In de loop van de win¬ 

ter werd hij ziek, maar hij herstelde voorspoe¬ 
dig. Niets wees erop dat hij zo snel uit het leven 
zou worden weggerukt. Getroffen door een he¬ 

vige beroerte overleed hij op 12 juni 1853 aan de 
gevolgen daarvan op zijn buitenverblijf Huize 
Zuidhoorn nabij Rijswijk.16 

Vijf jaar na de Jonges dood verscheen de 
tweede druk van de Geschiedenis uan het Neder- 
landsche Zeewezen. Naar de toen gangbare opvat¬ 

ting was deze tweede druk, bewerkt door zijn 
zoon J.K.J. de Jonge, een herziene uitgave. 
Niets is echter minder waar, aldus C. Kruys- 

kamp in 1980. De tweede druk die tussen 1858 
en 1862 verscheen, is volgens hem een onver¬ 
anderde herdruk van de eerste, slechts voor¬ 
zien van enkele toevoegingen en wat aanvullen¬ 

de noten. Tegenover deze toevoegingen staan 
weglatingen, zoals de voorberichten uit de di¬ 
verse delen. Vooral het weglaten van het voor¬ 

bericht uit het zesde deel, eerste stuk, waarin 
uitvoerig melding wordt gemaakt over de 
noodlottige brand, wordt gezien als een ernsti¬ 
ge omissie. 

Daartegenover staat dat de tweede druk is 
voorzien van vijftig platen, waarvan veertig por¬ 

tretten in staalgravure. Maar de belangrijkste 
toevoeging is wel het uitvoerige register. De 

uitvoering van de tweede druk was “min kost¬ 
baar”, dat wil zeggen goedkoop, en draagt daar 
alle sporen van. De tien delen van de oorspron¬ 

kelijke uitgave zijn samengeperst in vijf dikke, 
moeilijk hanteerbare en slecht gebonden delen 
in groot formaat: samen 3.844 bladzijden plus 

een 186 bladzijden tellend register. Het papier 

is grof en stug, terwijl voor de band zwak lin¬ 
nen is gebruikt. Toch kostte de complete set 

nog 54.75 gulden. 
Of de markt nu was verzadigd of de vormge¬ 

ving van de tweede druk niet uitnodigde tot de 

aanschaf van het werk, is onbekend, maar een 
succes werd het niet. Dat blijkt uit het verschij¬ 
nen van de zogenaamde derde druk in 1868 als 
titeluitgave. Daaronder verstond men uitge- 

versrestanten, die door zich daarin gespeciali¬ 
seerde firma’s werden opgekocht en vervol¬ 

gens met een nieuw titelblad, vaak ook met een 
nieuwe gefantaseerde titel, tegen verlaagde 
prijs opnieuw in de handel werden gebracht. 

Het werk verscheen eveneens in vijf delen, 
voorzien van slechts vier platen, als Neêrlands 

roem ter zee, met de oorspronkelijke titel daaron¬ 
der. En dat alles voor de prijs van 21,60 gul¬ 
den.17 Dit deed echter niets af aan de waarde 
van de boeken. Die zijn onomstreden, ook al is 

de stijl volgens Brugmans wat droog en zake¬ 
lijk, maar wel duidelijk.28 

Publicaties 

- Diplomate quaedam Hollandica etZelandi ca, partim inedita, par- 

tim emandata, animadversionibus illustrata (Proefschrift, Lug- 

dunum Batavorum 1816). 

- Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaamosche 

tioisten (Leiden 1817). 

- ‘Levensschets van Floris, voogd van Holland’ in: Verhande¬ 

lingen uan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leg¬ 

den 3 (1819) 206-329. 

- Leuensbeschrijuing uan Johan en Corneiis Euertsen, luitenant-ad- 

miralen uan Zeeland (’s-Gravenhage 1820). 

- (Met anderen) Beschrijuing uan de Nederlandsche historiepen¬ 

ningen, ten ueruolge op het tuerk uan mr. Gerard uan Loon 5 delen 

(Amsterdam 1821-1848). 

- ‘Over den vice-admiraal Witte Kornelisz. de Witte’ in: Ver¬ 

slag uan de tiueede klasse uan het Koninklijk Nederlandsch Insti¬ 

tuut (1822) 14. 

- Notice sur le Cabinet des mddailles et des pierres grauëes de Sa Ma- 

jestd le Roi des Pags-Bas (La Haye 1823), met een Premier Sup¬ 

plement (La Haye 1824). 

- ‘Verhandeling over den oorsprong, den voortgang en de 

hoedanigheid van den invloed des derden staats [=stand] 

in de staatsvergaderingen, gedurende het hertogelijk en 

grafelijk bewind in Braband, Vlaanderen, Holland en Zee¬ 

land’ in: Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Legden 1 (1824) 1-165. 

- Verhandelingen en onuitgegeven stukken betreffende de geschiedenis 

der Nederlanden 2 delen (Delft/Amsterdam 1825-1827). 
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- De Unie van Brussel desjaarsi577 (’s-Gravenhage 1825), met 

Bijvoegselen tot dezelve en facsimile (Delft 1827). In het Frans 

vertaald (Rotterdam 1829). 

- ‘Verslag omtrent de verzameling van handschriften, toe¬ 

behoord hebbende aan jhr. C.A. van Sypesteyn’ in: Mne¬ 

mosyne. Mengelingen voor ivetenschappen enjraaije letteren. Nieu¬ 

we verzameling VII (1827) 345. 

- Besluiten van de Staten-Generaal der Nederlanden, van het jaar 

1576 en de maandenjanuarij-junij 1577 2 delen (’s-Gravenha- 

ge 1828-1831). 

- (Met Jeronimo de Vries) Nederlandsche gedenkpenningen ver¬ 

klaard 2 delen (’s-Gravenhage en Amsterdam 1829-1837; 

fotomechanische herdruk 2005). 

- Over den oorsprong der Nederlandsche vlag ('s-Gravenhage/Am- 

sterdam 1831). In het Frans vertaald (Paris 1837). 

- Hendrik van Wyn, als geleerde en staatsman geschetst (’s-Graven- 

hage en Amsterdam 1832). 

- Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen 6 delen in 10 stuk¬ 

ken (Den Haag 1833-1848; tweede bewerkte en vermeerderde 

druk in 5 delen, Haarlem 1858-1862; derde druk, Zwolle 

1869; fotomechanische herdruk, Franeker 1993-1997). 

- Catalogue d'empreintes du Cabinet des pierres gravees de Sa le Roi 

des Pays-Bas (La Haye 1837). 

- ‘Levensschets van Philip van Almonde, luitenant-admiraal 

van Holland en West-Friesland’ in: Zuid-Hollandsche Alma¬ 

nak (1838). 

- ‘Over den zeeslag van Bevezier in 1690’ in: Verslag van de 

tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut (1840) 

25- 
- Redevoering over de staatkunde hier te lande, na den UtTechtschen 

vrede; een waarschuwend voorbeeld voor onzen tijd, in: Verslag van 

de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut (1841) 

40. 

- ‘Iets over Henrik Ruse, heer van Sawert’ in: Tijdschrift van 

het Koninklijk Nederlandsch Instituut (1843) en ‘Nog iets over 

denzelfden’ in: ibidem (1845). 

- ‘Levensberigt van A.F.J.A. Graaf van der Duyn van Maes- 

dam’ in: Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde te Leyden (1849) 80-88. 

- ‘Over de politieke uitzettingen’ in: Jaarboek van het Konink¬ 

lijk Nederlandsch Instituut (1851) 39. 

- Nederland en Venetië (’s-Gravenhage 1852). 
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Michael Georg de Boer (1867-1958) 
De schoolmeester 

Henk den Heijer 

De historicus Michael Georg de Boer is mis¬ 

schien wel het best te typeren als een ouderwet¬ 

se schoolmeester met een brede maritieme be¬ 

langstelling, die bovendien op uitstekende wijze 

de resultaten van archiefonderzoek kon vertalen 

in helder geschreven teksten. Gedurende zijn 

lange leven heeft hij een groot aantal boeken en 

artikelen gepubliceerd van uiteenlopende aard. 

Hij schreef over zijn jeugd in het artikel ‘Hoe ik 

Groningen als jongen gezien heb’, produceer¬ 

de een reeks leerboeken voor middelbare scho¬ 

lieren, maar publiceerde bovenal over de Ne¬ 

derlandse handel en scheepvaart van het eind 

van de zestiende tot het midden van de twintig¬ 

ste eeuw.1 In onderstaande biografische schets 

wordt kort ingegaan op het leven en de carrière 

van M.G. de Boer en uitgebreider op het belang 

van zijn werk voor de ontwikkeling van de ma¬ 

ritieme geschiedschrijving in Nederland. 

Leven en werken 

Michael Georg de Boer werd op 18 mei 1867 in 

Groningen geboren.2 Niets wees erop dat hij 

een speciale voorkeur voor maritieme geschie¬ 

denis zou ontwikkelen. Zijn vader Abraham 

Pieter van Dijk de Boer, commissionair-koop- 

man van beroep, stamde uit een doopsgezinde 

Zwitserse boerenfamilie die zich in 1711 in Sap- 

pemeer had gevestigd.3 De jonge Michael door¬ 

liep de HBS in zijn geboortestad en heeft in die 

tijd waarschijnlijk zijn passie voor het vak ge¬ 

schiedenis ontwikkeld. Maar om na de middel¬ 

bare school een studie geschiedenis te kunnen 

volgen, moest hij eerst het staatsexamen 

Grieks en Latijn afleggen. Klassieke talen wa¬ 

ren destijds verplicht om tot de studie te wor¬ 

den toegelaten. Na de voltooiing van zijn studie 

geschiedenis aan de Universiteit van Gronin¬ 

gen vertrok De Boer voor promotieonderzoek 

naar de Universiteit van Heidelberg. Daar be¬ 

haalde hij in 1898 de doctorsgraad na de ver¬ 

dediging van zijn proefschrift getiteld Die Frie- 

densunterhandlungen ziuischen Spanten und den 

Niederlanden in den Jahren 1632 und 1633. 

De Boer toonde al vroeg een enorme werklust 

en een groot doorzettingsvermogen. In 1893, 

vijfjaar voor zijn promotie, nam hij een leraars- 

baan in Goes aan en een jaar daarna werd hij re¬ 

dacteur van het Tijdschrift uoor Geschiedenis, Land¬ 

en Volkenkunde, dat in 1920 werd omgedoopt tot 

het Tijdschrift uoor Geschiedenis. De aanstelling in 

Goes heeft maar kort geduurd. Binnen een jaar 

verhuisde De Boer van Zeeland naar Amster¬ 

dam waar hij tot aan zijn pensionering in 1932 

onderwijs zou verzorgen aan de HBS en het 

Barlaeus Gymnasium. Het onderwijs moet 

hem na aan het hart hebben gelegen. Dat is niet 

alleen af te leiden uit zijn bijna veertigjarige on- 

derwijscarrière, maar ook uit de reeks leerboe¬ 

ken geschiedenis en andere leermiddelen die 

hij voor de middelbare school heeft geschre¬ 

ven. Zijn leermethoden, die uitblonken in een 

overzichtelijke ordening van de leerstof, waren 

zeer succesvol. De eerste druk van zijn Beknopt 

leerboek der alcjemeene geschiedenis verscheen in 

1899, waarna het boek tot 1957 vierentwintig 

herdrukken beleefde. Er is waarschijnlijk geen 

andere geschiedenismethode aan te wijzen die 

zo’n lang leven op de middelbare school heeft 

gehad. Naast lesmethoden geschiedenis 

schreef De Boer samen met anderen ook on¬ 

dersteunend lesmateriaal, bijvoorbeeld een 

platenatlas met H. Hettema en een serie histo¬ 

rische leesboeken met L.J. de Wilde.4 

Van 1894 tot 1955 was De Boer redacteur van 

het Tijdschrift uoor Geschiedenis, dat in 1886 is op- 
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gericht en tijdens zijn bestaan diverse malen 

van naam is veranderd. Het blad was in eerste 
instantie bedoeld als vakliteratuur voor docen¬ 

ten aardrijkskunde en geschiedenis in het mid¬ 
delbaar onderwijs. In 1920 vond onder druk 
van financiële problemen een belangrijke 
koerswijziging plaats; aardrijkskunde werd als 
onderdeel van het tijdschrift geschrapt en ge¬ 

schiedenis kreeg een bredere invulling: naast 
politiek werd voortaan ook aandacht besteed 
aan economie, kunst, letteren, recht en theolo¬ 
gie. De redactie werd bovendien versterkt met 
enkele vooraanstaande historici onder wie H. 
Bolkenstein, J.G. van Dillen en H.A. Enno van 
Gelder.5 De Boer werd een jaar na de koerswij¬ 
ziging voorzitter van de redactie, een functie 
die hij tot 1955 zou vervullen, hij was toen 88 
jaar oud. Onder zijn leiding veranderde het 
Tijdschrift voor Geschiedenis van een periodiek 

voor docenten in een wetenschappelijk tijd¬ 
schrift. Hij bewaakte als voorzitter niet alleen 

het wetenschappelijke niveau, maar publiceer¬ 
de zelf ook talloze recensies en een aantal arti¬ 
kelen in het tijdschrift. Zijn laatste artikel, dat 
ging over de immigratie van doopsgezinde 
Zwitsers waaronder zijn eigen voorouders, ver¬ 
scheen in het tijdschrift toen hij negentig jaar 
oud was.6 

Naast leraar en redacteur was De Boer ook we¬ 
tenschapper. In 1915 werd hij als privaatdocent 
nieuwste geschiedenis en de methode van het ge¬ 
schiedenisonderwijs aangesteld aan de Univer- 
siteit van Amsterdam, een functie die hij tot 1937 

heeft vervuld. Privaatdocent was een onbezol¬ 
digde functie zonder uitzicht op een betaalde 
baan als lector of hoogleraar aan de universiteit. 

De leeropdracht voor het geschiedenisonderwijs 
was hem op het lijf geschreven, maar zijn we¬ 
tenschappelijke ambities lagen, gemeten naar het 
aantal publicaties, toch vooral op het terrein van 
de geschiedenis van de Nederlandse handel en 
scheepvaart. Hoewel veel van zijn boeken en ar¬ 
tikelen raakvlakken hebben meteconomisch-his- 
torische ontwikkelingen, kan De Boer toch niet 
als een echte beoefenaar van de economische ge¬ 
schiedschrijving worden aangemerkt 

Belang voor de maritieme geschied¬ 

schrijving 

Het maritieme werk van M.G. de Boer kan in twee 
hoofdcategorieën worden verdeeld: zeehelden in 

de zeventiende eeuw en Nederlandse scheep- 
vaartondernemingen in de negentiende en twin¬ 
tigste eeuw. Tussen deze twee aandachtsgebie¬ 

den ligt de lange achttiende eeuw waarvoor De 
Boer maar weinig belangstelling kon opbrengen. 

Dat is achteraf wel te begrijpen aangezien hij 
vooral geïnteresseerd was in successen, maar die 
werden in zijn ogen en in die van zijn tijdgeno¬ 

ten nu juist niet in de achttiende eeuw behaald. 
Velen zagen de achttiende eeuw als een periode 
van stagnatie en achteruitgang. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw echter zag De Boer het 

ondernemerschap van de zeventiende eeuw te¬ 
rugkeren in de gedaante van reders met durf die 
grote rederijen stichtten voor de vaart op Azië, 
Afrika en Amerika. 

De Boer schreef over de eerste Nederlandse 
kolonisten op de kusten van Guyana en over de 
verovering van de zilvervloot door Piet Hein, 
maar hij had een voorliefde voor Maerten Har- 

pertszoon Tromp. Hij deed veel archiefonder¬ 
zoek naar het leven en werken van de zeeheld 
en publiceerde diverse artikelen en boeken over 

hem. Zijn eerste studie over de vlootvoogd ver¬ 
scheen in 1911 onder de titel De Armada aan 
1639. Het was een boekje van beperkte omvang 
dat hij schreef ter gelegenheid van het vijfen¬ 

twintigjarige bestaan van het Tijdschrift voor Ge¬ 
schiedenis; de abonnees kregen het als bijlage bij 
het tijdschrift cadeau.7 Zijn laatste boek over 

Tromp en de Duinkerkers verscheen bijna veertig 
jaar later in 1949. De Boer verrichtte voorname¬ 
lijk onderzoek naar de periode 1637-1648 die 

begon met de benoeming van Tromp tot luite- 
nant-admiraal en eindigde met de Vrede van 
Munster. Dat waren jaren waarover nog relatief 
weinig van Tromp bekend was. De periode 

daarvoor was al uitgebreid bestudeerd en be¬ 
schreven door F. Graefe en die daarna door J.E. 
Elias.8 Het archiefonderzoek van De Boer lever¬ 
de uiteindelijk drie boeken op die onder auspi- 
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ciën van de commissie van zeegeschiedenis van 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen 

zijn uitgegeven. In recensies is wel detailkritiek 
op zijn publicaties over Tromp uitgeoefend, 
maar de boventoon was toch vooral positief.9 

Hoe zijn werk werd gewaardeerd, blijkt uit het 
voorwoord in de tweede druk van de biografie 
over Tromp van mevrouw J.K. Oudendijk. 
Daarin vermeldt zij uitdrukkelijk dat een her¬ 

ziene uitgave van de biografie nodig was we¬ 
gens het verschijnen van de studies van De 
Boer. De laatste biograaf van Maerten Har- 

pertszoon Tromp, Ronald Prud’homme van 
Reine, geeft in de epiloog van zijn boek even¬ 
eens duidelijk aan dat hij schatplichtig is aan 
De Boer met de opmerking dat “het nauwkeu¬ 

rige gedetailleerde werk van de Amsterdamse 
geschiedenisleraar” Tromps leven pas duide¬ 
lijk in kaart had gebracht.10 

De Boers tweede grote maritieme liefde was, 
zoals eerder is vermeld, de ontwikkeling van de 

grote Nederlandse scheepvaartondernemin- 
gen vanaf het midden van de negentiende 
eeuw. Hij publiceerde daarover een groot aan¬ 
tal artikelen en gedenkboeken. De meeste wer¬ 
ken schreef hij in opdracht van rederijen en aan 

scheepvaart gerelateerde bedrijven. Nu staan 
historici vaak argwanend tegenover het genre 
gedenkboeken; de schrijvers ervan moeten dik¬ 

wijls lippendienst bewijzen aan de directies van 
ondernemingen die hen de opdrachten ver¬ 

strekken, waardoor wetenschappelijke objecti¬ 
viteit niet altijd is gewaarborgd. De Boer moet 
bij de directies van grote bedrijven in de smaak 
zijn gevallen, want zij verstrekten hem ruim 
twintig jaar opdrachten. Zijn meest omvangrij¬ 

ke studie was de Geschiedenis der Amsterdamsche 
Stoomvaart, een tweedelig werk in drie kloeke 

banden waarin de volgende Amsterdamse re¬ 
derijen worden behandeld: de Koninklijke Ne- 
derlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM), 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), 

de Koninklijke West-Indische Mail (KWIM), de 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij (HSM), 

de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), 
de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) en de 

Java-China-Japan-Lijn (JCJL). De opdracht voor 
het schrijven van de geschiedenis van genoem¬ 
de rederijen kreeg De Boer in 1916 door bemid¬ 

deling van de Amsterdamse hoogleraar alge¬ 
mene geschiedenis H. Brugmans.11 Hij heeft 
zijn opdracht ruim opgevat en begint zijn stu¬ 
die met een beschrijving van ondernemingen 

van de stoomvaartpionier G.M. Roentgen, die 
de basis heeft gelegd voor de latere Rotterdam¬ 

se machinefabrieken scheepswerf‘Feijenoord’. 
Roentgen en andere stichters van scheepvaart- 
ondernemingen krijgen erg veel aandacht in 
het werk van De Boer. Beide delen van de Ge¬ 

schiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart zijn uitge¬ 
breid gerecenseerd door de hoogleraar econo¬ 
mische geschiedenis J.G. van Dillen. Het zijn 

over het algemeen lovende besprekingen met 
hier en daar een puntje van kritiek en een vraag¬ 
teken. Zo vroeg Van Dillen zich af of De Boer 

wel gelijk had met zijn stelling dat de opleving 
van de Nederlandse scheepvaart na 1870 louter 
en alleen toegeschreven kon worden aan de 

“herleving van energie” in Nederland. Van Dil¬ 
len vond van niet, hij zag die opleving meer als 
het gevolg van de enorme groei van de interna¬ 

tionale scheepvaart.,a Verschillende in de Geschie¬ 
denis der Amsterdamsche Stoomvaart beschreven on¬ 
dernemingen werden later verder uitgewerkt en 
in aparte gedenkboeken uitgegeven. 

De Boer beperkte zich overigens niet tot het 
scheepvaartbedrijf, maar publiceerde ook over 

de geschiedenis van aanverwante bedrijfstakken 
en onderwerpen zoals het veembedrijf en het 
Noordzeekanaal. In 1939 verscheen van zijn 

hand het boek 100 Jaar Nedcrlandsche Scheepvaart 
waarin hij zijn voorgaande studies over rederij¬ 
en heeft samengevat. De Boer had zichzelf ten 

doel gesteld de economische ontwikkeling van 
de Nederlandse koopvaardij vanaf het begin van 
de negentiende eeuw te analyseren en te be¬ 
schrijven. Het was zijn streven om via bedrijfs- 

historisch onderzoek aan te tonen welke bijdra¬ 
ge de koopvaardij aan de welvaart van Nederland 

had geleverd, datalthans schrijft hij in hetvoor- 
woord van zijn boek.13 Twintig jaar eerder, tij¬ 
dens het schrijven aan de geschiedenis van de 
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Afb. 8. Het eerste deel van de Ge¬ 

schiedenis der Amsterdamsche 

Stoomvaart uit 1921. Foto: Neder¬ 

lands Instituut voor Militaire Historie 

te Den Haag. 

Amsterdamse stoomvaart, had hij dat plan al op¬ 
gevat. Achteraf beschouwd was die doelstelling 
te ambitieus. De hoofdrolspelers weet hij in het 
boek goed voor het voetlicht te brengen, maar 

systematische overzichten van investeringen, 
kosten, opbrengsten en andere kwantitatieve 
gegevens zijn te weinig in het werk aanwezig. 
A.Th. Van Deursen stelt in zijn biografische 

schets dan ook terecht dat De Boer volgens de 
opvatting van specialisten niet als een serieuze 
beoefenaar van de economische geschied¬ 
schrijving kan worden aangemerkt. Zijn ge¬ 
denkboeken geven meer informatie over be- 

drijfspolitieke opvattingen dan over nationale en 
internationale economische structuren.14 

Wat was ten slotte het belang van M.G. de 
Boer voor de ontwikkeling van de maritieme 

geschiedschrijving in Nederland? Een van zijn 

grootste kwaliteiten was misschien wel zijn ta¬ 
lent om in boeken en artikelen het verleden 
voor een breed publiek toegankelijk te maken. 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele herdrukken 
die een flink aantal van zijn boeken beleefden. 
Zijn achtergrond als onderwijzer zal daar zeker 
aan hebben bijgedragen. De Boer was een man 

die helder en overzichtelijk kon schrijven met 
veel oog voor de historische actoren die in zijn 
werk voorkomen. Niet voor niets waren vloot¬ 
voogden als Maerten Harpertszoon Tromp, 

Piet Hein, maar ook scheepvaartondernemers 
als Paul van Vlissingen en Jan Boissevain zijn 
grote helden. Als popularisator van het mari¬ 
tieme verleden was De Boer op zijn best in Van 
oude uoyajjien, waarin hij in drie delen klassieke 
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journalen van de vroegste zeereizen van Neder¬ 

landers buiten Europa heeft hertaald. Naast 
verkorte, hertaalde teksten over de reis van Jac¬ 
ques Mahu en Simon de Cordes rond de we¬ 
reld, over Abel Tasman naar Nieuw Zeeland en 

over andere reizen en reizigers, heeft hij in zijn 
werk ook citaten en prenten uit de originele 
journalen opgenomen, waardoor het eigen ka¬ 

rakter van de oorspronkelijke uitgaven gedeel¬ 
telijk bewaard is gebleven. In 1979 werden ze 
na jaren door de Amsterdamse uitgeverij Van 

Hoeve opnieuw in een fotomechanische her¬ 
druk uitgegeven.15 

Op het terrein van de geschiedschrijving van 
Nederlandse scheepvaartondernemingen in de 
negentiende en twintigste eeuw kan De Boer 
een pionier worden genoemd. Hij kreeg voor 
het schrijven van zijn gedenkboeken toegang 

tot diverse bedrijfsarchieven. De gegevens die 
hij daaruit heeft opgediept en in zijn studies 

verwerkt, verschaffen ons inzicht in het reilen 
en zeilen van diverse rederijen en de steun die 
zij van de overheid ontvingen in de vorm van 

mailcontracten. De elders in dit themanummer 
beschreven maritiem historicus Frank Broeze 
gaf hem in deel vier van de Maritieme geschiedenis 
der Nederlanden postuum een pluim voor zijn 

pionierswerk met de opmerking: “Van de ou¬ 
dere werken is van voortreffelijke kwaliteit het 
oeuvre op dit gebied van M.G. de Boer, I.J. 

Brugmans en P.J. Bouman”. Daarbij dient wel 
opgemerkt te worden dat de laatste twee au¬ 
teurs hun gedenkboeken naar de voorbeelden 

van De Boer hebben geschreven.16 Het werk van 
M.G. de Boer wordt nog steeds door historici 
geraadpleegd en aangehaald. Zo verwijst Jonat¬ 

han Israel in zijn monumentale werk over The 
Dutch Republic meermalen naar het proefschrift 
en enkele andere werken van De Boer. En J.R. 
Bruijn gebruikte hetwerkvan De Boer over Maer¬ 

ten Harpertszoon Tromp voor zijn Varend verle¬ 
den.17 Michael Georg de Boer was, om Van 
Deursen aan te halen, “een stoere werker, die 

- zonder geniaal te zijn - veel goed historisch 
werk heeft verricht”.18 

Belangrijke maritieme publicaties 

- ‘Een Nederlandsche goudzoeker. Een bijdrage tot de ge¬ 
schiedenis onzer nederzettingen aan de Wilde Kust’ in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis (TuG) 1 (1886), 1-18. 

- Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und die Niederlan- 
den in denjahren 1632 und 1633 (Groningen 1898). 

- ‘Een memorie over den toestand der West Indische Com¬ 
pagnie in het jaar 1633’ in: Bijdragen en Mededelingen uan het 
Historisch Genootschap 21 (1899), 343-362. 

- ‘Een Nederlandsche nederzetting aan de Oyapok, 1677’ 
in: TuG 14 (1899), 321-342. 

- De Armada uan 1639 (Groningen 1911). 
- Van oude voyagiën, drie delen (Amsterdam 1912-1913). 
- ‘De verovering der Zilvervloot’ in: TuG 31 {1916), 1-26 en 

65-74. 
- Van waagdragersueem tot modern grootbedrijf (Groningen 1917). 
- ‘Amsterdamsche veemcontracten’ in: Economisch-historisch 

jaarboek4 (1918), 122-183. 
- ‘De oprichting van den Koninklijken West-Indischen 

maildienst’ in: De West-Indische Gids 1 (1919), 111-131. 
- Gedenkboek der Stoomuaart Maatschappij Nederland, 1870-1920 

(Amsterdam 1920) 
- ‘De hervatting van de vijandelijkheden na het TwaaKjarig 

Bestand’ in: TuG 35 (1920), 34-39 
- Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomuaart, drie delen (Am¬ 

sterdam 1921-1922). 
- De Holland-Amerika Lijn, 1873-1923 (Rotterdam 1923). 
- Leuen en bedrijf uan Gerhard Moritz Roentgen: gronduester uan de 

Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, thans Maatschappij 
uoor Scheeps- en Werktuigbouw ‘Feijenoord’, 1823-1923 (Rotter¬ 
dam 1923). 

- Zeehauen en Kolenstation Sabang, 1899-1924. Gedenkschrift uit¬ 
gegeven bij het vijf en twintigjarig bestaan der maatschappij op 1 
januari 1924 (Amsterdam 1924). 

- De haven uan Amsterdam en haar verbinding met de zee (Amster¬ 
dam 1926). 

- Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg, 1827-1927 
(Amsterdam 1927). 

- 100 jaar Nederlandsche Scheepvaart (Den Helder/Amsterdam 

1939)- 
- ‘Bijdrage tot de Geschiedenis van Maarten Harpertsz. Tromp’ 

in: TuG 54 (1939), 427-434. 
- ‘Nogmaals de benoeming van Maarten Harpertsz. Tromp 

tot luitenant-admiraal en wat er aan voorafging’ in: TuG 5 5 
(1940), 337-346. 

- Samen met J.C. Westermann, Een halve eeuw Paketuaart: 
1891-1941, twee delen (Amsterdam 1941). 

- Tromp en de Armada uan 1639 (Amsterdam 1941). 
- ‘Een kwart eeuw admiraliteitsleven’ in: TuG 56 (1941), 113- 

151. 
- ‘Een Amsterdamsche ‘lorrendraayer’ Celio Marselis’ in: 

Jaarboek uan het Genootschap Amstelodamum 38 (1941), 37-66. 
- ‘De val van Bahia’ in: TuG 58 (1943), 38-49. 
- ‘Onze kennis van het leven van Maarten Harpertsz. 

Tromp’ in: TuG 58 (1943), 121-129. 
- Piet Heyn en de Zilveren Vloot (Amsterdam 1946). 
- Het proefjaar uan Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639 (Am¬ 

sterdam 1946). 
- ‘Maarten Harpertsz. Tromp en zijn betrekkingen tot Ro¬ 

bert Rich, second Earl of Warwick’ in: TuG 60 (1947), 50- 
56. 

- Tromp en de Duinkerkers (Amsterdam 1949). 
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J.C.M. Warnsinck (1882-1943) 
De wegbereider 

Diederick Wildeman 

Op 21 juli 1943 overleed op 6i-jarige leeftijd de 
eerste Nederlandse hoogleraar zeegeschiede¬ 
nis, Johan Carel Marinus Warnsinck. Zijn plot¬ 
selinge dood, slechts anderhalve maand nadat 
hij met klachten een arts bezocht, kwam voor 
familie, vrienden en collega’s als een schok. 
Hoogleraar was hij pas vier jaar, sinds 1939. 
Zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar 
maritieme geschiedenis aan de Universiteit van 
Utrecht bekroonde een korte wetenschappelij¬ 
ke carrière, die pas begon in 1933, na een ruim 
30-jarige loopbaan bij de Koninklijke Marine. 
Warnsincks eerste historische publicaties date¬ 
ren uit de jaren twintig, toen hij net 40 jaar oud 
was. Ondanks deze late start en de relatief kor¬ 
te periode waarin hij zich met maritiem-histo- 
rische onderwerpen bezighield, is zijn invloed 
groot geweest. Nederlands beroemdste histo¬ 
ricus, Johan Huizinga, noemde hem in februari 
1944, in een brief aan een student van Warn¬ 
sinck, “de onvergetelijke en onvervangbare 
Warnsinck”.' Meer dan 35 jaar later, in 1979, in 
het artikel over hem in het Biografisch Woor¬ 
denboek van Nederland schreef J.R. Bruijn 
zelfs nog sterker: “de [universitaire] studie der 
zeegeschiedenis is zonder Warnsinck ondenk¬ 
baar”.2 Warnsinck is in maritiem-historische 
kring zeker geen vergeten historicus. De be¬ 
langrijkste prijs van de Nederlandse Vereni¬ 
ging voor Zeegeschiedenis is de in 1989 inge¬ 
stelde J.C.M. Warnsinckprijs.3 En nog recenter, 
in 2007, heeft het Nederlands Scheepvaartmu¬ 
seum in Amsterdam onderzoeksbeurzen inge¬ 
steld waarvan er één het ‘Warnsinck fellow¬ 
ship’ is gedoopt. 

Jeugd en opleiding 

Johan Carel Marinus Warnsinck werd op 24 
november 1882 geboren in het Westfriese dorp 
Hoogwoud.4 Hij volgde de HBS in Utrecht en 
woonde toen bij zijn oom Tjalling Halbertsma 
(1841-1898), hoogleraar verloskunde en gynae¬ 
cologie. Warnsinck had twee oudere broers 
waarvan de oudste in 1894 naar het Koninklijk 
Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder 
ging.5 De ander werd legerofficier. Het was dus 
geen verrassing dat ook de derde broer voor 
een militaire opleiding koos. In 1899 meldde 
hij zich als zestienjarige bij het KIM voor de op¬ 
leiding tot marineofficier. De opleiding beviel 
hem en hij kon bovendien goed leren; hij was 
steeds één van de beste leerlingen. Warnsincks 
jaar van aankomst, 1899, zou voor de combina¬ 
tie KIM - maritieme geschiedenis een bijzon¬ 
der jaar blijken. Behalve Warnsinck begonnen 
in dat jaar W. Voorbeijtel Cannenburg (1883- 
1978), vanaf 1922 tot 1951 de eerste directeur 
van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en 
J.C. Mollema (1881-1946), schrijver op het ge¬ 
bied van de zeegeschiedenis, en vooral bekend 
vanwege zijn vier kloeke delen Geschiedenis van 
Nederland ter Zee. Warnsinck zou met beiden 
contact houden en Cannenburg bleef een le¬ 
venslange vriend. Tijdens de opleiding hadden 
de jonge adelborsten de erudiete S. 1’Honoré 
Naber (1865-1936) als docent.6 

Naber ontwikkelde zich na zijn afscheid van 
de marine tot een nauwgezet en zeer productief 
maritiem-historicus, vooral op het gebied van 
de tekstuitgaven. Tijdens Warnsincks oplei¬ 
ding was Naber commandant van het zeilend 
opleidingsschip Urania, waarmee hij volgens 
Warnsinck meesterlijk kon manoeuvreren. 
Warnsinck had het geluk de laatste grote zee- 
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Afb. g. Adelborsten aan boord van bet 
zeilend opleidingschip Hr.Ms. Urania 
in de zomer uan 1902. De lange man 
bouen aan de trap is J.C.M. Wamsinck. 
Links uan hem, met gekruiste armen, 
staat de commandant S.P. 1’Honore' 
Naber. Onder de adelborsten beuindt 
zich ook W. Voorbeijtel Cannenburg. 
Collectie W.H. Wamsinck. 

reis met het dwarsgetuigde opleidingschip 

voor onderofficieren Nautilus als jongste offi¬ 
cier mee te maken. Tijdens deze tochten kon hij 
het zeilen en werken met grotere schepen in 
zich opnemen. Deze praktijkervaring zou hem 

als maritiem historicus goed van pas gekomen. 
Wamsinck zag in Naber zijn leermeester en hij 
erkende ook volmondig dat Naber degene was 
die bij hem, net als bij zijn twee jaargenoten, de 
belangstelling voor de zeegeschiedenis had ge¬ 

wekt. Wamsinck was ook degene die na het 
overlijden van Naber in 1936 een uitvoerige ne¬ 

crologie schreef.7 

Marineofficier en eerste publicaties 

Na de opleiding aan het KIM begon in 1903 

voor Wamsinck het werk als marineofficier. 
Hij maakte de gebruikelijke plaatsingen mee 
en werd naar Nederlands-Indië en de West ge¬ 
zonden. Tussentijds was hij in de periode 1910- 
1912 werkzaam bij de toen nieuwe Dienst der 
Draadloze Telegrafie in Scheveningen. In 1917 
ontmoette hij Catherina Elisabeth Delprat, de 

dochter van een Amsterdamse arts en de jonge¬ 
re zuster van D.A. Delprat, de latere directeur 

van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. 
Zij trouwden in 1919. In deze periode begon 
Wamsinck ook te publiceren. Zijn eerste arti¬ 

kel - in het Marineblad van 1920 - behandelt een 
toen vrij recent onderwerp uit de Eerste We¬ 
reldoorlog. Het bespreekt de tocht van twee 
Duitse oorlogsschepen die zich bij het begin 

van de oorlog in de Middellandse Zee bevonden 
en een goed heenkomen zochten naar Con- 

stantinopel.9 
Het tweede artikel uit het volgende jaar, even¬ 

eens in het Marineblad, heeft een historisch on¬ 
derwerp. ‘Eene opwekking tot de studie der 
Zeekrijgskundegeschiedenis’ was vooral be¬ 
doeld om bij marineofficieren de belangstel¬ 

ling voor de geschiedenis van het eigen bedrijf 
te bevorderen. Wamsinck constateerde dat die 

belangstelling in Nederland gering was, in te¬ 
genstelling tot de omringende landen. In zijn 
inleiding schetste hij de bestaande literatuur, 

die naar zijn smaak soms te ongenuanceerd- 
nationalistisch van toon was: met werken 
“voorzien van onwaarschijnlijke illustraties” 
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waarin “bij de argeloze lezer de behoefte wordt 

opgewekt hiep, hiep, hoera te roepen” had hij 
weinig op.9 Desondanks heeft ook zijn eigen 
artikel een vaderlandslievende toon: de Neder¬ 

landse marineofficier diende bovenal de groot¬ 
se daden van zijn voorgangers te kennen. Uit 

het artikel blijkt vooral hoe belezen hij zelfwas. 
De 21 pagina’s van het artikel bevatten een 
overzicht van de Nederlandse, Franse, Duitse 

en Engelse maritiem-historische literatuur, 
met commentaar op ieder boek. Aan het eind 
merkt hij op: “ik wilde niet anders dan aan be¬ 
ginners de eerste stappen minder moeilijk te 
maken dan zij voor mijzelf waren”.10 

Nog in 1921 verscheen een tweede artikel, 

wederom in het Marineblad. Met zijn 63 pagi¬ 
na’s heeft het artikel eerder de omvang van een 
boekje waarin de voorbereiding, het verloop en 

de gevolgen van de slag bij Lowestoft in juni 
1665 uitgebreid behandeld worden. Het Mari¬ 
neblad zou voorlopig de plek blijven waar Warn- 
sinck publiceerde. 

Zeegeschiedenis volgens Warnsinck 

Met het artikel over de Slag bij Lowestoft was 

Warnsinck aanbeland bij de periode en het on¬ 
derwerp waarin hij steeds beter thuis zou ra¬ 
ken: de zeventiende-eeuwse oorlogsvoering ter 
zee. In 1923 verscheen een 804 pagina’s tellend 

boek dat precies dat onderwerp behandelde en 
dat daarom zijn bijzondere belangstelling trok: 

Der erste Englisch-Hollandische Seekrieg (1652-1654) 
sourie der Sduuedisch-Holldndische Seekrieg (1658- 

1659) van Carl Ballhausen. Hij besprak het nog 
in hetzelfde jaar en hij was daarbij niet bepaald 

mild voor de auteur. De recensie biedt ook voor 
het eerst inzicht in Warnsincks opvattingen 
over zeegeschiedenis: “Dr. Ballhausen heeft 
gelezen, ontzaglijk veel gelezen maar ... over 
een onderwerp waarvan hij de techniek niet 

kende en niet begreep. Om een beeld te geven 
van een oorlog ter zee, van het verloop van zee¬ 
slagen, moet men enigszins een begrip hebben 

van de moeilijkheden die zich voordeden, van 

de vraagstukken die opgelost moesten worden. 
Men moet de taal waarin de rapporten en de be¬ 
schrijvingen gesteld waren kunnen verstaan, 

men moet weten wat technisch kon en wat 
technisch niet kon”. Zo gaat het nog enkele re¬ 
gels in fors staccato door, tot: “van dit alles 

weet Dr. Ballhausen niets”.11 Warnsinck raadde 
de auteur van harte aan: “onze en de Engelse 

marineglorie voortaan met rust te laten”.11 en 

constateerde dat dergelijk onderzoek “niet 
voor kamergeleerden en verzamelaars, hoe ij¬ 
verig ook, [...] is weggelegd, maar voor man¬ 
nen, die aan historische aanleg een gevoel pa¬ 
ren voor het mooie van het zeemansbedrijf, die 

zelf de wind door het want hebben horen gie¬ 
ren en de zeilen hebben zien bollen, die weten 
dat bij een vaart van één zeemijl er nauwelijks 

stuur in het schip is, en die naar de waker [de 
windvaan] boven zich in plaats van naar een 

weerglas kijken om te zien hoe de wind in¬ 
komt”.13 Zeegeschiedenis kon volgens Warn¬ 
sinck dus uitsluitend geschreven worden door 

mensen die de zeevaart van binnenuit kenden 
en de zeemanstaal in de praktijk hadden ge¬ 
leerd. 

In 1923-1925 werd Warnsinck voor het laatst 
buiten Nederland geplaatst en kreeg hij het 
commando over een hydrografisch opnemings- 

vaartuig dat karteringswerk deed in het ooste¬ 
lijk deel van de Indische Archipel. Eind 1925 
was hij weer terug in Nederland en werd hij 

chef van de Dienst der Draadloze Telegrafie en 
de Opleiding tot Elektromonteur op het marin¬ 
eterrein in Amsterdam. Ook in deze functie 

was de studie van de geschiedenis niet afwezig. 
In 1929 verscheen op zijn initiatief ter gelegen¬ 
heid van het 25-jarig bestaan in het Marineblad, 

en als apart boekwerk, een geschiedenis van de 
dienst.14 

Na een pauze veroorzaakt door de plaatsing 

buiten Nederland begon hij weer te publiceren 
en vanaf 1929 zou de stroom van publicaties snel 

aanzwellen. In dit jaar verscheen ook zijn eerste 
boek: De retourvloot uan Pieter de Bitter, kerstmis 

1664-najaar 1665. Het behandelt de geschiede¬ 
nis van een VOC-vloot die aan het begin van de 
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Tweede Engelse Oorlog benoorden om Schot¬ 

land voer en zijn toevlucht had gezocht in het 
Noorse Bergen. De Engelse vloot had in augus¬ 
tus 1665 een mislukte poging gedaan deze rijk- 
beladen schepen in de haven te veroveren. 

Warnsinck beschreef het vrij ingewikkelde voor¬ 
spel, het gevecht in de haven van Bergen en de 
nasleep in 70 pagina’s. De volgende 60 bladzij¬ 
den bestaan uit bijlagen waarin de bronnen voor 
het verhaal in extenso worden weergegeven. 

Het jaar daarop verscheen een volgend boek, 
Admiraal De Ruyter. De Zeeslag op Schooneueld, Juni 
1673. Het boek was bedoeld als aanvulling op de 

grote biografie van De Ruyter van J. Blok uit 
1929. Beide boeken zijn in hetzelfde formaat en 

uitvoering verschenen. De inleiding geeft een 
verhelderend beeld van de opdracht die Warn¬ 
sinck zich had gesteld, waarbij hij aansloot op 
de eerder verwoorde kritiek op Ballhausen. Hij 
stelde: “Blok schetste de Mens De Ruyter; De 
Admiraal, de man die door zijn leiding in de 
strijd zo herhaaldelijk de onzen de zege deed be¬ 
halen, bleef op de achtergrond” en even verder: 
“Blok was historicus. De politieke betekenis en 
de gevolgen voor ons land van De Ruyters over¬ 
winningen stonden hem klaar voor de geest, 
[maar niet] de zee waarop De Ruyter voer en 

vocht. De wind die de zeilen van De Ruyters 
schepen deed bollen en waarvan geen beter dan 

hij gebruikt wist te maken, de getijden die zoo 
dikwijls de Ruyters bewegingen beheersten, de 
schepen, fregatten, branders en galjoten die, ge¬ 

leid en bestuurd door de Ruyter vaak onze eni¬ 
ge toeverlaat waren, dit alles was Blok vreemd. 
Zeeman was hij niet... en niemand besefte het 
beter dan hijzelf’.'5 Het boek zelf is een knap 

staaltje van historisch reconstructiewerk. Uit 
een enorme wirwar van Nederlandse, Engelse 
en Franse rapporten wist hij de slag op voor¬ 
beeldig wijze, onder andere met behulp van veel 

reconstructiekaarten, duidelijk voor de lezer 
neer te zetten. Het geeft wederom een groot aan¬ 
tal van de bronnen in extenso weer: 100 van de 
178 pagina’s zijn daarvoor ingeruimd. Bijzonder 
is dat hij daarbij ook tekeningen van Willem van 
de Velde als bron bespreekt. 

Op aandringen van zijn leermeester Naber 
begon Warnsinck met werkzaamheden voor de 

Linschoten-Vereeniging en begaf zich daarmee 
op het terrein van de bronnenuitgaven over de 
koloniale geschiedenis. In 1930 bezorgde hij 

een uitgave van de reizen van Nicolaus de 
Graaff als deel 33 in de reeks. Hij zou later nog 
drie bronnenuitgaven in deze reeks bezorgen 
en tot het bestuur toetreden. 

Van liefhebber naar beroeps¬ 

historicus 

1932 was een belangrijk jaar in het leven van 
Warnsinck. Tijdens het Eerste Congres van Ne- 
derlandsche Historici in mei in Den Haag hield 

hij een rede waarin hij met klem wees op de 
achterstanden op het terrein van de zeegeschie¬ 
denis. Hij meende dat vooral door het gebrek 

aan kennis van het schip, het varen en de zee¬ 
manstaal veel historici de maritieme geschie¬ 
denis niet aandurfden. Warnsinck wees erop 
dat, hoewel het belang van de zeegeschiedenis 

wel erkend werd, er in de praktijk weinig werd 
uitgevoerd. Tijdens de daarop volgende discus¬ 
sie kreeg hij bijval van de Leidse hoogleraren 
Johan Huizinga en H.T. Colenbrander.'6 

Warnsinck schreef in hetzelfde jaar in De Gids 

een kritisch stuk over het toelichtende boekje 
bij de net geopende Afdeling Nederland ter Zee 
van het Rijksmuseum.17 Met de opening van 
deze zalen werd het eerste deel van de nieuw 

gevormde afdeling vaderlandse geschiedenis 
van het museum voltooid. De gids bevat een 
aantal kunsthistorische en vooral lyrisch ge¬ 

stelde passages, zoals “een machtige wolken¬ 
hemel als met toneelgordijnen [die] de glorie, 
de worsteling en de ondergang in de slag bij 

Terheide overhuift”. Er staan ook enkele feite¬ 
lijke onjuistheden in het boekje, en in het alge¬ 
meen is de uitleg van maritieme zaken wat 
summier. Eén van redacteuren van De Gids was 
Huizinga, die het stuk van Warnsinck maar al 
te graag plaatste. Huizinga had veel gestreden 
tegen de opvatting - met name in het Rijksmu- 
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seum - dat de esthetische waarde van kunst iets 
van een hogere orde zou zijn en dat historische 

waarde van kunstvoorwerpen daarvan los ge¬ 
zien moest worden en van een lagere orde zou 
zijn.'8 Het gaf Huizinga voldoening dat door 

het artikel van Warnsinck de “kunstpastoors 
eens de pin op de neus wordt gezet”.19 

De contacten met Huizinga c.s. hadden al snel 
gevolgen. Huizinga bracht de ideeën van Warn¬ 

sinck bij de Koninklijke Akademie van Weten¬ 
schappen aan de orde. In 1933 begon een nieuw 

gevormde Commissie voor Zeegeschiedenis 
van de Academie haar werk, met als voornaam¬ 
ste doel het opzetten van een maritiem-histori- 

sche publicatiereeks. Huizinga werd voorzitter, 
Colenbrander lid en Warnsinck secretaris. 

1932 was voor Warnsinck om nog een andere 
reden een schakeljaar in zijn carrière. Op 50-ja- 
rige leeftijd kreeg hij de keus om bij de marine 
te blijven en naar hogere rangen op te klimmen 

of met pensioen te gaan en eventueel ander 
werk te zoeken. Hij besloot zich aan de ge¬ 

schiedenis te wijden en verliet op 1 januari 1933 
de marine. Lang zou hij niet werkloos blijven. 
Dankzij zijn redevoering en de opgedane con¬ 
tacten kon hij in mei 1933 beginnen als privaat 

docent aan de Universiteit van Amsterdam en 
mocht hij niet alleen zelf iets aan de geconsta¬ 
teerde achterstanden doen, maar ook anderen 

opleiden. In 1936 werd hij in dezelfde functie 
aan de Universiteit van Leiden benoemd. Bo¬ 
vendien gaf hij les in zeegeschiedenis aan het 
KIM in Den Helder. 

De werkwijze van Warnsinck 

In zijn rede uit 1933 bij aanvang van zijn functie 

in Amsterdam, en ook drie jaar later in Leiden, 

bleek dat Warnsinck erkende dat zeegeschie¬ 
denis niet alleen de oorlogsvaart betrof maar de 
geschiedenis van alle aspecten van zeevaart 
zoals koopvaardij, visserij en vakken als carto¬ 
grafie en navigatie.20 Toch hadden Warnsincks 

colleges voornamelijk betrekking op het ter¬ 
rein waar hij zelf het best thuis was: de ge- 

Ajb. 10. J.C.M. Warnsinck als Kapitein-ter-zec in het begin 
van de jaren dertig toen hij Chef van de Radiodienst in Am¬ 
sterdam ivas. 

schiedenis van de oorlog ter zee in de zeven¬ 
tiende eeuw. De studenten kregen lessen in 

zeevaartterminologie, manoeuvreren met zeil¬ 
schepen en er werd veel aandacht besteed aan 

het bestuderen van origineel bronnenmateri¬ 
aal, waaronder ook reproducties van schilderij¬ 
en en prenten gerekend werden.21 Slechts een 

enkele maal week Warnsinck af van dat pro¬ 
gramma. In 1935-1936 wijdde hij een reeks col¬ 
leges aan koloniale geschiedenis, en dan met 

name de ontdekkingsreizen tot ca. 1650. 
Intussen ging Warnsinck door met het in 

hoog tempo produceren van degelijke boeken. 
In 1934 verscheen De Vloot van de Stadhouder-Ko- 

niny, tevens deel twee in de reeks werken van 

zijn ‘eigen’ Commissie voor Zeegeschiedenis. 
Dit boek behandelt, volgens hetzelfde stramien 
als hij eerder de zeeslag bij Schooneveld be¬ 
schreef, de zeeslag bij Bevesier (Beachy Head) 

in 1690. Het schetst tevens de problemen die 
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door de gedwongen samenwerking tussen de 
Engels-Nederlandse bevelhebbers onder één 
stadhouder-koning ontstonden. Een verschil 

met eerder werk is echter dat Warnsinck zijn 
bronnen meer in de tekst verwerkte, en ze nog 

maar ten dele als bijlagen plaatste. 
Een tweede genre dat Warnsinck veel beoe¬ 

fende, naast zijn reconstructies van zeegevech¬ 

ten, was de biografie. Hij publiceerde een groot 
aantal biografische artikelen over zeventiende- 
eeuwse Nederlandse vlootvoogden, die een le¬ 
vendig beeld geven van de verdiensten van de 
hoofdpersoon in het zeegevecht, maar ook van 

de sterke karakters en de voortdurende onder¬ 
linge competentiestrijd tussen deze bevelheb¬ 
bers. De teksten, die meestal niet zeer omvang¬ 
rijk waren, schreef hij vaak voor een wat breder 
publiek dan zijn werken over de zeeslagen. Een 
goed voorbeeld is Drie zeventiende-eeuwsche admi¬ 

raals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Euertsen dat in 
1938 verscheen in de Patria-reeks, en nog in 

1977 werd herdrukt. 
In 1933 werd Warnsinck gevraagd door het 

bestuur van de oudste zeevaartschool in Neder¬ 

land, de Amsterdamse Kweekschool voor de 
Zeevaart, de geschiedenis van de opleiding te 
schrijven. Dat werk verscheen in 1935, ter gele¬ 
genheid van het 150-jarig bestaan van de 
school. Het is in een aantal opzichten een uit¬ 

zondering in het oeuvre van Warnsinck. In de 
eerste plaats betreft het geen biografie of be¬ 
schrijving van een zeeslag; het is de geschiede¬ 
nis van een instituut. In de tweede plaats is het 

enige grote werk waarbij Warnsick de hem ver¬ 
trouwde zeventiende eeuw verliet en zich in 
achttiende, negentiende en zelf de twintigste 

eeuw begaf. Tegelijkertijd bleef hij ook in dit 
onderzoek zijn eigen methodes trouw. Het 
boek is geen gewone geschiedenis van een in¬ 
stituut, maar meer een collectieve biografie van 
de mensen die bij de Kweekschool betrokken 
zijn geweest. Warnsinck liet in chronologische 
volgorde de karakters van de mensen die bij 
Kweekschool betrokken waren - leraren, 
bootsman, commissarissen en kwekelingen - 
de revue passeren. Er ontstond zo een bijzon¬ 

der levendig en menselijk verhaal. De biografi¬ 
sche hoofdstukken worden afgewisseld met 
stukken over bijzondere gebeurtenissen. Het 

boek is ook geen stijve portrettengalerij. Warn¬ 

sinck wist iedere persoon zo te plaatsen en te 
koppelen aan de geschiedenis van de school 
dat ook het verhaal van het instituut zelf wordt 

verteld. 
De kroon op Warnsincks wetenschappelijke 

werk kwam in september 1939. In dat jaar werd 
hij aan de Universiteit van Utrecht benoemd tot 
bijzonder hoogleraar maritieme geschiedenis. 

De Vereniging ‘Onze Vloot’ had in jaar ervoor 
het recht verkregen een hoogleraar te benoe¬ 
men. Zijn verdienste, kennis, netwerken opge¬ 

dane ervaring als docent hadden gemaakt dat 
men hem, zonder dat hij een academische 
graad bezat, deze functie toevertrouwde. Hij 

gaf nu les aan drie universiteiten en de oplei¬ 
ding tot marineofficier. Warnsinck was daar¬ 
mee het middelpunt en boegbeeld geworden 

van de studie van de maritieme geschiedenis in 

Nederland. 
De Duitse bezetting vanaf mei 1940 maakte 

dat er een veel grotere belangstelling voor de ei¬ 

gen vaderlandse geschiedenis kwam. Vlak voor 
het uitbreken van de oorlog in Nederland - de 
inleiding is gedateerd april 1940 - was er een 

bundel van de meeste losse stukken en artike¬ 
len, totaal 2i stuks, van Warnsinck gepubli¬ 
ceerd. De eerste druk moet snel zijn uitver¬ 
kocht. Kort op elkaar volgden een tweede en 

derde druk, met een toegevoegd artikel. 
Warnsinck moet een goed spreker en inspi¬ 

rerend docent zijn geweest. Het feit dat hij stot¬ 

terde hinderde hem en zijn gehoor in het ge¬ 
heel niet. Hij bleek in staat niet alleen 
schriftelijk zijn werk voor een breder publiek te 
presenteren. In 1940 werd hij gevraagd om 
voor de AVRO-radio lezingen te geven over Ne¬ 

derlandse zeehelden. In totaal heeft hij zeker 
twaalf van deze uitzendingen gemaakt, die la¬ 
ter ook in boekvorm uitkwamen. Ondertussen 
bleef hij college geven. Zijn colleges werden - 

na een wat trage start in de jaren dertig - steeds 
beter bezocht. Warnsinck verbaasde zich er 
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aanvankelijk over dat het ‘mannelijke’ onder¬ 
werp zoveel vrouwelijke studenten trok. In de 
jaren twintig had Warnsinck nog geschreven 

dat zeegeschiedenis in zijn ogen alleen door 
mensen uit de praktijk kon worden beoefend. 
Als docent aan een universiteit had hij moeten 

erkennen dat het goed mogelijk is jonge aan¬ 
komende historici “de weg te wijzen naar het 
zilte element en naar de schepen en vloten die 
daarop voeren. Ik wil hun leeren de taal van de 
zeeman te verstaan”.13 en “ [ik] weet bij ervaring 

dat het mogelijk is in redelijken tijd onbevare- 
nen in te wijden in de niet al te intieme gehei¬ 
men van het zeemansbedrijP’.33 

Zeegeschiedenis volgens Warnsinck 

Warnsinck zelf bleef, ondanks enkele uitstap¬ 
jes naar andere onderwerpen en perioden, 

vooral bij zijn voorliefde voor de nauwgezette 
en helder weergegeven reconstructie van een 
zeegevecht in de zeiltijd en de rol van de hoofd¬ 

rolspelers in de strijd. Het gaf zijn publicaties 
ook een vaste vorm, een herkenbare handteke¬ 
ning. De zeldzame combinatie van grote ken¬ 
nis van de zeiltijd, de praktijk van het varen 
zelf, de bijbehorende vaktaal en het vermogen 

dit duidelijk weer te geven, maken zijn werken 
ook nu leesbaar en bruikbaar. De taal van de 
zee en het schip werden door hem op een na¬ 

tuurlijk wijze in zijn werk verweven; elk woord 
staat op zijn plaats. 

Zeegeschiedenis speelde zich voor Warn¬ 
sinck op zee af en nergens anders. Andere fac¬ 
toren waren alleen van belang voor zover ze van 
invloed waren op het varend bedrijf. Ook in de 

biografieën van de vlootvoogden ging het 
Warnsinck om hun daden op zee. Gebeurtenis¬ 
sen op en bij het land vormden slechts de ach¬ 
tergrond en werden door hem als voor- of na¬ 

spel behandeld. Dit betekende dat Warnsinck 
weinig belangstelling toonde voor sociale en 

economische aspecten van de geschiedenis, en 
ook voor lange termijnstructuur had hij geen 
aandacht. Hij heeft nooit gepoogd een synthe¬ 

se te geven van de door hem beschreven tijd en 
gebeurtenissen. 

Warnsinck streefde ernaar bij zijn recon¬ 

structie van de gebeurtenissen veel stemmen te 
laten horen. Niet alleen Nederlanders, ook te¬ 
genstanders komen uitgebreid aan het woord. 

Ondanks deze goede wetenschappelijke hou¬ 
ding was Warnsinck niet geheel vrij van het na¬ 
tionalisme. Hij spreekt van regelmatig van ‘de 
onzen’ en ‘wij’ en identificeert zich sterk met 

de zeventiende-eeuwse Nederlandse bevelheb¬ 
bers. ‘Neerlands roem en glorie’ zijn termen 
die in Warnsincks tijd ook in wetenschappelij¬ 

ke publicaties geaccepteerd waren. Voor Warn¬ 
sinck gold in elk geval dat een zekere nationa¬ 
listische inslag hem niet belette om historische 

gebeurtenissen objectief te benaderen en te be¬ 
schrijven. In zijn publicaties en colleges wees 
hij voortdurend op plaatsen waar kennis van 

feiten of bronnenmateriaal nog te wensen 
overlieten. Collega’s en studenten maakte hij 
duidelijk dat er op het gebied van de maritieme 

geschiedenis nog zéér veel werk verzet moest 
worden. Zijn plotselinge dood in 1943 gaf ie¬ 
dereen die Warnsincks werk en opvattingen 
kende het gevoel dat zijn werk onvoltooid was 
gebleven. Alle necrologieën en uitspraken bij 

zijn overlijden ademen dit sentiment: wie 
neemt het werk over, wie gaat nu de leemten 
opvullen? Het is precies dat gevoel dat Huizin¬ 

ga verwoordde toen hij schreef over “de onver¬ 
getelijke en onvervangbare Warnsinck”. 

Warnsinck had in de loop van de jaren een om¬ 
vangrijke bibliotheek opgebouwd. Een groep 
vrienden en belangstellenden heeft namens het 

Nederlands Scheepvaartmuseum in Amster¬ 
dam geld bij elkaar gebracht zodat de boeken en 
papieren konden worden gekocht Dit slaagde, 
en al in 1944 kon de collectie van ca. 1500 stuks 
door deze groep aan het museum worden ge¬ 

schonken. Mevrouw Warnsinck-Delprat had al¬ 
tijd bijzonder met haar man meegeleefd en mee¬ 
gewerkt, en had zich gaandeweg bekwaamd in 

het doen van historisch onderzoek. Daardoor 
was ze in staat om na zijn dood een aantal pu- 
blicatieprojecten van haar man over te nemen, 
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maar ook nieuw onderzoek te starten. Ze be¬ 
zorgde in 1944 het verhaal van de ‘Schipbreuk 
van de Terschelling’; ze publiceerde in 1951 cor¬ 
recties en aanvullingen op het Linschoten-deel 
over de Tweede Schipvaart; in 1957 verscheen 
mede van haar hand het tweede deel van het 
Tresoor, het register op de werken van de Lin- 
schoten-Vereeniging en tenslotte in 1968 een 
zelfstandig deel in deze reeks. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef men 
ervan overtuigd dat er op het terrein van de ma¬ 
ritieme geschiedenis nog veel werk lag te wach¬ 
ten. De benoeming van T.H. Milo als hoogle¬ 
raar in ‘overzeese gebiedsdelen en van het 
zeewezen’ in 1946 aan de universiteit in Leiden 
is daarvan het directe gevolg. Ook de Neder¬ 
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis draagt 
voor een deel de erfenis van Warnsinck. De op¬ 
richting in 1961 is vooral het werk van oud-stu- 
denten van Warnsinck, met name R.E.J. Weber 
en mej. A.M. Mollema, de dochter van de eer¬ 
der vermelde J.C. Mollema. Warnsincks werk¬ 
wijze - het in detail beschrijven van een histori¬ 
sche gebeurtenis c.q. zeegevecht - heeft echter 
weinig navolging gekregen.24 In de eerste 
plaats is het beschrijven van concrete histori¬ 
sche gebeurtenissen en het maken van biogra¬ 
fieën na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw uit de gratie ge¬ 
weest. Historici hielden zich vooral bezig met 
grote structuren en syntheses waarbij afzon¬ 
derlijke gebeurtenissen en personen van on¬ 
dergeschikt belang waren. 

Warnsincks betekenis voor de maritieme ge¬ 
schiedenis ligt dan ook minder in de werkwijze 
die hij hanteerde, maar vooral in de structuur 
die hij neerzette: hij zette het vak op de kaart, 
gaf de kaders aan en verkende het bronnenma¬ 
teriaal. Bovendien inspireerde hij collega’s en 
studenten om de studie die hij startte, voort te 
zetten. Of, in de woorden van J.R. Bruijn: “de 
studie der zeegeschiedenis is zonder Warn¬ 
sinck ondenkbaar”. 

Publicaties 

- ‘De vlucht der “Goeben” en “Breslau” naar Konstantino- 
pel’ in: Marineblad 35(1920) 549-590. 

- ‘Eene opwekking tot de studie der zeekrijgsgeschiedenis’ 
in: Marineblad 36 (1921) 44-66. 
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Juni 1665’ in: Marineblad 36 (1921) 424-460, 564-591. 
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412. 
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ring van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te 
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- ‘Cornelis Speelman. Naar aanleiding van een anoniem 
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risch Scheepvaart Museum 1930 (1931) 51-56. 

- ‘Een Nederlandsche geschiedenis van den Eersten Engel- 
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(1932) 2' deel 316-340. 

- ‘Het Rijksmuseum en onze geschiedenis ter zee’ in: De Gids 
96 (1932) 4'deel 68-78. 

- De Geschiedenis van ons Zeewezen. Rede uitgesproken bij de ope¬ 
ning zijner lessen in de geschiedenis van het zeewezen op den 30sten 
mei 1933 (’s-Gravenhage 1933) 

- ‘De eerste poging van den Prins tot vorming eener zee¬ 
macht’ in: G.L. deVries Feyens e.a., onderred van B.C. de 
Savornin Lohman Prins Willem van Oranje, 1533-1933 
(Haarlem 1933) 85-100. 

- ‘Een mislukte aanslag op Duinkerken in 1695’ in: Jaarver¬ 
slag Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum 
Jrg. 1931-1932 (1933) 64-80. 

- De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690 (Amsterdam 
1934). Werken Commissie voor Zeegeschiedenis der Ko¬ 
ninklijke Akademie van Wetenschappen nr. 2. 

- ‘Luitenant-Admiraal Willem Joseph Baron van Ghent’ in: 
Marineblad 49 (1934) 16-50. 

- De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst, 1785- 
1935 (Amsterdam 1935). 

- ‘Oranje en de Vloot. Prins Willem III in den derden Engel- 
schen Oorlog’ in: M.J. Leendertse; ingeleid door D. Fock 
De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland ... samengesteld 
ter gelegenheid van den vijfenvijftigste jaardag van Hare Majesteit 
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- ‘De mislukte poging tot ontzet van La Rochelle in 1628. 
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de Zeevaart’ in: Jaarverslag Vereeniging Nederlandsch Historisch 
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- Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, 
Jan Evertsen (Amsterdam 1938). Patria. Vaderlandsche cul¬ 
tuurgeschiedenis in monografieën nr. 12 

- ‘Michel Adrien de Ruyter’ in: La Revue Maritime, 1938 (juil- 
let) nouvelle série no.223,1-22. 

- ‘Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Nederlandsche tekst 
van de rede door den Kapitein-ter-Zee J.C.M. Warnsinck 
den i3den Mei 1938 in het Grand amphitheatre van de 
École de Geurre Navale uitgesproken, na zijn installatie 
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in: Marineblad 54 (1938) 957-986. 

- ‘Samuel Pierre 1’Honoré Naber’ in: Jaarboek van de Maat¬ 
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Meussen Cortenaer, Jan Evertsen, Cornelis Tromp, Adriaen 
Banckert, Aert van Nes en Isaac Sweers. 
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- J.C.M. Warnsinck (red.), De Reis om de wereld van Joris van 
Spilbergen, 1614-1617 (’s-Gravenhage 1943) 2 dln. (deel 1, 
tekstdeel; deel 2, platendeel). Werken uitgegeven door de 
Linschoten-Vereeniging nr 47. 

- Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, 
Jan Evertsen (2' dr., Amsterdami943). Patria. Vaderland¬ 
sche cultuurgeschiedenis in monografieën nr. 12. 

- ‘De memorie van Cornelis de Schepper van den i2den Fe¬ 
bruari 1552 over de verdediging van Holland, Zeeland en 
Vlaanderen in den oorlog tegen Frankrijk’ in: Historische 
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Taco Hayo Milo (1906-1960) 
De inspirator 

Femme S. Gaastra 

Taco Hayo Milo was van 1946 tot aan zijn over¬ 
lijden in i960 hoogleraar in de geschiedenis van 
de overzeese gebiedsdelen en in de geschiede¬ 
nis van het zeewezen aan de Universiteit Leiden. 
Die leeropdracht was een combinatie van ver¬ 
wante, maar toch ook zeer verschillende histo¬ 
rische gebieden, een combinatie die echter in de 
Nederlandse historiografische traditie niet on¬ 
logisch was. Niettemin was het gezien Milo’s 
achtergrond en belangstelling duidelijk dat er 
nu in Leiden voor het eerst een hoogleraar in de 
zeegeschiedenis optrad. Zijn hoogleraarschap 
was voor hem, zoals E.H.P. Baudet (1919-1998) 
in een overigens sympathieke levensbeschrij¬ 
ving stelt, niet de “gelukkigste wetenschappe¬ 
lijke levensperiode”.1 Dat moge zo zijn, Milo 
heeft toch een belangrijke rol gespeeld door te 
zorgen voor de continuïteit in de maritiem-his- 
torische geschiedbeoefening in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog tot aan jaren zestig 
van de twintigste eeuw. 

MlLO’S JEUGD EN LOOPBAAN TOT 1938 

Milo, in 1906 in Halsteren geboren, bracht zijn 
vroege jeugd door in Nederlands-Indië. Maar 
toen hij acht was keerde hij weer naar Neder¬ 
land terug. Na de driejarige HBS in Den Haag te 
hebben doorlopen, koos hij in 1923 voor de 
marine. Zijn opleiding aan het Koninklijk Insti¬ 
tuut voor de Marine te Willemsoord sloot hij in 
augustus 1927 af. Vrijwel direct daarop vertrok 
hij als jong zeeofficier naar Nederlands-Indië. 
Zijn specialisatie was hydrografisch werk, 
waarvoor hij in 1929 op het opnemingsvaartuig 
Hr. Ms. Willebrord Snellius werd geplaatst. Van 
1929 tot 1931 en vervolgens weer in 1936 ver¬ 
bleef hij op dat schip in de Nederlands-Indi- 

sche wateren. Maar zijn loopbaan bij de marine 
vond al op 1 mei 1937 een einde: toen werd hij 
als luitenant-ter-zee der tweede klasse “eervol 
uit de zeedienst ontslagen wegens ongeschikt¬ 
heid om in de verkregen rang bij de zeemacht te 
dienen”. Wel werd hem diensttijdpensioen 
toegekend. 

Milo vond snel andere taken. Zo werd hij in¬ 
geschakeld bij de organisatie van het grote In¬ 
ternationaal Aardrijkskundig Congres, dat van 
18 tot 28 juli 1938 in Amsterdam plaatsvond. Bij 
die gelegenheid werd een grote tentoonstelling 
over de Nederlandse cartografie in het Scheep¬ 
vaartmuseum te Amsterdam georganiseerd. 
Milo trad op als secretaris van de vierde sectie 
van dit congres, dat de historische geografie en 
geschiedenis van de geografie behandelde en 
hij redigeerde de notulen van de sectie. Daar¬ 
naast gaf hij zijn medewerking aan Mollema’s 
vierdelige uitgave Geschiedenis uan Nederland ter 
Zee en was hij degene die voor de delen twee tot 
en met vier, die tussen 1940 en 1942 versche¬ 
nen, de gegevens voor de Eererol van de zeeoffi¬ 
cieren aanleverde. 

Milo en Clio, 1938-1946 

Milo had zich altijd al tot de geschiedenis aan¬ 
getrokken gevoeld. Dat was al tijdens zijn ma- 
rinetijd naar voren gekomen. Die belangstel¬ 
ling uitte zich in artikelen en lezingen. Van zijn 
hand verschenen tal van kleine historische bij¬ 
dragen. Zo publiceerde hij in het Marineblad van 
1934 een studie over ‘De verovering van Quebec 
in 1759’ en in datzelfde jaar in het tijdschrift 
Onze Vloot een artikel over de Japanse aanval op 
Port Arthur, getiteld ‘9 februari 1904’. Toen hij 
in 1936 in Nederlands-Indië verbleef, schreef 
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hij voor een aantal kranten (meest het Soeraba- 
jaasch Handdsblad) artikelen en in datzelfde jaar 

verscheen ook in het Marineblad weer een studie 
van zijn hand, nu over de ‘Bataafsche Marine in 
Curasao’. Ook lezingen gaf hij - tussen 1927 en 
1936 over niet minder dan 32 verschillende on¬ 

derwerpen.2 
Dat Milo er voor koos om een studie geschie¬ 

denis op te vatten was dus niet onverwacht. Om 
echter een universitaire studie te volgen moest 

eerst een colloquium doctum worden afgelegd, 
want de driejarige HBS - een schooltype dat nu 
welhaast in de vergetelheid is geraakt, doch dat 
men misschien enigszins gelijk kan stellen met 
HAVO - gaf daarvoor geen toegang. Na het be¬ 

halen van dit colloquium doctum in 1938 be¬ 
gon Milo met zijn studie geschiedenis aan de 
Leidse Universiteit en die studie heeft hij in snel 
tempo en met glanzende resultaten voltooid. 
Het kandidaatsexamen werd in 1939 afgelegd, 

het doctoraal in november 1941, beide examens 
cum laude. De studie moet hem voldoening 
hebben gegeven en - Baudet benadrukt het - 

hij moet zich in het Leidse studentenmilieu on¬ 
danks het feit dat hij al wat ouder was, prettig 
hebben gevoeld. Vooral in de kring van het his¬ 

torisch dispuut ‘Fruin’, in zijn eigen woorden 
“niet alleen een dispuut, ook een vrienden¬ 
kring” voelde hij zich thuis.3 Na zijn afstuderen 
volgde heel snel zijn proefschrift. De promotie 
kon niet meer in Leiden plaatsvinden, omdat 

de Leidse Universiteit op last van de bezetter 
gesloten was. Milo promoveerde nu bij Jhr. P.J. 
van Winter (1895-1990) in Groningen op 10 juli 
1942 op een dissertatie getiteld De geheime onder- 

handelincjen tusschen de Bataa/sche en Fransche repu¬ 
blieken uan 1795 tot 1797 in verband met de expedi¬ 
tie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de 
Goede Hoop. Ook hier weer was het predikaat 
‘cum laude’. Milo beschreef de internationale 
context van de expeditie van Lucas en nam zijn 
hoofdpersoon in bescherming, die zijn eskader 
aan de Engelsen had moeten overgeven. Het 
was bovendien een zeer goed leesbaar boek op 
basis van grondig onderzoek, dat blijkens het 
voorwoord overigens al in 1933 was begonnen. 

En inderdaad, de vroege artikelen van Milo wij¬ 
zen al op zijn belangstelling voor de marine in 

de Bataafs/Franse tijd. 
Stelling zeven bij Milo’s proefschrift luidde: 

“Een herordening en volledige beschrijving 
van de documenten betrekking hebbende op de 
marine, aanwezig in het Rijksarchief moet van 
belang worden geacht”. Het was een opmaat 

naar een volgende stap in zijn onderzoek, naar 
een veelomvattend plan dat hij nog in datzelfde 

jaar 1942 bij het Bureau van de Commissie voor 
de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP) 

indiende. Dat plan omvatte het samenstellen 
van een repertorium van marinebescheiden en 

de uitgave van zeehistorische bronnen. Niet 

minder dan twintig jaren trok hij uit voor dat 
plan. Maar de ambities moesten fors worden 
bijgesteld en tenslotte werd Milo op 1 februari 

1944 opdracht verleend tot het uitgeven van een 
driedelige bronnenpublicatie over de periode 

1568 tot 1609. 
Kort voordien, op 25 januari 1944, was Milo 

getrouwd met Francisca Eduarda Johanna van 
Everdingen (Arda), die net als hijzelf lid van het 
dispuut ‘Fruin’ was geweest. Het huwelijk is 

kinderloos gebleven. 

MlLO’S HOOGLERAARSCHAP, 1946-1960 

Milo had zich door zijn fraaie dissertatie een 
goede naam verworven als maritiem historicus 

en bij de vacatures die na de oorlog bij de ge¬ 
schiedenisopleiding aan de Leidse universiteit 

waren ontstaan, kwam hij al snel als mogelijke 
kandidaat naar voren. Hij werd genoemd als 
mogelijke opvolger van H.T. Colenbrander 

(1871-1945) voor de leerstoel vaderlandse ge¬ 
schiedenis, maar die post ging tenslotte aan 

hem voorbij. Hij werd in 1946 opvolger van de 

in 1945 overleden N.J. Krom (1883-1945), 
hoogleraar koloniale geschiedenis, en van de 

in 1943 overleden J.C.M. Warnsinck (1882- 
1943), die sinds 1936 als privaatdocent zeege¬ 
schiedenis te Leiden doceerde. In de leerop¬ 
dracht was dus, net als in de naamgeving van 
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het Ministerie van Koloniën, de term ‘kolo¬ 
niën’ vervangen door het wat neutralere ‘over¬ 
zeese gebiedsdelen’. De oratie, die hij uitsprak 

op 2i juni 1946, had als onderwerp De inuloed 
van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde 

Oost-Indische Compagnie. Daarin betoogde Milo 
dat verwaarlozing van de zeemacht door de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
een factor was geweest in de neergang van de 

Compagnie. Het was een goed begin, temeer 
ook omdat in deze oratie beide onderdelen van 
zijn leeropdracht waren verwerkt. 

Hoogwaren de verwachtingen bij zijn komst, 
maar Milo heeft die verwachtingen maar ten 
dele kunnen waarmaken. Het grote project dat 

Milo nu naar Leiden meenam, de bronnenpu¬ 
blicatie in de RGP-serie, sneuvelde voortijdig. 
In 1950 werd de opdracht ingetrokken zonder 

dat een publicatie verschenen was. Inmiddels 
had Milo in 1947 een nieuw plan opgevat. Hij 
wilde de geschiedenis van de Koninklijke Mari¬ 
ne en koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog 

gaan schrijven en ook dat plan was weer groots 
en ambitieus. De studie zou uit zes delen be¬ 
staan. Nadat hem daarvoor in 1949 een offici¬ 
euze opdracht van de minister van Marine was 

gegeven, werd in 1953 een officieel contract 
opgemaakt met de Ministeries van Marine en 
van Verkeer en Waterstaat, waarin het project 

verder was uitgewerkt. W.E. van Popta zou on¬ 
der Milo’s leiding de lotgevallen van de koop¬ 
vaardij vastleggen, Milo zelf zou de geschiede¬ 

nis van de zeemacht ter hand nemen. Daarbij 
werd hem ook wel enige mankracht als hulp 
aangeboden. Veel gegevens werden verzameld 
en Milo heeft in lezingen en enkele artikelen in 

Onze Vloot thema’s uit de geschiedenis van de 
marine en koopvaardij behandeld ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp le¬ 

verde ook stof op voor zijn colleges en de door 
Van Popta verzamelde gegevens zijn in enkele, 
wel wat weggestopte publicaties nog wel ver¬ 

schenen.4 Toch is ook dit project niet tot een 
eind gebracht en ook in dit geval werd de op¬ 
dracht ingetrokken, eind 1958, en was er geen 
studie verschenen. 

Overigens had Milo Van Popta ook in een an¬ 
dere hoedanigheid ontmoet. Milo was in maart 
1944 gevraagd om deel uit te maken van het be¬ 
stuur van de Linschoten-Vereeniging, toevalli¬ 
gerwijs tezamen met zijn promotor Van Win¬ 
ter. Tot 1950 bleef Milo in dit bestuur. Van 

Popta had het plan opgevat om een vroeg ne- 

gentiende-eeuwse marinereis (van het linie¬ 
schip Prins Frederik) uit te geven voor deze ver¬ 
eniging en Milo was gevraagd om in de 

commissie van toezicht voor deze uitgave zit¬ 
ting te nemen. Het leek goed te gaan. Milo, die 
de begeleiding samen met W. Voorbeijtel Can- 

nenburg (1883-1978) deed, was optimistisch 
en de uitgave werd eerst voor 1948, later voor 
1950 voorzien, maar is tenslotte toch niet ver¬ 
schenen.5 

De lijst van publicaties van Milo is beschei¬ 
den. Die publicaties waren vaak gericht op een 
groter publiek, ze verschenen in Onze Vloot en in 
enkele andere bundels en geschriften. Daar¬ 

naast schreef hij een aantal bijdragen in de zes¬ 
de druk van de Winkler Prins Encyclopaedic, die in 
de jaren tussen 1947 en 1954 verscheen. Boven¬ 

dien hield hij nog steeds veel lezingen, vaak 
weer voor de Vereniging ‘Onze Vloot’, waarvan 
hij in het hoofdbestuur zat en waarvoor hij als 
voorzitter van de afdeling Leiden optrad. 

Nog belangrijker echter was de inspiratie die 
hij een groep jonge historici meegaf om in de 

maritieme geschiedenis verder te gaan. L.M. 
Akveld, Ph. M. Bosscher en J.R. Bruijn zijn 

daarvan de exponenten. Milo wist in, maar ook 
buiten zijn colleges studenten te enthousias¬ 
meren en bij zijn vak te betrekken. Een van de 
voorbeelden daarvan zijn de vaartochten die hij 

organiseerde. Op die vaartochten, op schepen 
van de marine of, zoals in 1952, met het motor¬ 
schip Vandersteng, maakten studenten kennis 
met het varen en met schepen; het waren “oe¬ 

fentochten”, die hij als “noodzakelijk onder¬ 
deel” zag van de collegestof voor studenten 
zeegeschiedenis.6 

Milo overleed plotseling in i960 op 54-jarige 

leeftijd tengevolge van een hartaanval. Hij liet 

een omvangrijke hoeveelheid papieren na, die 
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zich nu in de Leidse Universiteitsbibliotheek 
bevinden. Die papieren getuigen van een plot¬ 
seling afgebroken wetenschappelijke carrière. 

MlLO’S betekenis voor de maritieme 

GESCHIEDSCHRIJVING 

Het zal duidelijk zijn dat de invloed van Milo’s 
geschriften op de Nederlandse maritieme ge¬ 
schiedschrijving beperkt is gebleven. Uiteinde¬ 

lijk was zijn oeuvre niet omvangrijk, zijn be¬ 
langrijkste publicatie was zijn proefschrift, dat 
hem zijn professoraat opleverde en dat inder¬ 
daad grote kwaliteiten bezit. Na 1946 lijkt Milo 
een koers te zijn gegaan die hem misschien 
niet zo lag - grote projecten, die toch veel regie 
vergden en die op een grote verzameling van 
bronnen en gegevens waren gebaseerd waar 
een individuele historicus gemakkelijk in kon 
verdrinken. Milo’s proefschrift liet zien, dat hij 

juist andere kwaliteiten bezat en het is jammer, 
dat hij niet in staat was om die kwaliteiten in 
zijn latere historisch werk beter te benutten. 

De betekenis van Milo voor de zeegeschiede¬ 
nis is geweest dat hij een aantal voortreffelijke 
maritiem historici heeft opgeleid, die later in 
grote mate aan de bloei van het vak na i960 
hebben bijgedragen. Hun namen zijn hierbo¬ 
ven al genoemd. Na Milo’s overlijden werd zijn 
leerstoel niet direct herbezet. Misschien werd 
het onderwerp te traditioneel gevonden, en de 
geschiedenis van de ‘overzeese gebiedsdelen’ 

was, na het verlies van die gebiedsdelen een 
tijdlang minder populair. Maar de leerstoel 

maritieme geschiedenis keerde later terug en 
werd door Bruijn tot groot succes gemaakt. 
Bosscher wist het project van de marine in de 
Tweede Wereldoorlog tot een goed einde te 

brengen. 

Belangrijkste publicaties 

- ‘De verovering van Quebec in 1759’ in: Marineblad 49 
(1934) 643-653. 

- ‘9 februari 1904’ in: Onze Vloot (Juli 1934) 88-90. 
- ‘1795-1800. De Bataafsche Marine in Curasao’ in: Marine¬ 

blad 51 (1936) 326-345, 432-496. 
- ‘De maritieme verdediging van Oost-Indie van 1793-1804’ 

in: Marineblad 56 (April, Juni, Aug., SepL, Okti 1941) 
- De geheime onderhandelingen tusschen de Bataajsche en Fransche 

Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van 
schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop [avec des do¬ 
cuments en appendice] Proefschrift Groningen (De Boer 

W42) 
- De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost- 

Indische Compagnie Inaugurele rede Leiden (’s-Gravenhage 

1946) 
- De zeevaart (Den Haag 1954). Dit leerboekje behoorde bij de 

onderwijstentoonstelling ‘De Zeevaart’ gehouden op 4 no¬ 
vember 1954 aan boord van M.S. Oranje door de directie 
van Stoomvaart Maatschappij Nederland. 

- ‘Het Nederlandse hulpeskader voor Portugal (1641)’ in: 
Varia Historica (1954) 165-17. 

- Inleiding tot Hollands glorie: de maritieme geschiedenis van Ne¬ 
derland. Catalogus bij de tentoonstelling in het Museum 
het Prinsenhof te Delft, 29 mei-15 aug. 1955, met inl. van 
T.H. Milo (Delft 1955). 

- ‘Portuguese Trade and Shipping with the Netherlands af¬ 
ter the Discoveries’ in: Actas do Congresso International de His- 
toria dos Descobrimentos, vol. 3 (Lisboa 1961, postuum). 

- Wassenaer en de zeemacht: Jacob van Wassenaer van Obdam en 
zijn tijd. Met bijdragen over de leden van het geslacht van 
Wassenaer in’s lands zeedienst en de gelijknamige oor¬ 
logsschepen door G.J. van Nimwegen en J.H. de Vey Mest- 
dagh. - Wassenaar (Historische Vereniging ‘Oud Wasse¬ 
naer’ 1965). Uitg. bij de driehonderdste herdenking van 
luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer van Obdam’s 
sneuvelen op 13 juni 1665 (op basis van een op de band op¬ 
genomen lezing van T.H. Milo). 

Archiefmateriaal 

- ‘Papieren Milo’ in de afdeling Bijzondere Collecties 
(HB): Handbibliotheek Westerse Collecties-DOUSA 80 
1671, UB Leiden. Zie de Plaatsingslijst collectie Milo, samen¬ 
gesteld door M.K. Zaagman, Afdeling Maritieme Historie 
van de Marinestaf te ’s-Gravenhage (Den Haag 1985). 
Thans berustend bij het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie. 

Noten 

1 H. Baudet, ‘Taco Hayo Milo (Halsteren, 1 mei 1906- Lei¬ 
den, 24 november i960)’ in: Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde 1962 (1962) 145. Voorts maakte ik 
voor deze schets gebruik van: Ph.M. Bosscher, ‘T.H. Milo’ 
in: Economisch-Historisch Jaarboek 1961/1962, deel 29 (Den 
Haag 1963) 332-334; J.R. Bruijn, ‘Milo, Taco Hayo (1906- 
1960)’ in: Biograjïsch Woordenboek van Nederland (ook via in¬ 
ternet te raadplegen: URL:http://www.inghist.nI/Onder- 
zoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/milo) en van Eelco 
W.A. Ruissen, Professor Doctor Taco Hayo Tex” Milo, Halsteren 
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1905-Leiden i960 (ongepubliceerd werkstuk voor het BA- 
seminarvandr. H. den Heijer, Universiteit Leiden, 2007). 

2 Ruissen, Milo, 22. 
3 Baudet, Milo, 143. 
4 W.E. van Popta, Feiten en gegevens met betrekking tot de Neder¬ 

landse koopvaardijvloot in de Tiveede Wereldoorlog (als een ge¬ 
stencilde publicatie van het Directoraat-generaal van de 
Scheepvaart, Den Haag i960). ld., ‘Nederlandse koop¬ 
vaardijschepen door vijandelijke raiders tot zinken ge¬ 
bracht, prijs gemaakt of achtervolgd in de jaren 1940,1941 

en 1942’ in: Jaarboek 1968/69 van de Nederlandse Vereniging 
van kapiteins Grote Vaart (Rotterdam 1970). 

5 Archief Linschoten-Vereeniging, notulen bestuursverga¬ 
dering van 30 maart 1944, 4 september 1957 en 24 maart 
1949. 

6 T.H. Milo ‘Oefentocht per DMS ‘Van der Steng’ in de 
Zeeuwse wateren van 27-29 juni 1952 met de studenten 
zeegeschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden’ (ongepu¬ 
bliceerd manuscript, 1952), aanwezig in de UB Leiden, 
sign. 5-218 A 33. 

Femme S. Gaastra / Taco Hayo Milo (1906-1960) 45 



Frank Broeze (1945-2001)1 
Met een blik op de tuereld 

Jaap R. Bruijn 

Afb. 11. F.A. Broeze. Foto: J.R. Bruijn. 

Vermoedelijk was Frank Broeze de veelzijdig- 
ste maritiem-historicus die de wereld in het 
laatste kwart van de twintigste eeuw heeft ge¬ 

kend. Hij ontwikkelde zich van een op Neder¬ 
land georiënteerd historicus tot een ‘globalist’. 
Niet verrassend voor iemand die op zijn vijfen¬ 
twintigste vanuit ons land naar Perth (West- 
Australië) is vertrokken en daar verder heeft 
gewoond en gewerkt, maar het is niet vanzelf¬ 
sprekend. 

Leven en werken 

Franklin Jan Aart Broeze werd op 18 augustus 

1945 in Delft geboren. Zijn vader werd spoedig 
hoogleraar aan de Technische Hogeschool. Na 

het gymnasium |3 in Delft vertrok Frank in 1962 
voor een jaar naar de Sorbonne in Parijs. Terug 

in Nederland besloot hij in Leiden scheikunde te 
studeren, maar al snel zwaaide hij om naar ge¬ 
schiedenis. In 1970 legde hij cum laude het doc¬ 
toraal examen geschiedenis af met zeegeschie¬ 

denis, bedrijfseconomie en volkenrecht als 
bijvakken. Belangstelling voor de scheepvaart en 

vooral voor de economische aspecten ervan is ze¬ 
ker gestimuleerd in vele gesprekken met zijn oom 

Ir. K. van der Pols, een broer van zijn moeder en 
directeur van de Rotterdamse Droogdok Maat¬ 
schappij. In het jaar van zijn afstuderen trouw¬ 
de Frank Broeze in 1970 metUlli Hörnemann uit 

Duitsland, een vakantieliefde in Italië. Direct hier¬ 
na vertrokken zij samen aan boord van de Achil- 
le Lauro (de vroegere Willem Ruys) naar West-Aus¬ 
tralië. De hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis 

aan de Leidse Universiteit, dr. I. Schöffer, die zelf 
in de late jaren vijftig aan de University of Wes¬ 
tern Australia had gedoceerd, had bemiddeld dat 
Broeze bij deze instelling een aanstelling als tu¬ 

tor had gekregen; al in 1972 werd dit tutorship 
in een lecturership omgezet. De vondst van res¬ 
ten van Nederlandse Oost-Indiëvaarders op de 

West-Australische kust had in Perth en omgeving 
belangstelling voor de scheepvaartgeschiedenis 

van dit gebied gewekt. Dit maakte Broeze tot de 
uitverkoren kandidaat voor een nieuw ingesteld 

tutorship voor dit vakgebied. In Leiden had hij 
zich ontwikkeld tot een voortreffelijke student en 
had hij werkstukken en een scriptie van hoog ni¬ 
veau geschreven op het terrein van de Neder¬ 

landse zeegeschiedenis. 
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Het Australische universitaire onderwijssys¬ 
teem was anders dan het Nederlandse. Broeze 
pakte het vlot op. Hij zette zich van het begin af 
aan ten volle in voor zijn studenten, iets waar¬ 
voor hij bij voortduring waardering heeft ge¬ 

oogst. Heel vlot werd hij tot senior lecturer (as¬ 
sociate professor) bevorderd. Dit gebeurde in 
1977. Hij kon zich in het onderwijs niet beper¬ 

ken tot de zeegeschiedenis alleen. Op vele an¬ 
dere terreinen van de geschiedenis raakte hij 
ook thuis, van de Rise of the West tot Imperial 
Britain, Germany’s Grasp for World Power en 

America and the Wider World (1890-1917) toe. 
Bestuurlijke functies in het Australische uni¬ 
versitaire bestel schuwde hij niet. 

Broezes eerste pennenvruchten hebben niet 
lang op zich laten wachten. In maart 1971 pu¬ 
bliceerde hij, samen met zijn school- en studie¬ 
vriend Wouter Jansen, een artikel over de aanleg 

van Den Helder en Nieuwediep rondom 1800, 
voortgekomen uit onderzoek in een werkcolle¬ 
ge. Dit was in de Mededelingen Nederlandse Vereni- 
cjimj voor Zeegeschiedenis, de voorloper van ons hui¬ 
dige Tijdschrift. Kort hierna schreef hij over de 

slotepisode van de Nederlandse theehandel op 
China. Zijn doctoraalscriptie gaf reeds aan waar 

zijn wetenschappelijke belangstelling voorlopig 
naar uit zou gaan: de Nederlandse koopvaardij 
in de negentiende eeuw. Het was een nog wei¬ 
nig betreden terrein, waarvoor op vele plaatsen 

nimmer geraadpleegde archiefstukken op be¬ 
studering wachtten. Een stroom van artikelen 
voor tijdschriften en bundels kwam vanuit Ned- 
lands, een wijk van Perth waar de Broezes zich 

hadden gevestigd, naar Nederlandse redacties 
en uitgevers. Tijdens vakanties en studieverlo¬ 
ven in Nederland waren hiervoor de archieven 
bezocht. Doordat Broeze voor zichzelf duidelij¬ 

ke onderzoeksvragen had geformuleerd, kon hij 
hierbij efficiënt te werk gaan. Dankzij de nog 
niet lang in gebruik zijnde kopieermachines 

gingen ook vele honderden documenten per 
zeepost naar Fremantle, de haven bij Perth. Het 
depot Schaarsbergen van het toenmalige Alge¬ 

meen Rijksarchief was maar één van de vele ar¬ 
chieven waar hij materiaal raadpleegde. 

Jaap R. Bruijn / Frank Broeze (1945-2001) 

Van de stoomvaartrederijen, die in de loop 
van de negentiende eeuw ontstonden, was het 
één en ander bekend, evenals van het werk van 

Roentgen. Broeze richtte zich op thema’s als 
het herstel van de scheepvaart en scheepsbouw 
na de Franse tijd, de rol van de Nederlandse 
Handel Maatschappij, de beurtlijst in de vaart 

op Nederlands-Indië en de vermeende Jan Sa- 
liegeest. Reizen ter verkenning van nieuwe 

handelsmogelijkheden in de recent onafhan¬ 
kelijk geworden staten van Zuid-Amerika en in 

de Grote Oceaan kregen ook zijn aandacht. Het 
was Jacobus Boelen (1791-1876) - bij de marine 
begonnen, van 1820 tot 1830 varend voor Zuid- 

Nederlandse rederijen, daarna terug bij de ma¬ 
rine - die hij centraal stelde in zijn onderzoek. 
Boelen maakte vier handelsreizen naar Oost- 
Indië en eenmaal een reis om de wereld. J. Oder- 
wald had reeds in 1942-1943 Boelen’s dagboek 

uitgegeven. Dit was Broezes startpunt voor een 
analyse van de betekenis van die handelsreizen. 

Ook later kwam hij hierop in publicaties terug. 
Nog in 1988 gaf hij een verslag van Boelens be¬ 
zoek aan Hawaii in 1828 uit. 

De promotie tot doctor kon niet uitblijven. In 

1978 promoveerde hij in Leiden op het boek De 
Stad Schiedam. Het boek ontleedt de vaart op Ne- 
derlands-Indië omstreeks 1840 aan de hand 

van een bestudering van één firma, in 1835 in 
Schiedam opgericht. De bedrijfsvoering met 
inbegrip van de financiële resultaten, wordt 

doorgelicht en de betekenis van deze handels¬ 
firma en rederij voor de economie van de stad 
geschetst. Significant is de rol die een plaats op 
de beurtlijst voor de firmanten betekende en de 
veel grotere inzet die deze heren in andere tak¬ 
ken van scheepvaart aan de dag legden. Ver¬ 

nieuwend was de opneming van vele documen¬ 
ten in het tweede gedeelte van het boek. 
Hierdoor werd mogelijk dat De Stad Schiedam als 
deel LXXX in de Werken van de Linschoten- 

Vereenigingwerd opgenomen. De werking van 

een scheepvaart/handelsonderneming kan 
vanuit deze documenten worden begrepen. 

Boelen vormde ook de aanleiding tot een on¬ 

derzoek naar de Nederlandse deelneming aan 
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de walvisvaart in de Grote en Indische Oceaan. 
Landen als Groot-Brittannië en de Verenigde 
Staten ontplooiden in de eerste helft van de ne¬ 

gentiende eeuw zeer grote activiteiten op dit 
terrein. Nederland, een land met een rijk verle¬ 
den in de walvisvaart, bleef volledig achter en 
was in feite één van de grote afwezigen. Scherp 

speurend in de archieven slaagde Broeze erin 
de zeer schaarse expedities ter walvisvaart te 
achterhalen en daarbij vast te stellen waarom 
het Nederlandse ondernemers nooit lukte tot 
enig profijt te komen. Het is nu al een klassieke 

studie. Vrijwel ongemerkt stapte Broeze om¬ 
streeks 1975-1976 geleidelijk over op Engels als 
schrijftaal, ook voor studies over de Nederland¬ 

se maritieme geschiedenis. 
Dit was nog niet mogelijk voor zijn bijdragen 

aan de delen III en IV van de Maritieme Geschiede¬ 

nis der Nederlanden, die in 1977 en 1978 versche¬ 
nen. In dit grote, deels chronologisch, deels 
thematische overzichtswerk van de Nederland¬ 
se en Belgische zeegeschiedenis was Broeze de 
vanzelfsprekende auteur van het thema ‘Rede¬ 
rij’ in de achttiende t/m twintigste eeuw. Hij 
ontrafelde daarin bijvoorbeeld het gebruik van 

conferences en zette de vaarschema’s in de 
nieuwe containervaart uiteen. In gesprekken 

en correspondentie met de oud-directeur van 
de Holland Amerika Lijn (HAL), H.A. Reuch- 
lin, toetste hij zijn inzichten. Hieruit vloeide 
ook een eigen bijdrage van Reuchlin voor deel 
IV voort, gewijd aan de verschillende takken 
van handelsvaart in de periode 1850/1870- 
1970. Broeze en Reuchlin hebben elk aan de re¬ 
dactie van respectievelijk deel III en IV deelge¬ 
nomen. Vele studenten Zeegeschiedenis te 
Leiden hebben voor hun tentamen de twee 

hoofdstukken van Broeze gelezen. 
Een wat nagekomen product (1982) van 

Broezes bestudering van de negentiende eeuw 

was een artikel over de verspreiding en toepas¬ 
sing van stoom in de grote vaart en de plaats 
daarin van Nederland. Hij toonde aan dat Ne¬ 
derlandse reders en scheepsbouwers vaak op 
de juiste momenten de overstap naar stoom 

maakten. Het gereedkomen van het Suez-ka- 

naal speelde daarbij een stimulerende rol. Ove¬ 

rigens had Broeze zijn interesse voor de be¬ 
drijfseconomische zijde van de internationale 
scheepvaart al in 1973 en 1975 getoond in twee 
artikelen, die in de prestigieuze Economic Histo¬ 

ry Review waren verschenen. 
De dissertatie sloot op een enkele uitzonde¬ 

ring na zijn publicaties over de Nederlandse 

scheepvaart af. Slechts een enkele keer zou hij 
nog op het maritieme verleden van ons land te¬ 
rugkomen. De gedachte aan een terugkeer naar 
Nederland gaf hij in 1978/1979 op. Een sollici¬ 

tatie naar de leerstoel Economische en Sociale 
geschiedenis in Nijmegen in het najaar van 
1978 had niet het beoogde resultaat, evenmin 
als een verkenning van de mogelijkheden bij de 
nieuwe studie Maatschappijgeschiedenis aan 

de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij 
richtte zich nu volledig op zijn plaats in West- 

Australië. Hij behield wel zijn Nederlandse 
paspoort en werd geen Australiër. Wel nam hij 
het Australische accent volledig over. De ge¬ 
boorte van zoon Carsten in 1984 bezegelde 

Broezes integratie in de Australische samenle¬ 
ving, waarin zijn vrouw van begin af aan ook 
een plaats had gevonden als restauratrice in de 
Fremantle afdeling van het Western Australian 

Museum in Perth. 
Broeze stortte zich rondom 1980 op de Au¬ 

stralische betrokkenheid bij de zeevaart. Samen 

met enkele anderen had hij al in 1978 de Austr¬ 
alian Association for Maritime History opgericht. 
Toti985 was hij redacteurvan het Association’s 
tijdschrift The Great Circle. Van 1983 tot 1988 was 
hij voorzitter van de Association. Aanvankelijk 

bestudeerde hij de relatie van Australië met 
Groot-Brittannië, vooral in de figuur van Robert 
Brooks (1790-1882), een koopman-reder, die om¬ 

streeks 1840 een van de grootste Britse hande¬ 
laren met Australië was en daarvoor zelf een vloot 
van tien koopvaardijschepen bezat. In 1978 

schreef hij een eerste keer over deze grote on¬ 
dernemer, die hij aan de vergetelheid heeft ont¬ 
rukt. Een uitvoerige biografie kwam ten slotte in 
boekvorm in 1993 van de pers. Zijn interesses in 

de geschiedenis vond hij in Brooks allemaal bij- 
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een: scheepvaart, handel, geld, bankwezen, in¬ 

vesteringen en migratie. In regionale tijdschrif¬ 
ten publiceerde hij samen met collega’s om¬ 
streeks 1980 ook over West-Australië in het jaar 

1838 (vijftigjaar na de stichting van Australië) en 
de periode erna. In lokale en nationale kranten 
begon hij geregeld commentaar op actuele zaken 
te geven en werd hij op den duur in West-Aus¬ 

tralië een bekende persoonlijkheid. 

Frank Broeze schreef graag. Altijd werd het een 

goed gestructureerde verhandeling met eerst 
een uiteenzetting hoe de tekst was opgebouwd 
en waarom op de aangegeven wijze. Een con¬ 
clusie waarin het onderwerp in een wijder per¬ 

spectief werd geplaatst en waarin hij aanzetten 
gaf voor verdere ideeën sloot elke verhandeling 

af. Zijn notenapparaat toonde altijd een varië¬ 
teit aan soorten bronnen: brieven, contempo¬ 
raine krantenartikelen, scheeps- en douanen¬ 
lijsten en een telkens verrassende keuze aan 

boeken. Frank was enorm belezen. Kort waren 
zijn artikelen vrijwel nimmer. 

Hij had een welomlijnde onderzoeksstrategie. 
Via de bestudering van de West-Australische be¬ 

trokkenheid bij de zeevaart kwam hij in aanra¬ 
king met de Indische Oceaan, vooral met India 
en de Perzische Golf. Zijn eerste kennismaking 

met India vormden de duizenden Indiërs op 
Britse schepen, de “muscles ofempire” zoals hij 
ze beeldend aanduidde. In 1981 schreefhij over 

hen en vele jaren later keerde hij in het kader van 
“unionism” op dit thema terug. Als men de ver¬ 
schuivingen en verbredingen in Broezes onder¬ 

werpen van studie analyseert, dan vormt zich het 
beeld van een web, iets wat altijd volgens een 
planning is opgebouwd. De cirkels worden 
steeds groter, maar zitten door de dwarsverbin¬ 

dingen nauw aan elkaar vast. Broeze hield daar¬ 
bij van multidisciplinaire samenwerking. In¬ 
zichten uit de economische, geografische en 

politieke wetenschappen verwerkte hij in zijn ei¬ 
gen historisch onderzoek. Maritieme geschie¬ 
denis behoorde een gelijkwaardige plaats naast 

andere subdisciplines van Clio te hebben. Jon¬ 
ge, modern geschoolde vakgenoten moedigde 

hij altijd aan te publiceren. Zelf wilde hij graag 

met verschillende thema’s en geografische ge¬ 
bieden tegelijk bezig zijn, zodat de resultaten 

van het onderzoek elkaar konden verrijken en op 
uiteenlopende tijdstippen konden worden ge¬ 

publiceerd. In de jaren tachtig bracht zijn studie 
van de Indische Oceaan hem hierdoor op de ge¬ 
schiedenis van de zeehavens rondom deze oce¬ 

aan. Naast dr. Gordon Jackson in Glasgow was 
hij een van de eersten die aan ‘Port history’ vol¬ 
wassen aandacht gaf; hij voorzag deze invals¬ 

hoek ook van een theoretisch kader. Hij stimu¬ 
leerde in dit verband niet alleen Australische 
collega’s, maar ook - en dit was nieuw - colle¬ 
ga’s uit landen als Sri lanka, Jemen, Hawaii en 

Japan. Zijn inspanningen resulteerden in twee 
door hem geredigeerde boeken met hun bijdra¬ 
gen over havensteden aan de Indische Oceaan en 

in Oost-Azië. Ze verschenen in 1989 en 1997. 
In de jaren tachtig werd nog een nieuwe cir¬ 

kel in tijd en geografie geweven. Het ging dit¬ 

maal om Duitsland en de vroege twintigste 
eeuw. Twee onderzoeksbeurzen van de Alexan¬ 
der von Humboldt Stiffung in 1982/1983 en 

1987/1988 stelden hem in staat gedurende een 
wat langere tijd in Hamburg onderzoek te 
doen; in 1999 kreeg hij nogmaals deze beurs. 

Zoals steeds het geval, had Broeze zijn kennis 
over Duitsland en zijn scheepvaart opgebouwd 

in desbetreffende hoorcolleges en de daarbij 
behorende tutorials. Dit gebeurde evenzo in de 
jaren negentig met de geschiedenis van het 

Midden-Oosten na 1945, waaruit spoedig arti¬ 
kelen over de havens van Kuweit en Dubai 

voortvloeiden. Met Duitsland duurde het iets 
langer, maar de vier studies in de vorm van ar¬ 
tikelen over de grote Hamburgse scheepsmag- 
naat Albert Ballin rondom 1900-1914 zijn fasci¬ 
nerend en baanbrekend. De rivaliteit tussen de 
grote rederijen in Hamburg en Bremen vormt 

het begin. Daarna volgen de wedloop om de 

snelste passagiersverbindingen over de Atlan¬ 
tische Oceaan tussen Britse, Amerikaanse, 

Franse en Duitse rederijen, de prestigieuze en 
politiek-geladen overnamegevechten, confe- 

rence-afspraken en ook de Hamburgse contro- 
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Ie over onze eigen Holland Amerika Lijn. Met 
smaak kon Frank vertellen over de moeilijkhe¬ 
den die hij telkens weer ondervond om onbe¬ 
lemmerde toegang tot de archieven van de 
Hamburg Amerika Linie te verkrijgen. Pas na 
de accoorden over schadevergoeding betref¬ 
fende de Tweede Wereldoorlogtijd werden die 
belemmeringen opgeheven. Postuum ver¬ 
scheen nog van zijn hand een verhandeling 
over Anneliese Sparbier, een Duitse vrouw die 
er in de Nazi-tijd ondanks veel tegenwerking in 
slaagde allerlei zeevaartdiploma’s te behalen 
en in de oorlogsjaren te varen. 

Frank was een sociaal persoon. Hij nam 
graag actief deel aan conferenties binnen Aus¬ 
tralië en daarbuiten. Hij verliet zijn continent 
altijd wel een of twee keer per jaar. Hij was een 
vaste deelnemer aan de bijeenkomsten van de 
International Commission for Maritime Histo¬ 
ry (ICMH), van de International Maritime Eco¬ 
nomic History Association (IMEHA) en van di¬ 
verse andere gezelschappen. In de discussies 
zette hij vaak op indringende en uitvoerige wij¬ 
ze de toon. Menig nieuw congresthema kwam 
uit zijn koker. Hij had altijd ideeën en sugges¬ 
ties. Niet iedereen stelde zijn optreden op prijs. 
Zo verhinderde de Belg Charles Verlinden op 
het Internationaal Congres voor Geschiedwe¬ 
tenschappen te Stuttgart in 1985 dat Broeze 
hem als president van de ICMH opvolgde. Op 
het volgende congres te Madrid in 1990 werd 
Frank natuurlijk toch president. In het verband 
van de IMEHA was hij van 1989 af lid van de re¬ 
dactieraad van de nieuwe International Journal of 
Maritime History en van 1995 tot 2000 vice-pre¬ 
sident. Enkele malen belegde hij grote interna¬ 
tionale congressen in Perth. Het is de IMEHA 
die ervoor heeft gezorgd dat Franks laatste gro¬ 
te project over de komst van de container in de 
zeescheepvaart en de gevolgen daarvan in 
boekvorm is uitgegeven. Het manuscript had 
Frank zelf nog voltooid. Met deze innoverende 
studie heeft hij als het ware zijn gang door de 
geschiedenis van het einde van de achttiende 
eeuw tot het recente heden volbracht. 

De University of Western Australia heeft 

Broeze de wetenschappelijke erkenning gege¬ 
ven, die hij zo ten volle verdiende. In 1997 werd 
hij tot hoogleraar benoemd, nadat hij dus al 
eerder associate professor was geworden. In 
zijn betrekkelijk korte leven heeft hij meer ge¬ 
daan dan wat van een normaal mensenleven 
kan worden verwacht. Zijn plaats in de maritie¬ 
me historiografie in de breedste zin van het 
woord heeft hij postuum nog eens bevestigd 
door zijn container-boek. In Australië heeft hij 
dat gedaan door zijn opzienbarende publicatie 
Island Nation in 1998. In dit boek dwingt hij de 
Australische lezer de zee niet alleen als be¬ 
schermer van het land te bekijken, maar ook 
onder ogen te zien hoe de zee fundamentele 
ontwikkelingen in de geschiedenis van dit con¬ 
tinent heeft bepaald. Eveneens schetst hij hoe 
de zee ook de Australische kunst en de litera¬ 
tuur heeft beïnvloed. De pers kon enige tijd niet 
om dit boek heen. 

De Nederlandse wereld van maritieme histo¬ 
rici verloor hij nooit uit het oog. Tijdens het 
congres georganiseerd door de 25-jarige Ne¬ 
derlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis in 
1986 vroeg hij aandacht voor de opvallende 
ontwikkeling van de havens in Londen. Tijdens 
de derde en vooralsnog laatste Brits-Neder- 
landse conferentie van maritieme historici te 
Glasgow in 1993 sprak hij over de periode 
waarin de HAL onder buitenlandse controle 
stond. Op het tweede International Congress 
of Maritime History in Amsterdam/Rotterdam 
in augustus 1996 trad hij in Nederland voor de 
laatste keer als een zeer gewaardeerde confe- 
rentiespreker op. 

Broezes bezoeken aan Nederland waren na 
het overlijden van zijn ouders overigens wat 
minder frequent geworden. In 1999 was hij nog 
eenmaal in ons land rondom de dood van zijn 
enige zuster Marjan. In het midden van de jaren 
negentig hadden zich voor het eerst in zijn 
hoofd tumoren geopenbaard. Broeze onderging 
enkele operaties, maar na een aantal jaren sloeg 
zijn ziekte langzaam verder en nu fataal toe. Tot 
het einde toe bleef hij geboeid door nieuwe ver¬ 
gezichten, zoals een studie van de Pacific, maar 
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dan eens niet vanuit een Europa-centrische in¬ 
valshoek. Hij was nog één van de initiatiefne¬ 
mers en redacteuren voor een bundel bij mijn af¬ 
scheid van Leiden. In zijn eigen bijdrage schreef 
hij over een Schots koopman in Batavia in 1820- 
1840. De Nederlandse geschiedschrijving heeft 
hij verrijkt met een groot aantal studies over de 
koopvaardij van de late achttiende- tot vroeg 
twintigste-eeuwse koopvaardij. 

Broeze was een gedreven en zeer veelzijdig 
onderzoeker. Gezeten in een rolstoel verzorg¬ 
de hij een week vóór zijn overlijden nog een se¬ 
minar voor zijn geschiedenisafdeling. 
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1 Dit artikel is mede gebaseerd op J.R. Bruijn, ‘Levensbe¬ 
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Over de auteurs 

Gerard M.W. Acda (1940) voltooide de oplei¬ 
ding tot zeeofficier aan het Koninklijk Instituut 
voor de Marine in 1963 en sloot zijn marine- 

loopbaan in 1995 af als commandant van dit in¬ 
stituut. Vervolgens was hij tot 2004 directeur 
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 
Groningen. Hij studeerde in de jaren 1971-1977 
in opdracht van de Koninklijke Marine arbeids- 

en organisatiepsychologie met als bijvak ge¬ 
schiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zijn belangstelling voor zeegeschiedenis komt 
sinds 1962 tot uiting in maritiem-historische 

publicaties. Hij is lid van de redactie van het 
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en was van 1988 tot 
1997 voorzitter van het bestuur van de Neder¬ 
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis. 

Jaap R. Bruijn (1938) is emeritus hoogleraar Ma¬ 
ritieme Geschiedenis van de Universiteit van Lei¬ 
den. Hij is auteur van ondermeer Varend Verleden. 

De Nederlandse oorlogsvloot in de i7de en i8de eeuiv 
(Amsterdam 1998) en dit voorjaar is bij de Ba- 

taafsche Leeuw het boek Schippers van de VOC in 
de achttiende eeuiv verschenen. Hij is één van de re¬ 
dacteuren van de Oxford Maritime Encyclopedia, in 

maart 2007 in New York gepubliceerd. 

FemmeS. Gaastra (1945) is sinds 2003 hoogle¬ 
raar maritieme geschiedenis aan de Universi¬ 
teit Leiden. Hij publiceerde boeken en artikelen 

over maritieme geschiedenis en met name over 
de VOC, onder andere De Geschiedenis van de VOC 
(Zutphen 2002, in 2003 verscheen een nieuwe 

bijgewerkte editie van dit boek in het Engels 
onder de titel The East India Company. Expansion 

and Decline). 

N.D.B. (Nico) Habermehl (1946) bezocht de 
Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam 

en voer daarna een aantal jaren als stuurman 

ter koopvaardij. Vervolgens werkte hij, naast 
zijn studie MO-geschiedenis, als docent in het 
voortgezet onderwijs. Zijn academische oplei¬ 
ding volgde hij aan de universiteiten van Utrecht 

en Leiden. Sinds 1985 is hij werkzaam bij hetMi- 
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Van zijn hand verschenen diverse publicaties 
over maritiem-historische onderwerpen. In 
2000 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden 

op een biografie van marinebestuurder Joan 

Cornelis van der Hoop (1742-1825). 

Henk den Heijer (1950) is docent maritieme ge¬ 
schiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij pu¬ 
bliceerde diverse boeken en artikelen over de 
Nederlandse handel en scheepvaart in het At¬ 
lantisch gebied waaronder De geschiedenis aan de 
WIC (Zutphen 1994). Van zijn hand verscheen 

ook Expeditie naar de Goudkust (Zutphen 2005). 

Adri P. van Vliet (1956) behaalde in 1977 zijn 
onderwijsbevoegdheid en studeerde geschie¬ 
denis in Den Haag en Leiden. In 1994 promo¬ 

veerde hij aan de Universiteit Leiden op het 
proefschrift Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit 
het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 
1580-1648), waarvoor hij in 1996 de Hoogen- 

dijkprijs ontving. Verder publiceerde hij over 
archivistische, maritieme en lokaalhistorische 
onderwerpen. Momenteel is hij plaatsvervan¬ 
gend Directeur/Hoofd van de Afdeling Pu¬ 
blieksinformatie en Collecties van het Neder¬ 

landse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

te Den Haag. 

Diederick Wildeman (i960) studeerde in Am¬ 
sterdam aan de Zeevaartschool en de Biblio¬ 
theek en Documentatie Akademie. Hij is sinds 
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1987 in dienst van het Nederlands Scheepvaart¬ 
museum in Amsterdam: eerst als bibliotheca¬ 

ris en sinds 2003 als conservator zeevaartkun¬ 
de & bibliotheekcollecties. Hij schreef boeken 
en artikelen over reizen en ontdekkingen van 

Nederlandse zeevaarders, meestal samen met 

Vibeke Roeper, zoals over de overwintering op 

Nova Zembla van Willem Barentsz uit 1596- 
1597 en de ontdekkingsreis van Abel Tasman 
rond Australië en naar Nieuw-Zeeland in 1642- 
1643. In 2006 verscheen De ivereld in het klein. 

Globes in Nederland. 
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Summaries 

Gerard Acda, Henk den Heijer and Adri van Vliet, 
Two centuries of maritime historiography in 
the Netherlands. 

This contribution serves a double purpose: it 
outlines Dutch maritime historiography in the 
nineteenth and twentieth century and provides 
an introduction to the short biographies of his¬ 
torians that make up the core of this issue of 
our journal. 

Maritime historiography in the nineteenth 
century is dominated by two seminal works. J.C. 
de Jonge and J.J. Backer Dirks published their 
detailed overviews of naval history in 1833-1848 
and 1865-1876 respectively. A growing interest 
in maritime history stimulated the foundation of 
various associations and periodicals relating to 
the Dutch maritime historical world. This 
process continued into the twentieth century 
and resulted in the present-day network of 
maritime institutions, museums and historical 
societies. During the twentieth century mari¬ 
time historiography developed in two ways: it 
changed its methodology and procedures as 
well as its topics. Academic research into mari¬ 
time history replaced former accounts of sea 
battles and the lives of naval heroes. Secondly, 
maritime history enlarged its field of interest. It 
no longer focused solely on the history of the 
Navy and the Dutch East-India Company. In¬ 
stead the history of many other activities at sea 
and of the people involved, attracted the atten¬ 
tion ofhistorians. Economic and social aspects 
of maritime affairs, shipboard life, whaling in 
polar regions, nautical archaeology and the de¬ 
velopment of the art of navigation are just a few 
examples illustrating maritime historians’ 
widened horizon. 

As regards the future of maritime historio¬ 

graphy in the Netherlands, the authors con¬ 
clude on a moderately optimistic note. There is 
a solid maritime-historical infrastructure and 
people will remain interested in maritime his¬ 
tory. However, there are signals of possible 
stagnation in the maritime historical network. 
To get the network afloat again will require an 
intensified coordination and concentration of 
efforts and institutions. 

Nico Habermehl, Johannes Cornelis de Jonge 
(1793-1853). “Historian our sea-triumphs”. 

Johannes Cornelis de Jonge was born in 1793 in 
Zierikzee, a small town in the province of 
Zealand. At a young age he was already inter¬ 
ested in history. In 1811 he was able to rescue 
part of the Zierikzee archives from destruction. 
During his law studies at Leiden University he 
was appointed deputy General State Archivist 
in The Hague. In 1831 he succeeded Hendrik 
van Wijn as General State Archivist. During 
this time he was also a local politician. 

De Jonge published several important stud¬ 
ies on a range of historical subjects. His mag¬ 
num opus was the Geschiedenis van het Nederland- 
sche Zeewezen (History of the Dutch Maritime 
Affairs), published in ten volumes between 1833 
and 1848. This standard work of Dutch mari¬ 
time history was written using the archives of 
the Department of Maritime Affairs. His work 
became even more important when a substan¬ 
tial part of the archives of that department was 
destroyed by fire in 1844. Jonge died unex¬ 
pectedly in 1853. 

Between 1858 and 1862 the second edition 
was published, supplemented with a number 
of small additions, a number of additional notes 
and a register. The third edition, a title edition, 
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published in 1868, was sold at a low price. Be¬ 
tween 1993 and 1997 a reprint of the second 
edition of De Jonge’s standard work was pub¬ 
lished. The study provides for worthwile-read- 
ing; De Jonge’s writing style is dry and objec¬ 
tive, but clear. 

Henk den Heijer, Michael Georg de Boer (1867- 
1958). Schoolmaster. 

This contribution presents a short biography 
of the Dutch maritime historian Michael 
George de Boer who was born and raised in the 
city of Groningen. De Boer studied history at 
the University of his hometown, and at the Uni¬ 
versity of Heidelberg in Germany where he re¬ 
ceived his PhD in 1898. Five years earlier De 
Boer had already started a career as a history 
teacher. He taught at several secondary schools 
in Goes and Amsterdam and became lecturer 
of modern history at the University of Amster¬ 
dam. During his life De Boer showed a remark¬ 
able interest in Dutch maritime history. His 
most important fields of research were Dutch 
naval history in the seventeenth century and 
Dutch steam shipping companies in de nine¬ 
teenth and early twenty centuries. De Boer pub¬ 
lished three books on the career of Maerten 
Harpertszoon Tromp between 1637 and 1648, 
up until then a rather unknown period in the 
life of one of the most famous Dutch admirals 
in early modern history. His most pioneering 
research, however, De Boer performed in the 
field of contemporary steam shipping compa¬ 
nies. His memorable books on the major steam 
shipping companies of Amsterdam and Rotter¬ 
dam were the first publications in this particu¬ 
lar genre and still serve as a model for present- 
day maritime historians. 

Diederick Wildeman, J.C.M. Warnsinck (1882- 
1943). Paving the way. 

Born in 1882, Johan Carel Marinus Warnsinck 
was educated at the Royal Netherlands Naval 
College at Den Helder were he received training 

from S.P. L’Honoré Naber, one of the last offi¬ 
cers with hands-on experience acquired aboard 
square-rigged sailing vessels. Naber was also a 
very thorough scholar of naval and maritime 
history, especially in the field of text editions. 
Naber inspired Warnsinck and others to study 
history. Warnsinck made his way through the 
ranks of the Dutch Navy serving in West and 
East Indies. In the 1920s he started publishing 
articles on historical subjects in the Marineblad 
(Naval Review). In 1929 he published his first 
book. A steady stream of articles and books fol¬ 
lowed soon after. He wrote a number of excel¬ 
lent reconstructions of seventeenth-century 
naval actions. In doing so he made the events 
comprehensible for Dutch audiences. More¬ 
over, Warnsinck used English and French 
sources extensively to get a full picture. He also 
published a substantial number of short bio¬ 
graphies of seventeenth-century officers and 
admirals and a history of the Kweekschool voor 
de Zeevaart (Nautical College) founded in Am¬ 
sterdam in 1785. 

In 1932, Warnsinck gave a paper at a confer¬ 
ence on Dutch history dealing with the gaps 
and defects in the study of maritime history, re¬ 
lating to his own field of interest particularly. 
His words struck a cord with leading figures in 
Dutch historical circles. The following year the 
Dutch Academy of Science founded a new Com¬ 
mittee, the Commissie voor Zeegeschiedenis 
(Committee for Maritime History) with Warn¬ 
sinck as its secretary. This Committee immedi¬ 
ately started a scholarly series of publications. 
One of the defects Warnsinck pointed at was a 
lack of knowledge amongst historians of 
ships, sailing and the language of the sea. In 
his view many of them shied away from the af¬ 
fairs of the sea due to a lack of understanding. In 
1933, Warnsinck was appointed as privaatdocent 
(lecturer) at the University of Amsterdam. He left 
the Navy to become a full time historian. In 1936 
he held a similar position in Leiden, followed by 
a full professorship at Utrecht as of 1939. 

Warnsinck was an excellent writer, an inspi¬ 
rational teacher, and a good speaker - despite 
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his stammer. He continued to point out to stu¬ 
dents various gaps in historical understanding 
and inspired them to address these. Warnsincks 
died suddenly after a very short illness in 1943. 
His death left a strong sense of unfinished work 
among colleagues and. After the Second World 
War a new chair of maritime history was es¬ 
tablished at Leiden which has been continued 
- though sometimes interrupted - until the 
present day. Warnsinck’s former students 
played a key part in the founding of the Neder¬ 
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis (Net¬ 
herlands Association for Maritime History) in 
1961. Warnsinck undoubtedly was the leading 
figure in establishing an infrastructure for the 
study of maritime history in the Netherlands as 
we know it today. 

Femme S. Gaastra, Taco Hayo Milo (1906-1960). 
A man of inspiration. 

Taco Hayo Milo was educated as a naval officer 
but left the naval service in 1937. He then start¬ 
ed a history course at Leiden University. Only a 
year after graduating in 1941, he gained his 
doctor’s degree on the basis of a dissertation 
about the secret negotiations between the Bata¬ 
vian Republic and France related to the naval 
expedition of vice-admiral E. Lucas to the Cape 
of Good Hope in the years 1795-1797. As a 
promising young maritime historian, he em¬ 
barked, in 1944, on an extensive project that 
was supposed to result in a three-volume col¬ 
lection of source documents on Dutch mari¬ 
time history over the period 1568-1609. In 
1946, he was appointed to the chair of colonial 
history (then more neutrally referred to as ‘his¬ 
tory of overseas territories’) and maritime his¬ 
tory at Leiden University. His professorship 
was disappointing if measured in his produc¬ 

tion of scholarly work. The intended collec¬ 
tions of source documents never appeared and 
the project was withdrawn in 1950. Another 
ambitious project, the study of the Dutch navy 
during World War Two, met with the same 
fate. The importance of Milo is not so much to 
be found in his scholarly contribution to Dutch 
maritime history - although his dissertation 
was a fine piece of work - but lies in the inspi¬ 
ration he provided to a new generation of mari¬ 
time historians 

Jaap R. Bruijn, Frank Broeze (1945-2001). Ga¬ 
zing the world. 

Frank Broeze was probably the world’s most 
many-sided maritime historian in the last quar¬ 
ter of twentieth century. Schooled in history 
and maritime history at Leiden University, he 
began and as a matter of fact, ended his career 
at the University of Western Australia in Perth. 
He traveled abroad during sabbatical leaves 
only. He died of cancer. 

His initial publications dealt with the inter¬ 
national trade and business ventures of Dutch 
entrepreneurs and merchant captains in the 
early nineteenth century. His focus was always 
on the synergy of economic and social factors 
in history. Next, the maritime history of (Wes¬ 
tern) Australia became his field ofhistory, soon 
widening to include the Indian Ocean. From 
1990 onwards he turned his attention towards 
global developments in the world of finance, 
trade and shipping, still putting minute details 
in a broader context. He considered maritime 
history of equal importance to other historical 
sub-disciplines. His last book, published 
posthumously, analysed the containerisation 
and concomitant globalisation of the oceans. 
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In Memoriam Dr. F. Snapper (1912-2007) 

Tot de markante leden die onze Vereniging telt, 
behoorde zonder enige twijfel dr. Frits Snap¬ 
per. Hij was geregeld op de vergaderingen aan¬ 
wezig en altijd goed voor een rake vraag aan 
een inleider, gesteld op zijn eigen karakte¬ 
ristieke manier. Hij overleed op 11 november jl., 
95 jaar oud. Zijn historisch-wetenschappelijke 
werk had altijd als dragende thema’s de vei¬ 
ligheid en de verdediging van nationale belan¬ 
gen. Dit kwam al naar voren in zijn dissertatie 
Oorlocjsimdoeden op de overzeese handel van Holland 
1551-1719, in 1959 in Amsterdam met IJ. Brug- 
mans als promotor. In artikelen in het Econo- 

misch(-Sociaal) Historisch Jaarboek besteedde hij 
later opnieuw specifieke aandacht aan de Oost¬ 
zeehandel. Veranderingen in de inkomsten van 
de admiraliteitscolleges speurde hij nauwgezet 
na, want deze gelden waren van fundamenteel 
belang voor de bescherming van de zeehan- 
del.Tot heel kort voor zijn dood werkte Snap¬ 
per aan een boek over veiligheid, vrijheid en 
vrede en schreef hij nog bijdragen voor de Mili¬ 
taire Spectator. 

In 1937 studeerde Snapper als econoom af. 
Hij streed als infanterist tijdens de Meidagen 
van 1940, ontsnapte uit Nederland naar Zwit¬ 
serland, zat daar enige tijd vast in een vluchte¬ 
lingenkamp en vocht met Italiaanse partizanen 
in 1944-1945 in de Apennijnen. Hij ontving 
hiervoor later Italiaanse en Britse onderschei¬ 
dingen. Na de oorlog werkte hij in velerlei 
functies in het buitenland, zoals de Verenigde 
Staten, Curasao, Nieuw Guinea en voor de Ver¬ 
enigde Naties in Kameroen en in Nederland 
voor het CBS. Zijn laatste functie was adviseur 
op het ministerie voor Wetenschapsbeleid. 
Daarna dook hij opnieuw het onderzoek in. Ka¬ 
rakteristiek voor Snappers doorzettingsvermo¬ 
gen en vasthoudendheid was zijn overstap naar 
de computer. Hij had gemerkt dat redacties 
niet langer openstonden voor kopij uit de oude 
schrijfmachine. Deze stap zette hij, met enige 
hulp, na zijn 90-ste verjaardag, die toen volop 
gevierd was aan boord van het VOC-schip Am¬ 
sterdam. Hij ontdekte toen ook dat door het 
emailverkeer zijn wereld weer groter en direc¬ 
ter werd. Tot het laatst toe bleef Snapper aan 
het werk. Een vriendelijke man is heengegaan. 

Jaap R. Bruijn 
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In Memoriam L.L. von Miinching (1914-2007) 

Uit de kamer grenzend aan mijn kamer in het 
Instituut voor Maritieme Historie aan de Jan 
van Nassaustraat 112 te Den Haag klinkt de 
krachtige aanslag op een Adler-typemachine. 
De geur van sigaren vult de kleine ruimte en de 

gangen van het Instituut. Het is vrijdag. En vrij¬ 
dag was de werkdag van de heer Von Miin¬ 
ching, elke vrijdag, totdat het echt niet meer 

ging. 
Het was een kleine man, met een wat hoge 

stem, en een scherpe, lichtelijk priemende blik, 
die zich uiterst voorkomend opstelde, maar 
onderhand goed in de gaten hield of het wel 
goed ging met het Instituut in het algemeen, en 

met de maritieme historie in het bijzonder. Op 
inhoud was Von Münching een meester. Van 
schepen en scheepsbewegingen wist hij alles. 
Hij wist zelfs de namen van schepen op foto’s 
die niet veel meer verbeeldden dan een vage 
schim in nevelen gehuld. Schepen waren zijn 
lust en zijn leven. En dat zullen we ons gelukkig 
blijvend herinneren dank zij het omvangrijke 
oeuvre dat Von Münching ons heeft nagelaten. 

Hoe kon het ook anders? Geboren op zee, op 

5 juli 1914, op 33°i3’ NB en 28°o5’ OL, ofwel 
ongeveer honderd mijl ten zuidoosten van Kre¬ 

ta, aan boord van het passagiersschip Prirtz Lud- 
ivig van de Norddeutscher Lloyd uit Bremen. 

Zijn ouders waren onderweg op de terugkeer 
vanuit Nederlands-Indië naar patria. In Neder¬ 
land zou het gezin zich vestigen in Amsterdam. 
Von Münching zou het liefst stuurman zijn ge¬ 

worden, maar zijn cijfers voor wiskunde waren 
- zoals hijzelf heeft verteld - niet goed genoeg. 
De opleiding aan de x' Openbare Handelsschool 
daarentegen (en daar zal toch ook enig reken¬ 

werk zijn verricht) volgde hij met succes. Kort 
daarop moest Von Münching in dienst. Hij 
kwam terecht op de School voor Reserve Offi¬ 
cieren te Kampen. Na zijn dienstijd trad hij 

voor korte tijd in dienst bij de zaak van zijn va¬ 
der. Begin 1938 werd bij De Telegraaf een redac¬ 

teur gevraagd voor de afdeling ‘Handel en 
Scheepvaart’. Von Münching solliciteerde en 

kreeg de baan. In die tijd was hij al van schepen 
bezeten. Met zijn eigen Kodak Brownie boxca¬ 
mera zwierf hij langs de kaden van de Amster¬ 
damse haven om schepen te fotograferen. De 
resultaten van zijn tochten langs het water zijn 
te vinden in de fotoverzameling die onderdeel 

is van de latere collectie Von Münching. Er zijn 
in die jaren weinig schepen geweest die niet 

door Von Münching zijn gefotografeerd. 
In 1939 werd hij in verband met de toene¬ 

mende oorlogsdreiging onder de wapenen ge¬ 
roepen. Nadat de strijd was gestreden, meldde 

hij zich weer bij De Telegraaf, maar daar was op 
dat moment geen plaats meer voor een scheep- 
vaartredacteur. Gedurende de oorlogsjaren 
werkte hij van lieverlee bij de Gemeentelijke 
Luchtbeschermingsdienst te Amsterdam. Te¬ 

gen het einde van de oorlog raakte hij in con¬ 
tact met A.W.P. Angenent (pseudoniem Albert 
Chambon), een gedreven persoonlijkheid die 
zich op allerlei manieren inzette voor de Ne- 
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derlandse marine. Langs deze weg ontwikkel¬ 
de Von Münching allerlei relaties met de mari¬ 

ne. Zo werd hij gevraagd om hoofd te worden 
van de afdeling ‘Documentatie’ van de Marine- 

voorlichtingsdienst. Toen men er op zeker mo¬ 
ment achter kwam dat Von Münching reserve¬ 

luitenant bij de landmacht was, werd hij zo 
spoedig mogelijk naar de marine overgeheveld 
als luitenant ter zee der tweede klasse speciale 

diensten KMR. Eind 1950 verruilde Von Mün¬ 
ching de marinevoorlichting voor het Bureau 
Maritieme Historie. Hier zou hij slechts korte 
tijd blijven (tot in 1953). Vervolgens klom hij op 
bibliothecaris van het Ministerie van Marine. 

Hij bleef in die functie tot 1971 om vervolgens 
terug te keren naar het Bureau Maritieme His¬ 
torie, nu als referendaris met de opdracht de 

geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij¬ 
vloot tijdens de Tweede Wereldoorlog te schrij¬ 
ven. Tot 1979 zou Von Münching in vaste 
dienst blijven van het Bureau. Daarna was hij er 

werkzaam als vrijwillige medewerker, ook toen 
het Bureau een Afdeling werd en ook toen de 
Afdeling zich ontwikkelde tot Instituut. De 
stap van Instituut voor Maritieme Historie naar 

het Paarse Instituut voor Militaire Historie 
maakte hij niet meer mee. Tegen het einde van 
het tweede millennium nam hij afscheid. Eén 

van kamers in het gebouw op de Alexanderka- 
zerne draagt nog steeds zijn naam, het ‘L.L. 
von Münching-Kabinet’. 

Met de dood van Von Münching is een einde 

gekomen aan een leven dat van begin tot einde 
in het teken heeft gestaan van de maritieme ge¬ 
schiedenis. Zijn verzameling documentatie, 

boeken, tijdschriften en foto’s alsmede zijn 
productie in de vorm van boeken, naslagwer¬ 
ken, jaarboeken, encyclopedieën, tijdschriftar¬ 
tikelen en ga zo maar door, is groot, heel groot. 

En dat ontsnapte gelukkig niet aan de aandacht 
van de maritieme wereld. Aan het begin van de 
jaren negentig van de vorige eeuw werd door 

een samenwerkingsverband van de Koninklij¬ 
ke Marine, Smit Internationale B.V., Koninklij¬ 
ke Nedlloyd Groep N.V. en het Maritiem Muse¬ 
um ‘Prins Hendrik’ de collectie Von Münching 
veilig gesteld voor de toekomst. 

Het werk van Von Münching is indrukwek¬ 
kend. Hij is van grote betekenis geweest voor 

de Nederlandse zeegeschiedenis van met name 
de twintigste eeuw. Zijn magnum opus is De Ne¬ 
derlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoor¬ 

log: de lotgevallen van Nederlandse koopvaardijsche¬ 
pen en hun bemanning (2 delen, 1978-1986). Zijn 
kenmerk is zijn nauwkeurigheid, de precisie 
van zijn feiten. Dat was (en is nog steeds) zijn 
kwaliteit. Voor zijn verdiensten voor de mari¬ 

tieme geschiedenis heeft hij op 13 juni 1992 de 

Warnsinckprijs van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis ontvangen. 

Von Münching heb ik leren kennen als een 
bescheiden, wellevend en beleefd mens met 

een geweldig geheugen en passie voor de mari¬ 
tieme zaak. Van zijn kennis heb ik graag ge¬ 

bruik gemaakt. Dan wist ik in elk geval zeker 
dat de gegevens klopten. 

Paul C. van Royen 
voormalig directeur 

Instituut voor Maritieme Historie 
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Boekbesprekingen 

De boekenoocjst van het ‘De Ruyterjaar 2007’ 
In de vele publicaties die ter gelegenheid van het ‘De 
Ruyter-jaar 2007’ verschenen en verschijnen wor¬ 

den verschillende aspecten uit het leven van de be¬ 

roemde admiraal over het voetlicht gebracht. Het 

zullen niet de laatste boeken zijn die op de markt ko¬ 

men. En dan te bedenken dat de oerversie van de De 

Ruyterbiografie al in 1676 werd uitgegeven. 

In het jaar dat De Ruyter bij een gevecht in de Mid¬ 
dellandse Zee sneuvelde publiceerde een Amster¬ 

damse uitgever Lceven en daden der doorluchtighste zee¬ 

helden en ontdeckers van landen, deser eeuwen: Beginnende 
met Christojfel Columbus, vinder van de Nieuwe Wereldt. 

En eyndigende met den roemruchtigen admiraal M.A. de 

Ruyter. De schrijver, Lambert van den Bos (1610- 

1698), maakte handig gebruik van de beroemdheid 
van de admiraal. Het lijkt wel of zijn biografische 

schets pas op het laatste moment is toegevoegd aan 

het overzicht van zeehelden. 
Het duurde enige tijd voordat het lichaam van De 

Ruyter in een loden kist aan boord van zijn vlaggen¬ 

schip De Zeven Provinciën naar Nederland werd terug¬ 
gebracht. Het bericht van zijn dood was de komst 

van het stoffelijk overschot al lang vooruit geijld. De 

gebeurtenis was aanleiding voor talrijke rijmelende 

vaderlanders - vooral dominees - om levensschet¬ 
sen, lijkredes en andere beschouwingen te publice¬ 

ren. In diverse universiteitsbibliotheken bevinden 

zich tientallen pamfletten of druksels die het hel¬ 

denleven van De Ruyter tot onderwerp hebben. 
Schoonzoon en dominee Arnold Moonen (1644- 

1711) doopte zijn rijmwerk met de titel: Gedachtenis 
van wylen den weldelen, gestrengen en wijdtberoemden 

heer, mijn heere Michael de Ruiter (1676). 
De dominee vergeleek wijlen zijn schoonvader met 

het hele pantheon van klassieke helden uit de Ro¬ 

meinse en Griekse mythologie en de belangrijke per¬ 

sonen uit de Bijbel en kwam tot de conclusie dat we 
hier van doen hebben met een uniek geval. Ook an¬ 

dere rijmelende dominees of particulieren vergeleken 
De Ruyter met klassieke (halfjgoden als Mars, Jason, 
Hector of anders wel met Bijbelse krachtpatsers. Jo¬ 
annes Vollenhoven (1631-1708) deed dat in zijn Graf¬ 
stede van den edelen, manhaften heer Michiel de Ruiter 

(1677). Henricus Rulaeus (1611-1680), ook al een do¬ 

minee, schreef in 1677 Zions rouw-klage, over de doodt 

van den edelen kloeckmoedigen zeeheldt Michiel de Ruyter. 

In 1681, vijfjaar na de dood van de zeeheld, bena¬ 
derde Engel de Ruyter de Amsterdamse predikant 

Gerard Brandt (1626-1685) met het verzoek een bio¬ 

grafie over zijn vader te schrijven. Brandt was een be¬ 
kende biograaf die naast religieuze werken en de we¬ 

kelijkse preek ook biografieën heeft geschreven over 

Joost van den Vondel en Pieter Cornelisz Hooft. Hij 

aanvaarde de opdracht en kreeg de beschikking over 
een groot aantal documenten, scheepsjournalen en 

ander bronnenmateriaal uit de nalatenschap van De 

Ruyter. Het was echter geen compleet overzicht en 

Brandt, die jaren aan de biografie werkte, interview¬ 

de talrijke tijdgenoten van de admiraal om de hiaten 

op en aan te vullen. De dood zat hem echter op de hie¬ 
len en Brandt overleed in 1685. Zijn twee zoons rond¬ 

den de werkzaamheden aan de biografie af, die twee 

jaar later (1687) zou verschijnen. Opdrachtgever En¬ 

gel is dan al overleden maar de weduwe van Michiel, 

Anna van Gelder, kon het eerste exemplaar nog in 
ontvangst nemen. Brandt’s magnum opus, Het leven 

en bedryf van den heere Michiel de Ruyter, bevatte meer 

dan duizend foliobladen, was een groot succes en 

werd al snel in het Duits en Frans vertaald. 

Het werk van Brandt vormt een bron van inspira¬ 

tie voor vele schrijvers die een al of niet rijmende 
biografie over De Ruyter wilden schrijven. In 1784 

verscheen van de hand van Adriaan Loosjes Een hel¬ 

dendicht in tien boeken. Het begint al meteen met de 
onvergetelijke zin: Mijn dichtgeest volgt het puik van 

Zeelands heldenbloem / Tot op den hoogsten trap van Neer- 
lands ivaterroem. En dan gaat het verder: Hij die in Ajri- 

ca slechts ktvam, en zag, en tvon / Verbaaze door zijn naam 

het wrokkend Albion! De herovering van het eiland 

Goeree is in dit gedicht slechts een klusje van niets 

want: Men streek de Britsche vlag; jluks woei, bij ’t blij hoe¬ 

zee / En ’t donderen van ’tgeschut, s’Lands eervlag op Goeree. 
De meeste auteurs brachten op hoofdlijnen het¬ 

zelfde verhaal al is dat dan voor een veranderend le¬ 

zerspubliek. In de meeste gevallen deden ze daarvoor 

geen nieuw of origineel onderzoek zodat slechts hier 

en daar een nieuwe invalshoek ontstond. 
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Degenen die wachten op een wetenschappelijke 
biografie moesten geduld hebben tot 1928, toen de 

Leidse historicus P.J. Blok een poging deed om het 

werk van Brandt te evenaren. Hij slaagde daar ge¬ 

deeltelijk in. Zijn boek werd minstens zo volumi¬ 

neus maar niet echt vernieuwend. Pas in 1996 ver¬ 
scheen van de hand van Ronald Prud’homme van 

Reine een biografie die was gebaseerd op nieuw on¬ 

derzoek, en die voldeed aan de eisen die een moder¬ 

ne biografie stelt. Zijn Rechterhand van Nederland, Bio¬ 

grafe van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, kreeg dan ook 
terecht een herdruk in het ‘De Ruyterjaar’. 

De Ruyter is vooral beschreven in opvoedende, 
vormende en soms spannende jeugdboeken. Het 

eerste bekende exemplaar, Het leven van M.A. de Rui¬ 

ter, dateert uit 1799. Het is van de hand van C. Rogge 

en verscheen in Leiden bij D. du Mortier en zoon. In 

1823 schreefG. Engelberts Gerrits: Het leven en daden 
van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld: in 

gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Het 

duurde weer twintig jaar voordat er andere jeugd¬ 

boeken over Michiel de Ruyter werden uitgegeven. 

De weezen van Vlissingen, of Hoe onze Republiek onajhan- 
kelijk werd: een verhaal uit het derde tijdperk van den Tach- 

tigjarigen oorlog door P.J. Andriessen verscheen in 

1861. Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee: ge¬ 

schiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland door P. 
Louwerse in 1880. 

In 1907 werd het 300' geboortejaar van Michiel de 

Ruyter herdacht. Dat was aanleiding voor uitgever J. 

Vlieger uit Amsterdam om J. Stamperius te vragen 

het boek van Engelberts Gerrits te bewerken. Het re¬ 

sultaat was de uitgave van het boek Het leven van De 

Ruyter. Ook andere auteurs en schrijvers gebruikten 
het herdenkingsjaar. Van de bekende auteur Johan 

Been verscheen De drie matrozen van Michiel de Ruyter, 

geïllustreerd door J.H. Isings Jr. Het daaropvolgen¬ 

de jaar kwam het wellicht beroemdste boek van 

Been uit: Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruij- 
ter, eveneens geïllustreerd door J.H. Isings Jr. Daar 

bleef het niet bij want vanaf dat moment groeide de 
stroom boeken over De Ruyter gestaag. 

Bekende voorbeelden voor de moderne lezers zijn: 

DetochtnaarChathamdoorJ.G.Kramer(i93o),Destuur- 
man van de Gouden Leeuw door H.A. Lunshof (1941), Mi¬ 

chiel Adriaansz. de Ruyter door P. deZeeuwJ.Gzn. (1952), 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter: Bestevaer door K. Norel 

(1956) of Het stormachtige leven van De Spiegel: het schip 
van Michiel de Ruyter door Bert Natter (2006). 

De boeken hebben met elkaar gemeen dat ze alle¬ 
maal een relatie hebben met Michiel de Ruyter maar 

het perspectief van waaruit het verhaal wordt ver¬ 

teld, wisselt sterk. Dat geldt ook voor de boeken die 
in het kader van het ‘De Ruyterjaar 2007’ versche¬ 

nen. Een paar van deze uitgaven worden hier be¬ 
sproken. 

Het boek van Ivo van Loo, Kapitein Trouwhand, de 
Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607- 
1655. (Middelburg, Uitgave Zeeuws Archief, 2006, 

32 p., ill., isbn 978-90-74375-13-9, €4,g5) is de ca¬ 

nard van het De Ruyterjaar. Wat is het geval? Op 

dinsdag 13 februari 2007 komt het NOS Journaal 

met het bericht dat Michiel de Ruyter ten onrechte 

bekend is geworden onder die naam. Zijn echte 

naam zou Trouwhand, Trauwhant of Trouhant zijn 
geweest. De primeur van de NOS wordt gevolgd 

door een stroom krantenberichten en andere publi¬ 

caties die zich allemaal afvragen: hoe kan dit toch? 

Het antwoord lijkt te worden gegeven in een boekje 

van de hand van Zeeuws Archiefmedewerker drs. Ivo 

van Loo, dat de tentoonstelling ‘Zeeuwse Zeehel¬ 
den’ begeleidt. In zijn boekje concentreert Van Loo 

zich op de jaren tussen 1635 en 1637, wanneer De 

Ruyter als kaperkapitein actief is voor de gebroeders 

Lampsins. Hij komt op grond van een aanstellings- 

brief gedateerd 3 oktober 1635 tot de conclusie dat 

de genoemde Michiel Trauwhant, de kapitein van 
het kaperschip de Graeuwen Heynst, niemand anders 

kan zijn dan de beroemde zeeheld Michiel de Ruy¬ 

ter. Deze laatste was immers in deze periode op het¬ 
zelfde schip in dienst van de gebroeders Lampsins. 

Zijn veronderstelling vindt steun in een ander docu¬ 

ment. Dit betreft een brief van 18 januari 1636 waar¬ 

in de Nederlandse gezant in Londen, Albert Joachi- 

mi, schrijft dat hij een door de Engelsen in beslag 

genomen kaperschip en de bemanning heeft losge¬ 

kregen. Hij noemt een Vlissings schip waarvan “de 

capiteijn is genaemt Michiel Trouhant alias Ruijter”. 
Daarmee is het bewijs, althans volgens Van Loo, ge¬ 

leverd dat we in 2007 feitelijk het ‘Michiel Trouw- 
handjaar’ vieren. 

De conclusie van Van Loo leidt aanvankelijk tot 
grote opwinding maar nadat een aantal deskundi¬ 

gen hun licht over de zaak hebben laten schijnen en 

vooral Ronald Prud’homme van Reine in nette be¬ 

woordingen, wrakhout van de archiefvondsten 

heeft gemaakt, wordt het stil in Zeeland. Dat blijft 

het tot december 2007 wanneer het Zeeuws Archief 

in de laatste nieuwsbrief van het jaar kan melden dat 

het volgende is gebleken: “In februari berichtte het 
Zeeuws Archief dat Michiel Adriaenssen de Ruyter 

zich korte tijd van de bijnaam Trouwhand bediend 
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zou hebben. Op basis van nader onderzoek moest 

dat even later herroepen worden. Het bleek dat de 

kaper Michiel Trouwhand alias Ruyter toch een an¬ 

dere persoon is geweest dan de zeeheld Michiel Ad- 
riaenssen de Ruyter. Door een buitengewoon uit¬ 

zonderlijk historisch toeval bestonden er twee 

figuren die werden aangeduid als (De) Ruyter. Bei¬ 

den heetten Michiel, beiden waren kaper in Vlissin- 

gen en beiden behoorden tot een selecte groep van 
kapiteins die zich bezig hield met het bestrijden van 

de Duinkerker kapers. Michiel Trouwhand was ech¬ 

ter een Vlaming of Fransman die afdwaalde naar de 

piraterij terwijl Michiel de Ruyter via de kaapvaart en 

koopvaardij opklom tot admiraal. Uit nader onder¬ 
zoek lijken beide kapiteins indirect toch weer iets 

meer met elkaar te maken hebben gehad dan aan¬ 

vankelijk werd gedacht.” Zo kan op de valreep van 
het De Ruyterjaar het boekje worden gered. Voor 

liefhebbers van literatuur over De Ruyter is dit mis¬ 
schien wel, mede door de geringe aanschafprijs, een 

extra aanbeveling. 
De Stichting Oudheidskamer Hellevoetsluis en 

het Streekarchief Voorne-Putten vond in auteur Bob 

Benschop een goede vertolker van hun wens een 

boek voor een breed publiek te produceren. In zijn 
boek, Zeehelden in Hellevoetsluis, Piet Hein, Maerten 

Tromp en Michiel de Ruyter in de zeventiende-eeuiuse admi¬ 

raliteitshoven (Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis, 2007, 
108 p., ill., isbn 978-90-5994-178-6,€19,95), wordt 

de geschiedenis van de ‘oorlogshaven’ Hellevoet¬ 

sluis verklaard. De toon is prettig, de inhoud infor¬ 

matief. 
Alle in de ondertitel van het boek genoemde zee¬ 

helden verbleven op een moment in hun carrière in 

Hellevoetsluis. Dat was overigens niet uit vrije keuze 

maar omdat de traditie nu eenmaal voorschreef dat 
de opperbevelhebber van de vloot vanuit deze haven 

vertrok naar de verzamelplaats van de vloot. De ge¬ 
schiedenis van Hellevoetsluis begint in 1597 wan¬ 

neer in de buurt van de haven door de admiraliteit 

een oorlogsschip wordt gestationeerd. 

In de zesendertig merendeels korte hoofdstukken 

wordt onder meer aandacht besteed aan het ont¬ 

staan van de admiraliteiten, de oorlogsvloot in Hel¬ 
levoetsluis, reorganisatie van de vloot, vernietiging 

van de Duinkerker kapers, aanloop naar de Eerste 

Engelse Oorlog, De Zeven Provinciën, de Vierdaagse 

Zeeslag, pest in Hellevoetsluis, de tocht naar Chat¬ 

ham, de Royal Charles in Hellevoetsluis, het Ramp¬ 

jaar en natuurlijk alle andere oorlogen waarbij de 
oorlogshaven een rol speelt. Daartussendoor zijn 

biografische hoofdstukken over de voornaamste 

zeehelden opgenomen. Uit het hoofdstuk ‘Kapitein 

De Ruyter’ blijkt dat de auteur heeft geprobeerd zo 

actueel mogelijk te zijn. Dat doet hij door de resulta¬ 
ten van het eerder in dit overzicht genoemde onder¬ 

zoek van Ivo van Loo op te nemen. Benschop ver¬ 

meldt keurig de bekende gegevens van De Ruyter’s 

eerste jaren op zee. Dan begint hij echter aan een in¬ 

terpretatie van de feiten die op zijn zachtst gezegd 
omstreden is. “Tussen 1633 en 1635 was hij stuur¬ 

man aan boord van een walvisvaarder [....] Tot die 

tijd had Michiel zich altijd Trouwhand genoemd en 

hij ondertekende ook alle officiële akten met deze 
naam. Daar kwam verandering in toen hij in 1635 als 

kaperkapitein in dienst van de Lampsins uitvoer op 

de Graeuiven Heynst (Grijze Hengst). Aan boord van 

dat schip werd hem de naam van De Ruyter gegeven, 

deels met een knipoog naar de naam van het schip, 

deels gebaseerd op zijn werk als vrijbuiter. Het ka¬ 
pen werd namelijk ook wel aangeduid als ruiten”. 

Ja, ga daar maar eens aanstaan! Er blijken nu do¬ 

cumenten beschikbaar (“hij tekende alle officiële 

akten”) te zijn, met de handtekening van Trouw¬ 
hand alias Michiel de Ruyter. Daar was tot heden 

niets van bekend. Bovendien lijkt het er op dat als je 

kapitein van een schip bent met een paardennaam je 

het risico loopt dat je (maar van wie?) de naam van 

de ruiter krijgt. Hoe zou dat zijn gegaan als het schip 
Zeepaard had geheten? Vierden we dan het ‘De Zee- 

ruyter-jaar’? Jammer ook dat het Woordenboek der Ne¬ 

derlandse Taal het lemma ‘ruiten’ niet kent in de bete¬ 

kenis van kapen. Wel in de betekenis van roven en 
plunderen maar kapen onderscheidt zich nu juist 

van (zee)roven. Nu ja, een omstreden stukje in een 

verder prachtig boekje kan de pret niet drukken. 

Dirk J. Barreveld is de auteur van Michiel Adriaens- 

zoon de Ruyter, de schrik van de Grote Oceaan, (Tilburg, 

Uitgeverij Mabuhay, 2007, 364 p., ill., isbn-io: 90- 
809566-8-6, €19,99). “Ter gelegenheid van zijn 400' 

geboortedag op 24 maart 2007”, luidt de ondertitel 
van dit, waarschijnlijk in eigen beheer uitgegeven, 

boek. De auteur heeft een maritieme achtergrond, 

studeerde economie en was actief in “tal van top¬ 
functies in de vervoerswereld”en in de “consultan¬ 

cy”. Verder: “Als hoogleraar economie was hij lange 

tijd verbonden aan Filippijnse universiteiten”. De 

vraag is of dit kwalificaties zijn die iemand geschikt 

maken om de zoveelste biografie over De Ruyter te 

schrijven. 
De auteur lijkt zich al een beetje in te dekken door 

in zijn voorwoord te stellen: “Dit boek is geen bio- 

62 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 27 (2008) 1 

grafie van De Ruyter, maar een kijk op onze zeeheld 

vanuit een economisch-politiek gezichtshoek in de 
tijd waarin hij leefde”. Het is een zin die tot naden¬ 

ken stemt. Niet zozeer vanwege datgene dat de au¬ 
teur wil zeggen, maar vanwege de manier waarop hij 

het zegt. Iets verder schrijft hij in zijn voorwoord: 

’’Willem [van Oranje] was de grondlegger van onze 

staat, De Ruyter was degene die voorkwam dat deze 

staat ten gronde ging, in feite was hij de doorstarter 
om het eens in moderne termen te zeggen”. Deze 

bewering maakt de lezer erg nieuwsgierig naar an¬ 

dere economisch-politieke gezichtshoeken die in 
het boek uit de doeken zullen worden gedaan. On¬ 

der het kopje ‘Elisabeth en Spanje’ treffen we de 

openingszin aan: “Alhoewel Elisabeth inmiddels 
stevig in het zadel zat, waren er toch problemen die 

haar bedreigden”. Inderdaad, niet iedereen kan 

goed paardrijden. Een ander voorbeeld van een eco¬ 

nomisch-politieke gezichtshoek is: “Ook politiek 
was het een en ander nu goed geregeld. De Staten- 

Generaal hadden zich tot een geoefend regeringsap¬ 

paraat ontwikkelt (sic), met de kundige Johan van 

Oldenbarnevelt als raadspensionaris stevig in het 
zadel, terwijl prins Maurits als stadhouder en opper¬ 

bevelhebber het roer van de jonge Republiek goed in 

handen had”. De auteur heeft duidelijk iets met 
zadels en bovendien lijkt wel of hij een idyllisch 

beeld wil schetsen van een verhouding die in werke¬ 

lijkheid zou leiden tot de ontijdige dood van de 

raadspensionaris. Met dit soort zinnen en bewerin¬ 
gen neemt de belangstelling voor andere gezichts¬ 

punten die de auteur wil meedelen ernstig af. Toch 

maar blijven proberen totdat: “De aanleiding tot de 

oorlogen met Engeland in de 17' eeuw is een complex 

systeem van ontwikkelingen, die na een lange broei¬ 
tijd op een explosieve manier tot uiting kwamen”. 

Misschien is het maar beter om te stoppen. Wel¬ 

licht kan een ‘consultant’ met dit taalgebruik weg¬ 

komen bij een slecht lezende opdrachtgever, maar 
iedereen die belangstelling heeft voor De Ruyter en 

zijn tijd zal toch op zoek moeten naar een ander 
boek. 

Iedereen die echt is geïnteresseerd in het leven van 

De Ruyter zou moeten beginnen met het lezen van het 

werk van Gerard Brandt. Dat is echter wel een enor¬ 
me opgave. Niet alleen het volume van het boek maar 

ook het taalgebruik en stijl vormen een bijna on¬ 

overkoombare barrière voor de moderne lezer. Dat is 

jammer, maar begrijpelijk. Om toch op toepasselij¬ 
ke wijze recht te kunnen doen aan de biografie van 

Gerard Brandt heeft Remmelt Daalder een selectie 

gemaakt van de meest bepalende passages uit het 

omvangrijke boek. Dat zal nog niet zo eenvoudig zij n 

geweest. De gekozen fragmenten zijn door Vibeke 

Roeper omgezet in toegankelijk, hedendaags Ne¬ 
derlands. Beide auteurs hebben in het verleden al hun 

sporen verdiend met soortgelijke activiteiten. Ze zijn 
er ook dit keer in geslaagd een degelijk product af te 

leveren. Door het lezen van het boek van Vibeke Roe¬ 

per en Remmelt Daalder, Het leven van Michiel de Ruy¬ 
ter (Amsterdam, 2007, Polak & Van Gennep, 251 p., 

ill., isbn 978-90-253-0337-2, €19,50) is het voor de 
lezer van vandaag mogelijk op een gemakkelijke wij¬ 

ze kennis te maken met het werk van Brandt. Het 

werk dat de grondslag vormt voor de welhaast 

spreekwoordelijke heldenstatus die Michiel de Ruy¬ 
ter al kort na zijn dood heeft verworven en tot op de 
dag van vandaag heeft behouden. 

Van een andere categorie is Jack Staller en Graddy 
Boven, Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De Admiraal (Zal- 

bommel, 2007, Uitgeverij Aprilis, ca. loop, ill., isbn 
978-90-5994-127-4, €29,00). 

Wat een prachtboek en wat een leuk idee om dit 
keer het leven van Michiel niet uitsluitend met tekst 

te verklaren. Het boek heeft de vorm en het uiterlijk 

van een duur gebonden stripboek en ligt prettig in 

de hand. Nu is het natuurlijk zo dat de meeste mo¬ 

derne De Ruyter-biografieën vaak goed zijn geïllus¬ 
treerd maar deze uitgave steunt toch vooral op het 

tekenwerk (128 tekeningen) van Jack Staller. De 

tekst die Graddy van Boven heeft aangeleverd, is 

duidelijk en ondersteunend. Kortom, niets mis mee. 
Jammer en een klein beetje storend is het dat de 

bladzijden ongenummerd zijn, maar dat verhindert 

niet dat de lezer kan genieten van bladzijde na blad¬ 

zijde fraai tekenwerk en een vlotte aanvullende 

tekst. Wel moet worden gezegd dat Staller in zijn 
verbeelding van De Ruyter zelf, deze nogal bars af- 

beeldt. De De Ruyter van Jack Staller is geen ‘lache- 
bekkie’. 

Door de ‘Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter’ is 

het boek verkozen tot het “officiële Michiel de Ruy¬ 

ter familieboek”. Dat ontlokt een glimlach. Het zal 

weinig mensen bekend zijn dat er ‘familieboeken’ 
bestaan en waarschijnlijk nog minder mensen dat er 

ook nog ‘officiële familieboeken’ te koop zijn. Mij 

dunkt dat dit een onnodige kwalificatie is. Het boek 

is goed genoeg om het te doen zonder zo’n aanbe¬ 
veling. 

Veronica Frenks, De ivereld van Michiel de Ruyter, 

(Zutphen 2007, Walburg Pers, 96 p. ill., isbn 978- 

9°'5730"4°7'1> €19,95) verscheen ter gelegenheid 
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van de tentoonstelling ‘De trots van Zeeland, de we¬ 
reld van Michiel de Ruyter’ in het Zeeuws maritiem 
muZEEum. Het probeert zich, althans volgens het 
voorwoord, te onderscheiden van de overige uitga¬ 
ven over De Ruyter. Het beoogt, specifiek aandacht 
te besteden aan zijn leven in Zeeland. Het resultaat 
van deze poging is een boek dat uit drie delen be¬ 
staat. Het eerste behandelt de geschiedenis van de 
provincie waar Michiel werd geboren. Het tweede 
deel behandelt de ontdekking van de wereld en wat 
daar al zo werd ontdekt en gevonden. Het derde deel 
gaat over politiek en propaganda en natuurlijk ook 
kort over de zeeheld zelve. Het is fraai geïllustreerd, 
al is het jammer dat nogal wat afbeeldingen niet in 
kleur zijn uitgevoerd. Ieder deel bestaat uit zeer kor¬ 
te hoofdstukken die proberen iets meer te vertellen 
over het gekozen onderwerp. Zo is er het hoofdstuk 
‘Vlissingen, een kapernest’ dat kort uiteenzet welke 
rol die stad had in het kaperbedrijf. Of‘Haring bij de 
vleet’ dat de haringvangst en verwerking van die vis 
behandelt. ‘Meekrap, graan en vlas op vette klei’, 
vertelt iets over de rol en betekenis van dit land¬ 
bouwgewas. Michiel de Ruyter wordt er dan een 
beetje bijgehaald door te veronderstellen dat “hij 
vast wel eens op het platteland van Walcheren heeft 
gezworven”. Het moet gezegd: dat kan waar zijn. 
Met dit soort korte hoofdstukken over ditjes en dat¬ 
jes en weer snel vergeten weetjes is het boek gevuld. 
Als het de bedoeling is geweest van auteur en uit¬ 
gever om een boek te produceren dat in de catego¬ 
rie ‘voor ieder wat wils’ thuishoort dan is het zeker 
geslaagd. Als men een boek heeft willen maken 
over Zeeland en de admiraal geldt een andere kwa¬ 
lificatie. 

Als “nationaal herdenkingsboek” werd het boek 
van A.Th. van Deursen, J.R. Bruijn en J.E. Korteweg, 
De admiraal, De wereld uan Michiel Adriaenszoon de Ruyter 
(Franeker, 2007, Van Wijnen, 184 p., ill., isbn 978- 
90-5194-2828-2, €29,50) gepresenteerd. Het boek 
behoort zonder twijfel tot de belangrijkste uitgaven 
die ditjaar zijn verschenen. Prof.dr. A.Th. van Deur¬ 
sen en prof.dr. J.R. Bruijn (beiden inmiddels met 
emeritaat) schreven ieder vanuit hun specifieke des¬ 
kundigheid de tekst van het jubileumboek. Van 
Deursen is een internationaal gewaardeerde des¬ 
kundige op het gebied van de Gouden Eeuw. Bruijn 
ontleent faam aan zijn deskundigheid op het terrein 
van de zeegeschiedenis. Beide voormalige hooglera¬ 
ren hebben ieder voor zich een indrukwekkende pu¬ 
blicatielijst. Het schrijven van het jubileumboek 
moet ze dan ook geen hoofdbrekens hebben gekost. 

De admiraal, De wereld uan Michiel Adriaenszoon de 
Ruyter bestaat uit drie delen. ‘Held van Nederland’ is 
van de hand van Van Deursen en behandelt het leven 
van De Ruyter in de tijd die ook wel wordt geduid 
met de ‘Gouden Eeuw’. In precieze bewoordingen 
legt Van Deursen uit hoe bescheiden De Ruyter zelf 
oordeelde over zijn verrichtingen en hoe ongeremd 
de publieke opinie werd bewerkt om dat nu juist niet 
te doen. Tekenend is de beroemde tocht naar Chat¬ 
ham, die ondermeer opleverde dat er ontelbare af¬ 
beeldingen zijn met De Ruyter in een heldenrol. In 
de woorden van Van Deursen wordt dat: “De Ruyter 
is een van de vijftig iconen, die samen de canon van 
de vaderlandse geschiedenis vormen, zoals de com¬ 
missie Van Oosterom het heeft uitgedacht. In de 
toelichting wordt van De Ruyter geen enkel wapen¬ 
feit vermeld dan alleen de tocht naar Chatham. Pre¬ 
cies voor dat glorieuze gebeuren komt de verdienste 
anderen toe.” Wat een prachtige formulering. Geen 
verklaring dat De Ruyter met malaria in zijn kooi 
lag, maar heel simpel: de verdienste komt anderen 
toe. Het is haast alsof de admiraal zelf spreekt. 

In het deel ‘Samen Nederland’ werkt Van Deursen 
dit gegeven uit en gaat hij dieper in op de plaats die 
De Ruyter heeft gekregen in het pantheon van Ne¬ 
derlandse helden. Die plaats is te danken aan de vele 
auteurs die ooit over het leven van de admiraal heb¬ 
ben geschreven. Het is interessant om te zien hoe - 
in de analyse van Van Deursen - die auteurs soms 
moeten hebben geworsteld met de vraag hoe en in 
welke vorm het ‘heldenleven’ van de admiraal terug 
moest worden gebracht tot de feiten en de menselij¬ 
ke proporties. 

In het deel ‘Nederland Waterland’ toont Bruijn zijn 
kunnen als maritiem historicus. Met brede maar pre¬ 
cieze streken schildert hij de maritieme aspecten die 
hebben bijgedragen aan het fenomeen ‘Gouden 
Eeuw’. Het werk in de zeevaart, de koopvaardij, de 
walvisvaart, de marine en de kaapvaart. Hij tipt zij¬ 
delings aan dat de zeventiende eeuw midden in de 
Kleine Ijstijd (ca.1430-1860) viel. Een klimaatsver- 
schijnsel dat grote invloed heeft gehad op het dage¬ 
lijkse leven en op de economie van de Nederlanden. 
Ook de rol van de Republiek op de internationale 
(zeelieden) arbeidsmarkt wordt behandeld. De vele 
oorlogen, de rol van de marine, de scheepstypen en 
de benodigde infrastructuur om alles aan te sturen en 
te bevoorraden wordt verduidelijkt. Ondanks al deze 
zaken schetst Bruijn hoe de Republiek langzaam als 
maritieme natie afglijdt naar het tweede plan. “Maar 
een maritiem land mocht de Republiek zich omst- 
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reeks 1700 toch beslist nog wel noemen, althans wat 
de zeegewesten betreft”. 

Visueel wordt het “nationaal herdenkingsboek” 
aantrekkelijk gemaakt door een grote hoeveelheid 
prachtige ‘full color’ illustraties. Daar is de derde 
auteur Dr. J.E. Korteweg verantwoordelijk voor. Zij 
heeft niet alleen de illustraties bijeengezocht voor de 
bijdragen van Van Deursen en Bruijn, maar tussen 
en langs hun hoofdstukken door wemelt het van 
passende afbeeldingen die zij heeft voorzien van een 
verduidelijkende tekst. Veel portretten natuurlijk 
maar nog meer sfeerbeelden die het boek een ver¬ 
zorgd uiterlijk geven. 

Een aardige aanvulling op de boeken die in het De 
Ruyter-jaar verschenen is het boek van Adri P. van 
Vliet, “Een vriendelijckegroetenisse”. Brieven uan hetthuis- 
jfont aan de vloot uan De Ruyter (1664-1665) (Franeker, 
2007, Van Wijnen, 392 p., ill. isbn 978-90-5194- 
291-0, €49,50). 

Rechtshistoricus S.W.P.C. Braunius ‘ontdekte’ in 
1980 het bestaan van duizenden Nederlandse brie¬ 
ven in The National Archives in Londen. De brieven 
waren er vanaf de zeventiende eeuw terecht geko¬ 
men. Ze vormden een deel van de buit die Engelse 
kaperschepen hadden gemaakt op Nederlandse 
schepen. Uiteindelijk zou de vondst leiden tot mate¬ 
riaal voor een paar dissertaties, een serie aantrekke¬ 
lijke krantenartikelen, twee wetenschappelijke on¬ 
derzoeksprojecten en een digitaliseringproject dat 
wordt uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek 
onder de naam Sailing Letters (zie ook http://www. 
kb.nl/sl/index.html). 

Historicus Van Vliet begon in 2005 in Londen aan 
zijn zoektocht naar brieven die betrekking hebben 
op de tocht van De Ruyter naar de Middellandse Zee 
en de Afrikaanse Westkust (1664-1665). Tussen de 
grote hoeveelheid, veelal met het stof van eeuwen 
overdekt, materiaal uit de Prize Papers vindt hij 97 
brieven. Het zijn brieven van achterblijvers, geadres¬ 
seerd aan de opvarenden van de vloot. Let wel, het 
gaat om brieven die we weliswaar nu kunnen lezen, 
maar die de geadresseerden nooit onder ogen zijn 
gekomen. Twee jaar later is hij er in geslaagd om een 
prachtboek samen te stellen dat alle 97 brieven 
plaatst in hun tijd en context. 

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
worden de achtergronden bij en de feiten rondom 
de reis van De Ruyter naar de Middellandse Zee en 
de Afrikaanse Westkust uiteengezet. Kort weerge¬ 
geven is dat: de Engelsen hebben zonder oorlogs¬ 
verklaring en op slinkse wijze de Nederlandse han¬ 

delsforten aan de Afrikaanse Westkust bezet. De 
Ruyter krijgt in de Middellandse Zee opdracht uit de 
Republiek om in het geheim naar de Afrikaanse kust 
te varen en de forten te heroveren. Dat doet hij en het 
lukt hem ook. Dat is aanleiding voor jubel en gezang 
in het vaderland en het uitbreken van de Tweede En¬ 
gelse Zeeoorlog. Hoofdstuk twee behandelt de wijze 
waarop postverkeer in de besproken periode verliep. 
Hoe ging dat als je een brief schreef aan en relatie in 
de Republiek of in een ver buitenland? Wie waren 
daarbij betrokken en hoe lang duurde het voordat de 
berichten op de bestemde plaats arriveerden? Wie 
schreven de brieven aan de opvarenden van de vloot? 
Schreven ze deze brieven zelf, werden er speciale 
‘briefschrijvers’ ingezet. Fascinerend is het gebruik 
dat werd gemaakt van zogenoemde ‘voorbeeldboe- 
ken’. Dat leidde tot de soms wat stroef ogende for¬ 
muleringen zoals die ook in de titel van het boek te¬ 
rugkeert. 

Deel twee behandelt alle 97 brieven volgens een 
vast stramien. Op de linkerbladzijde een foto van de 
betreffende brief en op de rechterpagina, de trans¬ 
criptie en zo nodig een toelichting bij ‘moeilijke 
woorden’ of niet meer gangbare uitdrukkingen. 
Prachtig, maar misschien wel een beetje veel. Wel¬ 
licht had een selectie van pakweg 46 brieven ook wel 
een aardig beeld gegeven van het wel en wee van de 
thuisblijvers. Maar ja, dan hadden we misschien 
weer prachtige brieven gemist. 

De al eerder genoemde Dr. Joke E. Korteweg heeft 
ook in deze uitgave de beeldredactie verzorgt. Dat is 
goed te merken. De kwaliteit van de gekozen illus¬ 
traties getuigt opnieuw van goed inzicht en een juist 
gevoel. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de oogst 
aan ter recensie aangeboden boeken in ‘De Ruyter- 
jaar 2007’ spoort met de ontwikkelde traditie. Er 
zijn boeken die de kwaliteit van het werk van de rij¬ 
melende dominees en er zijn er die werk van Brandt 
benaderen. Hoe zou de admiraal zelf hebben ge¬ 
dacht over al deze uitgaven? Dat is natuurlijk onbe¬ 
kend maar Van Deursen geeft wel een aanwijzing: 
“De Ruyter stierf op 29 april 1676. De plechtige be¬ 
grafenis van zijn gebalsemde lijk volgde bijna een 
jaar later, op 18 maart 1677. Het door Rombout Ver¬ 
huist ontworpen praalgraf kwam in 1681 gereed. 
Een grootser monument was voor geen enkele Ne¬ 
derlandse admiraal ooit ontworpen - de erkenning 
van ongeëvenaarde bekwaamheden. Maar De Ruyter 
zelf zou dit huldeblijk met grote beslistheid hebben 
afgewezen. Niet trots op eerbetoon, maardankbaar- 
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heid voor ontvangen zegen was de grondtoon van 

zijn bestaan.” 
Boven zijn oudste scheepsjournaal schrijft de nog 

jonge Michiel de Ruyter de tekst: “Looft God boven¬ 

al”. Het is een toepasselijke relativering in dit jubel¬ 

jaar. 
Dirk J. Tang 

Eelco Beukers (eindred.), Hollanders en het water. 
Twintig eeuwen strijd en profijt (Hilversum: Uitgeverij 

Verloren, 2007; 2 delen in foedraal, 608 p., ill., isbn 

978-90-6550-973-4; € 39,00) 

Nog maar enkele jaren geleden (in 2002 en 2003) 
verschenen bij Uitgeverij Verloren vier boeken over 

de geschiedenis van Holland. Zo’n vier jaar later is 

dezelfde uitgeverij er opnieuw in geslaagd, als een 

soort vervolg op de Geschiedenis van Holland, een 
schitterend vormgegeven en geïllustreerd over¬ 

zichtswerk op de markt te zetten: Hollanders en het 

water. Twintig eeuwen strijd en profijt. Op 13 juni 2007 
namen Harry Burghouts en Jan Franssen, respectie¬ 

velijk commissaris van de Koningin in Noord-Hol- 
land en Zuid-Holland in Leiden het eerste exemplaar 

van deze tweedelige uitgave in ontvangst. Dankzij 

een subsidie van beide provincies kon de Stichting 

Geschiedschrijving Holland achttien historici aan 

het werk zetten om de geschiedenis van Holland en 
het water op basis van recent onderzoek en de 

nieuwste inzichten te boek te stellen. De eindredac¬ 

tie berustte bij Eelco Beukers. 
Net als bij de Geschiedenis van Holland is bij Hollan¬ 

ders en het water gekozen voor een brede invalshoek. 
In het eerste hoofdstuk zet eindredacteur Eelco Beu¬ 

kers de kaders en de vertrekpunten uiteen. De cen¬ 

trale vraag is “waarom mensen zich zoveel moeite 

hebben getroost om zich in Holland te vestigen en 
wateroverlast voor lief te nemen”. Het antwoord ligt 

grotendeels in het water zelf, dat niet alleen een 
bron van overlast is, maar ook voor welvaart zorgt. 

Het boek laat zien welke aantrekkingskracht het wa¬ 

ter op eerdere generaties heeft gehad. Uiteenlopen¬ 
de thema’s, zoals transport, strijd tegen het water, 

zoetwater- en zeevisserij, defensie en recreatie, ko¬ 

men daarbij aan de orde. Ook meer vertrouwde on¬ 
derwerpen als landwinning en waterbeheersing ko¬ 

men aan bod. Het is voor het eerst dat in een 
overzichtswerk dit soort uiteenlopende onderwer¬ 

pen wordt behandeld. Uitgangspunt is de Hollan¬ 
der, en wat hij heeft moeten doen om de nadelen van 

zijn natte omgeving tot een minimum te beperken. 
In de veertien bijdragen, bestaande uit bijna zeshon¬ 

derd pagina’s, wordt duidelijk “hoezeer Holland en 

zijn bewoners altijd met het ‘water’ verbonden zijn 

geweest en dat altijd zullen blijven”. 
Het eerste deel bevat bijdragen over de ontstaans¬ 

geschiedenis van Holland, de waterstaatkundige ge¬ 

schiedenis, binnenvaarten havens. Evert van Ginkel 

schetst in ‘Pioniers langs de waterkant’ de archeolo¬ 
gische geschiedenis van een van de jongste delen 

van Europa. Diederik Aten beschrijft in ‘Een afge¬ 

rond geheel’ de geschiedenis van de waterstaat en 

waterschappen benoorden het IJ tot aan 1800. Dit 

overzicht is gericht op de betrokkenen en belang¬ 
hebbenden, hoe zij het waterbeheer gestalte gaven 

en op de effecten van het menselijk ingrijpen. Milja 

van Tielhof neemt met ‘Betrokken bij de waterstaat’ 

het zuidelijke deel voor haar rekening, waar niet het 
buiten houden van de zee, maar het lozen van over¬ 

tollig zoet water eeuwenlang de grootste uitdaging 

was. Willem van der Ham gaat in zijn ‘Van nat boe¬ 

renland tot droog stedenland’ in op de waterbeheer¬ 

sing vanaf het begin van de negentiende tot aan het 

einde van de twintigste eeuw. De ramp uit 1953 en 
aansluitend de Deltawerken komen in de hoofdstuk 

goed uit de verf. Roel de Neve en Al ex van Heezik be¬ 

schrijven in ‘Verbonden door het water’ hoe de Hol¬ 

landers in de loop van de eeuwen het water benutten 

voor het vervoer van goederen en mensen en hoe de 
verschillende steden vochten om het veiligstellen 

van hun havenbelangen. 
Het tweede deel bevat bijdragen over de visserij, 

drinkwater, water en oorlogvoering, recreatie op het 

water en aan het strand en eindigt met een soort ‘ba¬ 
lans’. Piet Martens stelt in ‘Vis uit het binnenwater’ 

de zoetwatervisserij, met name die op zalm, aan de 

orde; de habitat van (zoetwater)vis, het juridisch re¬ 

gime waaronder een visgebied viel en de consump¬ 

tiepatronen. Louis Sicking geeft in ‘Van aal tot zee¬ 
wier’ een overzicht van de ontwikkeling van de 

Hollandse zeevisserij voor de industrialisatie. Twee 

belangrijke ontwikkelingen zijn hierin te onder¬ 

scheiden. Allereerst een verschuiving van de visserij 

vanuit het binnenland en de riviermondingen naar 

de kust en naar open zee. Ten tweede de verplaat¬ 

sing van de zeevisserij vanuit Vlaanderen via Zeeland 
naar Holland. De Hollandse zeevisserij vanaf het 

midden van de negentiende eeuw staat centraal in de 

bijdrage ‘Van vrije vis naar quota op de dis’ van Alex 

Poldervaart en Joost Schokkenbroek. Naast de reeds 

bekende ‘visserijonderwerpen’ werken zij ook de 
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thema’s overbevissing en quotaregelingen verder 
uit. Pieter Huisman en Hans Buiter bespreken in 

‘Het zoete nat’ het gebrek aan drinkbaar water in het 

Hollandse waterland. Dankzij het water kon Hol¬ 

land menige vijandelijke aanval weerstaan. Ronald 
de Graaf in ‘Het water als wapen’ en Wim Klinkert in 

‘Water in oorlog’ zetten de rol van het water in de 

militaire geschiedenis uiteen. Oorlogvoering in 

Holland stelde buitenlandse legers voor enorme uit¬ 
dagingen. Met water konden de Hollanders vijan¬ 

den weerstaan en over water makkelijk troepen ver¬ 

plaatsen. Het water was vaak van doorslaggevende 

betekenis in de strijd om Hollands voortbestaan. 

Elisabeth Spits geeft in ‘Spelevarend door Holland’ 
een overzicht van vijf eeuwen ontspanning op de 

Hollandse meren, plassen, sloten en grachten. Ben 

de Pater en Eelco Beukers bespreken in ‘Een dagje 

aan het strand’ vijf eeuwen kustrecreatie. Strandver- 

maak blijkt veel ouder te zijn dat de bekende negen- 

tiende-eeuwse badcultuur. Guus Borger sluit deel II 
af met een soort samenvatting waarin hij de beteke¬ 

nis van het water in de twintigste-eeuwse Hollandse 

samenleving aanstipt. De Hollanders net zoals de 

Zeeuwen keren het water de rug toe. Het water is in¬ 

middels verschoven naar de “aangename randen 
van het bestaan”, terwijl de alertheid voor de gevaar¬ 

lijke kanten van het water op de achtergrond dreigt 
te raken en geschiedenis lijkt te worden.. 

In dit overzichtswerk springen mijns inziens vier 

bijdragen eruit: die van Spits over de waterrecreatie, 

die van De Pater en Beukers over de strandrecreatie, 
die van De Neve en Van Heezik over de binnenvaart 

en de Hollandse zeehavens en die van Huisman en 

Buiter over drink- en afvalwater. Zij vullen een echt 

hiaat op in de waterrijke geschiedenis van beide pro¬ 

vincies. In totaliteit is Hollanders en de strijd tegen het 
water een geslaagd overzichtswerk geworden met 

een fraaie vormgeving, dat een breed publiek tot bla¬ 
deren en lezen uitnodigt. 

Add P. van Vliet 

Pierrick Pourchasse, Le Commerce du Nord. Les ëchanges 

commerciaux entre La France et 1’Europe septentrionale au 

XVIIIième siècle (Presses universitaires de Rennes; 389 
p, isbn 2-7535-0097-5; €22,00) 

Waarom heeft Frankrijk in de vroeg moderne zee- 

vaartgeschiedenis zo’n relatief bescheiden plaats in¬ 

genomen? De zeehandel van het Verenigd Konink¬ 

rijk, de Nederlandse republiek, de Hanzesteden en 

Portugal was meestal omvangrijker dan die van 

Frankrijk. Natuurlijk zijn de oppervlakte en het be¬ 

volkingsaantal van een land niet altijd evenredig aan 

de omvang van zijn internationale handel en dat 

geldt met name voor de langeafstandshandel. De 
vaart buiten Europa is sowieso geen goede maatstaf 

om het verschil in commercieel vernuft tussen de 

Europese naties te meten. De faam van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie, de East India Company 

en de Compagnie des Indes Orientales was niet geba¬ 
seerd op het feit dat deze ondernemingen hun con¬ 

currenten altijd en overal in efficiency overtroffen. 

In alle gevallen werden de handel en scheepvaart 

naar en van de koloniën geregeerd door protectie en 
niet door de regels van de vrije markt. Dat gold ove¬ 

rigens ook voor de vaart op de Nederlandse kolo¬ 

niën, hoewel het Nederlandse misbaar tegen de En¬ 

gelse Acts of Navigation en het Exclusifvan Colbert 
anders zou doen vermoeden. 

In de handel en scheepvaart binnen Europa werd 
de vrije markt ook vaak ontweken, maar toch is deze 

tak van commercie het meest geschikt om de ver¬ 

schillen in productiviteit tussen de Europese koop¬ 

vaardijvloten te meten. Dat geldt met name voor de 

handel met de Oostzeestaten, waarover veel vergelij¬ 

kende gegevens te vinden zijn in de tolregisters van 
de Sont. Dat is precies, wat de auteur van deze uit¬ 

stekende en goed gedocumenteerde studie heeft ge¬ 
daan. Daarbij stuitte hij op een paradox. In de loop 

van de achttiende eeuw slaagde Frankrijk erin om 
zijn in- en uitvoer naar de Oostzee te verdrievoudi¬ 

gen, terwijl de groei van de Franse koopvaardijvloot 

daarmee niet in overeenstemming was. Dit verschil 

kan twee oorzaken hebben: óf de Franse schepen 

waren te duur óf de Franse reders en handelaren 
hebben gefaald. 

Het eerste argument verwerpt de auteur. De ver¬ 

houding tussen het aantal bemanningsleden en de 

tonnage was op Franse schepen niet bijzonder on¬ 
gunstig, hoewel de Nederlandse schepen het op dat 

punt het wat beter deden. Ook de gages waren niet 

hoger en de dagelijkse kost aan boord was niet 
duurder dan op Nederlandse schepen. Wel waren in 

Frankrijk de aanschafkosten van een schip hoger, 

maar dat verschil reduceerden de Franse reders door 

een deel van hun vloot in de Republiek te laten bou¬ 

wen. De auteur concludeert dat de Franse handels¬ 

vloot weliswaar in een goede concurrentiepositie 

verkeerde, maar te weinig voordelen bood om een 

groter deel van de vervoersmarkt in handen te krij¬ 

gen. Daarom stuurden Franse reders alleen dan 
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meer schepen naar de Oostzee als er een tekort aan 

scheepsruimte dreigde te ontstaan zoals in oorlogs¬ 

tijd. Toch zijn niet alle twijfels over de productiviteit 

van de Franse handelsvloot uit de weg geruimd, 

want de auteur citeert een klacht van een Noord -Eu¬ 
ropese bevrachter dat de Franse schepen vaak niet 

voldeden aan de eisen van de “voorbijvaart” en op 

weg naar een bestemming op het Iberisch schierei¬ 

land vaak langdurig in hun thuishaven verbleven. 

De oorzaak van de zwakke positie van de Fransen 
in het Europese vrachtverkeer is volgens de auteur 

de ver doorgevoerde specialisatie in de goederen¬ 

handel. De kusthandel in Frankrijk was in handen is 

van schippers uit Bretagne en Normandie, de Engel- 
sen en Nederlanders domineerden het vervoer tus¬ 

sen Frankrijk en de rest van Europa, terwijl de sche¬ 

pen uit Bordeaux en Marseille meestal naar de 

Franse koloniën voeren. Die specialisatie verhinder¬ 

de dat Franse koopvaarders een handelsnetwerk in 
de Oostzee konden opbouwen, hoewel de vaart naar 

en binnen die regio flinke winsten opleverde. Van¬ 
daar dat er zich altijd meer buitenlandse handels¬ 

huizen in de Franse havensteden bevonden dan om¬ 

gekeerd. 
Zo zijn we weer terug bij het begin, want de vraag 

blijft onbeantwoord, waarom de Engelsen, de Scan- 

dinaviërs, de Hamburgers en de Nederlanders de 

vervoersmarkt binnen Europa domineerden. Dat het 

Franse kapitalisme niet goed functioneerde in de 

handel met Noord-Europa is een constatering, geen 

verklaring. Ook wijst de auteur op de goede finan¬ 
ciële infrastructuur in Amsterdam en Hamburg en 

de afwezigheid daarvan in Frankrijk. Dat is weer 

geen verklaring en dat geldt ook voor de constate¬ 

ring dat in Frankrijk de wil ontbrak om zich in te zet¬ 

ten voor de handel met Noord-Europa en dat Franse 
producenten daardoor schade leden, omdat het op 

de markt brengen van hun producten alleen goed 

liep met een eigen handelsnetwerk. 
De vraag blijft waarom de Fransen zo weinig inte¬ 

resse hadden om geld te verdienen in de Europese 
handel en scheepvaart. Het antwoord op die vraag 

vereist een andere studie, grotendeels buiten het do¬ 

mein van de zeegeschiedenis. Pourchasse toont aan 

dat de zoektocht naar de oorzaak van de Franse af¬ 
wezigheid in de Oostzee niet moet worden voortge¬ 

zet op het water, maar op de wal. Daar moeten we 
een verklaring zoeken voor het feit dat de Franse eli¬ 
te ten tijde van het ancien régime neerkeek op handel 

en scheepvaart. 
P.C. Emmer 

Katie Heyning, De tapijten van Zeeland (Middelburg: 

Zeeuws Museum, 2007; 144 p. ill., isbn 978-90- 

74038-07-2; €14,95). Ook verschenen in het Engels: 
The Zeeland Tapestries, isbn 978-90-74038-08-9. 

In de zomer van 2007 werd het Zeeuws Museum in 

Middelburg, na een jaren durende verbouwing en 

herinrichting, heropend. De ‘Zeeuwse tapijten’ wa¬ 

ren en zijn nog altijd het hoogtepunt van de collec¬ 
tie, en vormen op zichzelf al een reden om het mu¬ 

seum te bezoeken. Deze zeven wandtapijten met 

voorstellingen van de strijd tegen de Spanjaarden 
in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog beho¬ 

ren tot de belangrijkste stukken uit de maritieme 
geschiedenis van Nederland. Gelukkig zijn ze in 

het vernieuwde museum volledig gerespecteerd in 

hun samenhang. In de ruimte waar ze, gerestau¬ 

reerd en goed uitgelicht, zijn opgehangen komen 
ze beter dan ooit tot hun recht. Bij de heropening 

van het museum verscheen een boek over deze 

unieke wandtapijten, bestemd voor de museumbe¬ 

zoeker, maar ook geschikt als informatiebron over 

Zeeland in de beginjaren van de Opstand tegen 

Spanje. Het boek biedt daarnaast een beknopte ge¬ 
schiedenis van de lotgevallen van de tapijten door 

de eeuwen heen en de manier waarop ze zijn geïn¬ 

terpreteerd. 
De Zeeuwse tapijten zijn tussen 1593 en 1602 be¬ 

steld bij verschillende tapijtwevers, die allen een 
ding gemeen hadden: ze kwamen oorspronkelijk uit 

Vlaanderen, de bakermat van deze kunstvorm. In 

opdracht van de Staten van Zeeland voerden zij de 

ontwerpen uit die Hendrick Vroom, toen nog aan 

het begin van zijn carrière als zeeschilder, had ge¬ 
maakt. Eén tapijt is gemaakt naar een tekening van 

Karei van Mander. De voorstelling daarvan is niet 

maritiem van karakter, maar heraldisch: diverse 

Zeeuwse wapens en symbolen. De tapijten hadden 

een praktische functie: het bekleden van de wanden 

van de ruimte waar het provinciale bestuur verga¬ 

derde, maar ze dienden ook een ideologisch doel. Ze 
herinneren in beeld en symboliek aan de heldhafti¬ 

ge strijd die de Zeeuwen leverden in de jaren 1572- 

1576, met als resultaat dat de gehele provincie het 

Spaanse juk van zich afschudde en de kant van de 

Prins van Oranje koos. Die Prins staat dan ook als 

‘eerste edele’ van het gewest fier bovenaan op het 

wapentapijt. 
Museumbezoekers zijn in het algemeen meer ge¬ 

wend aan het bekijken en interpreteren van schilde¬ 
rijen dan van tapisserieën. Tapijten zijn doorgaans 
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als een reeks vervaardigd en vertellen zo een samen¬ 

hangend verhaal. Bovendien zijn de verschillende 

elementen van dat verhaal, gebeurtenissen die na el¬ 

kaar plaatsvonden, vaak verenigd in dezelfde voor¬ 
stelling. Daar komt in dit geval nog eens bij dat het 

gaat om gebeurtenissen die zelfs de doorgewinterde 

kenner van de vaderlandse geschiedenis niet paraat 

heeft. De Slag bij Nieuwpoort en het Beleg van Lei¬ 
den zijn nu eenmaal veel bekender dan de Slag bij 

Lillo (februari 1573) of het Beleg van Zierikzee 

(1575_1576), beide onderwerp van een tapijt in de 
Zeeuwse reeks. Bij het ‘lezen’ van de afbeeldingen 
op de tapijten is het boek dat Katie Heyning maakte 

een uitstekende ondersteuning. Helder beschrijft zij 
de politieke en militaire verhoudingen in de Zeeuw¬ 

se delta aan het begin van de Opstand en zij koppelt 

die beschrijving telkens aan de details van de ver¬ 

schillende tapijten. Het boek beperkt zich niet tot de 

ontstaansgeschiedenis en de betekenis van de tapij¬ 
ten. Ook hun latere geschiedenis komt aan bod. Zo 

wordt duidelijk dat het voortbestaan van deze waar- 

devolle stukken soms aan een zijden draadje hing, 
in een aantal gevallen bijna letterlijk. 

Een apart hoofdstuk ‘Tapijtdetails’ is gericht op 
de bezoekers van het Zeeuws Museum. De auteur 

wijst daarin, aan de hand van een aantal detailfoto’s, 

op allerlei bijzonderheden die de kijker misschien 

zouden ontgaan: een bepaalde schip of scheepsty- 
pe, een vlag of een persoon. Ook de Latijnse op¬ 

schriften op de tapijten zijn keurig vertaald in het 

boek terug te vinden. Het gehele betoog wordt bo¬ 

vendien onderbouwd met relevante verwijzingen 
naar bronnen en literatuur. 

De tapijten van Zeeland is bedoeld om historische in¬ 

formatie te geven. Daarin is uitstekend voorzien. 
Jammer is wel dat het boek nauwelijks ingaat op de 

techniek van het weven en de recente restauratie van 
de tapijten, die meer dan een halve eeuw in beslag 

nam! Die insteek vanuit de geschiedenis is te verde¬ 

digen, maar minder aanvaardbaar is de vormgeving 

van deze uitgave. Dat de band bestaat uit transpa¬ 

rant zacht plastic is in elk geval origineel. Het is wel 
grappig om te zien hoe de katernen aan elkaar zijn 

genaaid en gelijmd, al staat het niet erg mooi in de 

boekenkast. Maar de manier waarop de vormgever 

zich in het binnenwerk op de voorgrond dringt, is 

soms treurig. Wie bedenkt het om een foto die niet 

geheel op de bladzijde past door te laten lopen op de 

achterkant? Foto’s van details zijn in een aantal ge¬ 

vallen niet te ontcijferen doordat ze in de kolom¬ 
breedte van het grafisch ontwerp zijn geperst. Een 

uitstekend boek als dit had een betere behandeling 
verdiend. 

Remmelt Daalder 

C.P. Lemée, The Renaissance shipwrecks jrom Chistians- 

havn. An archaeological and architectural study of large 
carvel vessels in Danish waters, 1580-1640 ‘Ships and 

boats of the North’ volume 6 (Viking Ship Museum: 

Roskilde, 2006; 371 p., ill., isbn 87-85180-34-3; 
€52,00) 

In 1996-1997 werden op een voormalig fabriekster¬ 

rein van de Kopenhaagse scheepswerf en motoren- 

fabriek Burmeister & Wain acht scheepswrakken 

ontdekt, waarvan de helft in goede staat. Naar de 
vindplaats werden ze B&Wi t/m 8 genoemd. Na op¬ 

graving en analyse bleken ze op één na te dateren uit 

de periode 1580-1630 en belangrijk bij te dragen aan 

onze kennis over de scheepsbouw in die periode. 

De scheepsbouw in de zestiende en zeventiende 

eeuw was een belangrijke factor bij ingrijpende 

maatschappelijke ontwikkelingen. De Europese ex¬ 
pansie, de positie van de Republiek als vrachtvaar¬ 

der van Europa en de uiteindelijke dominantie van 

de Britse marine in het liniegevecht werden mede 

mogelijk door de capaciteiten van de scheepsbou¬ 
wers om daarvoor geschikte schepen te bouwen. 

Daarom is het begrijpelijk dat in de afgelopen de¬ 

cennia, toen de vragen naar die ontwikkelingen 

structureel werden onderzocht, ook de technologie 

en organisatie van de scheepsbouw in de belangstel¬ 
ling kwamen. 

Schriftelijke bronnen voor dit onderzoek zijn 
schaars. Uit de Italiaanse republieken, het Iberisch 

schiereiland en Engeland zijn enige documenten 

bekend, vaak door niet-scheepsbouwers geschre¬ 
ven. Uit ons land kennen we de verhandeling van 

Witsen uit 1671, door Hoving in 1994 verduidelijkt, 
en van Van Yk uit 1697. Verder leveren de archieven 

van de VOC waardevol materiaal, wat nog maar ten 

dele is bestudeerd. Ketting heeft hieruit in 2006 een 

beeld kunnen destilleren van de organisatie en stan¬ 
daardisatie van VOC werven en de bouw en exploita¬ 

tie van fluitschepen voor de intra-Aziatische vaart. 

Die schaarse schriftelijke bronnen zijn aangevuld 

door archeologische vondsten, waaruit inzicht in de 
praktijk van het bouwen, de dimensionering en vorm¬ 

geving verkregen kan worden. Voor de zestiende en 

zeventiende eeuw waren die vondsten echter schaars. 
In Denemarken waren dat slechts drie schepen, die 
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nog maar gedeeltelijk waren bewaard of door geld¬ 
gebrek niet volledig onderzocht konden worden. In¬ 
ternationaal was de situatie niet veel beter, waar he¬ 
laas wrakduikers maar al te vaak meer oog hebben voor 
de (verkoopbare) lading dan voor de wetenschappe¬ 
lijk belangwekkende scheepsconstructie. Van de in 
1629 gestrande Batavia is niet veel over, evenmin als 
van de Mauritius. Op het wrak SOi in het Scheurrak 
bij Texel zijn alleen verkenningen uitgevoerd, veel 
wrakken uit de IJsselmeerpolders zijn nauwelijks ge¬ 
rapporteerd of onderzocht, en een diepgaand en sa¬ 
menhangend archeologisch en historisch onderzoek 
van de Vasa, gezonken in 1628, is pas recent ter hand 
genomen. Dit zal in vijf kloeke delen gerapporteerd 
worden, waarvan het eerste in 2006 verscheen en het 
laatste, over de bouw, voor 2014 is gepland. 

Daarom vormen de acht B&W wrakken niet alleen 
een numerieke, maar ook kwalitatief zeer belangrij¬ 
ke uitbreiding van de bronnen. Twee van de schepen 
waren in 1624 afgezonken om als fundatie te dienen 
voor een kielkade, een derde ruim een eeuw later ter 
uitbreiding van die kade. De overige zonken waar¬ 
schijnlijk door natuurlijke oorzaken. Ze varieerden 
van een boot van rond 5 m tot een koopvaarder van bij¬ 
na 35m. Er waren zowel klinker als karveel ge¬ 
bouwde schepen, naar bouwwijze in skeletbouw en 
verscheidene varianten van de schaalbouw. Zeker drie 
van de wrakken hadden een Hollandse connectie, 
waarvan twee zeer waarschijnlijk in Holland waren 
gebouwd. Een vierde toonde een vergelijkbare bouw- 
traditie, de overigen een Scandinavische of Baski- 
sche. Alle acht schepen waren als koopvaarders ge¬ 
bouwd, maar één in een latere fase tot oorlogsschip 
versterkt. Van bijzonder belang zijn de wrakken van 
een in Holland gebouwde verlanger, mogelijk de ‘ver¬ 
langde raboeier’ Dejayer die in 1615 in Edam geveild 
werd, en van een Oost-Indiëvaarder. 

Uit eigentijdse teksten en een enkele afbeelding 
was bekend dat schepen verlengd werden om aan de 
explosieve vraag naar vrachtcapaciteit aan het eind 
van de zestiende eeuw tegemoet te komen, maar hoe 
dit gebeurde was niet bekend. Door de B&W wrak¬ 
ken is duidelijk geworden hoe dat in zijn werk ging. 
Het schip werd letterlijk door midden gezaagd en de 
beide helften werden door een tweede huid, nieuwe 
kiel, zaathout en kimwegers weer aan elkaar ver¬ 
bonden en versterkt. De Oost-Indiëvaarder was een 
35m lange koopvaarder die door dubbeling en be¬ 
kleding van de huid geschikt was gemaakt voor de 
tropen en deelnam aan de eerste Deense schipvaart 
naar Oost-Indië in de jaren 1618-1622. 

De wrakken zijn onder grote tijdsdruk opgegraven, 
opgemeten en beschreven. Omdat geen financiering 
gevonden kon worden voor conservering, moesten 
zoveel mogelijk gegevens tijdens de opgraving ver¬ 
zameld worden. Daarom is een speciale opgravings- 
trategie ontworpen, met gebruik van een ‘total sta¬ 
tion’ meetmethode waarbij met laserapparatuur de 
verticale projectie van wrakdelen werd vastgelegd. 
Door in lagen te werken en op gezette plaatsen verti¬ 
cale dwarsdoorsneden te tekenen, kon later een drie¬ 
dimensionaal beeld afgeleid worden. Van de belang¬ 
rijkste schepen werd bovendien een representatieve 
sectie dwars over het schip geborgen om die nader¬ 
hand in het laboratorium te kunnen tekenen en ana¬ 
lyseren. Hoewel hierdoor een snelle werkwijze mo¬ 
gelijk was, stuitte men later toch op enige hiaten in 
de informatie. Voor de analyse en reconstructie van 
de wrakken bleek het uitvoerige gebruik van model¬ 
bouw onontbeerlijk te zijn. 

In het boek worden de opgraving, analyse en re¬ 
constructie van de wrakken overzichtelijk en uitvoe¬ 
rig gerapporteerd, waarbij de vier best bewaarde 
centraal staan: een Waddenvaarder, pinas of fluit, 
verlanger en Oost-Indiëvaarder. Het boek is een be¬ 
werking van het Deense proefschrift wat de auteur 
in 2002 verdedigde, en is uitgegeven in de prestigi¬ 
euze serie Ships and boats of the north van het Viking 
Ship Museum in Roskilde. Vier delen kunnen on¬ 
derscheiden worden: het eerste geeft een overzicht 
van de Deense scheepsbouw in internationale con¬ 
text, het tweede zet de onderzoeksmethoden uiteen, 
in het derde worden de onderzoeksresultaten voor 
ieder wrak diepgaand beschreven, en het vierde be¬ 
vat een discussie, conclusies en samenvatting. De 
samenvatting is vertaald in het Nederlands (door A. 
Hoving), Frans, Deens en Duits. Verder is een ver¬ 
klaring van Engelse termen toegevoegd, eveneens 
met de vertaling in bovengenoemde talen, een bron¬ 
nenlijst en index. Het boek is prachtig uitgevoerd en 
voorzien van vele tekeningen en foto’s die de goed 
leesbare tekst duidelijk ondersteunen. De enige op¬ 
merking is dat enkele inconsistenties in vermelde 
bouwjaren en lengtes ingeslopen zijn. Vooral van¬ 
wege de belangwekkende inhoud is dit prachtige 
boek verplichte literatuur voor iedereen die zich be¬ 
roepsmatig of uit liefhebberij met de historische 
houten scheepsbouw uit de zestiende en zeventien¬ 
de eeuw bezighoudt, en een aanrader voor degenen 
die daaraan gerelateerd onderzoek doen. 

Gerbrand Moeyes 

70 TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 27 (2008) 1 

Victor Enthoven, Remmelt Daalder, Peter Blom, Een 
Zeeuwse zeeschilder. Enge! Hoogerheyden (1740-1807) 
(Vlissingen: Uitgeverij ADZ, 2007; 108 p., ill., isbn 

978-90-72838-42-1; €14,95) 

Mijn bespreking van het boek Zeeslagen en zeehelden in 
de Gouden Eeuw door Peter Sigmond en Wouter Kloek 
(Amsterdam, Rijksmuseum en Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2007 (zie TvZ 26, 2007, p. 185-186) ein¬ 
digde met de oproep om een overzichtswerk van de 
achttiende-eeuwse maritieme schilderkunst te 
schrijven, want over de zeventiende eeuw weten we 
zo langzamerhand al heel veel, evenals over die van 
de negentiende eeuw. De tussenliggende achttiende 
eeuw is nog steeds een braakliggend terrein waar 
naar mijn mening voor diverse terreinen van de 
kunstgeschiedenis nog veel te weinig onderzoek is 
gedaan. Lang is gedacht dat dit een lauwe periode 
was en dat is op zich niet zo verwonderlijk. De Ne¬ 
derlandse kunstproductie verloor al vroeg in de 
achttiende eeuw alle internationale betekenis, en te¬ 
gelijk kende Nederland een geleidelijke neergang 
als maritieme mogendheid. Er was echter nog 
steeds een aantal maritieme kunstenaars actief en 
een van hen was de Zeeuw Engel Hoogerheyden. 
Met de verschijning van een boek over hem lijkt het 
alsof mijn oproep gehoor heeft gekregen. Hooger¬ 
heyden was een van de bekendste zeeschilders van de 
achttiende eeuw, maar buiten Zeeland en de mari- 
tiem-historische wereld is hij nauwelijks bekend. De 
auteurs zijn een kenner van de Zeeuwse maritieme 
geschiedschrijving, een conservator wiens museum 
de grootste collectie Hoogerheydens in Nederland 
beheert, en een beheerder van Hoogerheydens in 
Veere. Bescheiden stellen zij in het voorwoord dat dit 
een eerste verkenning van de kunstenaar en zijn oeu¬ 
vre betreft. 

Het met 80 afbeeldingen rijk geïllustreerde boek 
is in drieën ingedeeld. Allereerst zijn er drie inlei¬ 
dingen, over de maritieme geschiedenis van Zee¬ 
land, de persoon van Hoogerheyden, en zijn rol als 
maritiem chroniqueur. Het leven van Engel Hooger¬ 
heyden vertoont voor een deel gelijkenis met dat van 
Gerrit Groenewegen (1754-1826). De van oorsprong 
scheepstimmerman Groenewegen verloor door een 
ongeluk zijn rechterbeen waardoor hij zijn beroep 
moest opgeven en kunstenaar werd. Hoogerheyden 
ging als matroos naar zee. Tijdens een van zijn rei¬ 
zen aan boord van een Oostindiëvaarder kreeg hij op 
achttienjarige leeftijd een ongeval waardoor een van 
zijn benen moest worden afgezet. Na twaalf am¬ 

bachten en dertien ongelukken koos ook hij voor 
het beroep van kunstenaar. 

In een tijdperk waarin het beroep van zeeschilder 
vrijwel was uitgestorven, was de in Middelburg ge¬ 
boren en getogen Hoogerheyden een van de weinige 
Nederlandse kunstenaars die zich volledig toeleg¬ 
den op het maken van zeestukken. Waar en van wie 
hij dat leerde, is onbekend. Hij moet zeker aanleg 
voor tekenen en schilderen hebben gehad en samen 
met zijn kennis van de zeevaart kwam dit goed van 
pas bij het leven aan de wal na zijn ongeluk. Al snel 
ontwikkelde hij zich als zeeschilder en werkte hij in 
opdracht van de bewindhebbers van de VOC, admir¬ 
alen, kapiteins en reders om hun schepen af te beel¬ 
den. Vooral de oorlogsvloot had zijn belangstelling 
en hij had het geluk dat er in zijn tijd veel gebeurde 
dat de moeite waard was om vastgelegd te worden: 
de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), conflicten 
over de toegang tot de Schelde, het oprukken van het 
Franse leger en tenslotte de Bataafse tijd. Deze ge¬ 
beurtenissen komen aan bod in het tweede deel, dat 
tevens de meeste bladzijden beslaat. Tien schetsen 
bestrijken de periode 1757-1807 en dat is gelijk aan 
het werkzame leven van Hoogerheyden als kunste¬ 
naar. In deze schetsen worden diverse aspecten van 
het Zeeuwse en maritieme leven behandeld. Deze 
korte stukjes over de schepen van de Middelburgse 
Commercie Compagnie (1757-1779), de Essequibo 
Sociëteit (1772), het vergaan van het VOC-retour- 
schip de Woestduin in de Scheldemonding (1779), 
een minizeeslag voor de Portugese zuidkust (1781), 
de zeeslag bij Doggersbank (1781), de expeditie van 
J.P. van Braam naar Oost-Indië (1783-1786), de rede 
van Veere (1789-1807), de verovering van de Franse 
brik La Sainte Lucie (1793), de Britten voor Den Helder 
(1799), en de Bataafse vloot onder schout-bij-nacht 
Card Hendrik Ver Huell (1804-1805) zijn geïllu¬ 
streerd met schilderijen van en prenten naar 
Hoogerheyden. Ze zijn qua onderwerpen en afge- 
beelde kunstwerken gevarieerd en interessant en il¬ 
lustreren soms weinig bekende periodes uit ons va¬ 
rend verleden. 

In zijn artistieke loopbaan zien we ook een ont¬ 
wikkeling in zijn werk. Het vroege werk oogt nog ta¬ 
melijk houterig en de compositie is dan tamelijk on¬ 
samenhangend. Dat verandert met de tijd en zijn 
werk wordt dan levendiger en kent meer afwisse¬ 
ling. Zijn schilderijen blijven overigens eerder docu¬ 
mentair dan sfeervol. Het boek besluit met een lijst 
van werken, illustraties en noten. 

Concluderend moet worden gesteld dat deze eer- 
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ste aanzet om het werk van Hoogerheyden voor het 

voetlicht te brengen geslaagd is. Het is een alleraar¬ 

digst boek dat inzichten biedt in de maritieme en ar¬ 
tistieke ontwikkelingen in Zeeland vanaf het mid¬ 

den van de achttiende eeuw tot aan de Bataafse 

Republiek. Hoogerheyden wordt in zijn tijd en ge¬ 

ografische omgeving geplaatst. Nieuw is dat het 
sterfjaar van Hoogerheyden door nader onderzoek 

is bepaald op 1807, terwijl men tot nu toe aannam 

dat hij in 1809 was overleden. Omdat dit in 2007 pre¬ 

cies tweehonderd jaar geleden is, begeleidt het boek 

een tentoonstelling van zijn werk in het Stadsmuse¬ 

um De Vierschaar te Veere. 
Het is plezierig dat in de lijst van werken achter in 

het boek wordt verwezen naar de illustratie in de 

tekst en omgekeerd, maar jammer dat er geen regis¬ 
ter op de scheepsnamen is opgenomen. Het zou aar¬ 

dig zijn als nu een volgende monografie zou ver¬ 

schijnen over het leven en werk van de zeeschilder 

David Kleyne (1753-1805), die eveneens in Middel¬ 
burg werkzaam was. We kunnen dan misschien ook 

iets meer te weten komen over een eventuele wedij¬ 

ver tussen deze twee verdienstelijke kunstenaars. 
Ron Brand 

Michael Breet, Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de ha¬ 

ven uan het Noorse Bergen, 12 augustus 1565 (Zutphen: 
Walburg Pers, 2007; 176 p., ill., isbn 978-90-5730- 

468-2; €19,50) 

Aan het einde van het ‘De Ruyterjaar’ verscheen het 

boek van Michael Breet (1932), voormalig stuurman 

bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, over de lot¬ 

gevallen van de Oost-Indische retourvloot in de 
Noorse havenplaats Bergen in de zomer van 1665. 

Het was uiteindelijk luitenant-admiraal Michiel de 

Ruyter die de door de Engelsen bedreigde VOC- 

vloot in Bergen ophaalde en naar de Republiek kon- 

vooieerde. 
Over de lotgevallen van deze retourvloot is eerder 

al een en ander gepubliceerd. De Noorse historicus 

Bernt Lorentzen schreef in 1949 Kampen om Ost-In- 

diajldten og dcns historiske bakgrunn (Bergen 1949), 
J.C.M. Warnsinck De retourvloot van Pieter de Bitter 

(Den Haag 1929) en Breet zelf hertaalde de uit 1676 
daterende reisbeschrijving Oost-Indische voyagie van 

Wouter Schouten (Walburgpers, Zutphen 2003). 

Ooggetuige Schouten voer als chirurgijn op de Rij¬ 
zende Zon, die deel uitmaakte van de retourvloot on¬ 
der commando van Pieter de Bitter (i6??-i666), en 

maakte de strijd in Bergen zelf mee. Direct rijst de 

vraag wat de toegevoegde waarde van deze publica¬ 

tie kan zijn. 
Breet bespreekt in zijn Strijd om de VOC-miljoenen de 

terugreis van De Bitters rijk beladen VOC-vloot. Tij¬ 

dens de thuisreis brak de Tweede Engelse Zeeoorlog 
(1665-1667) uit, waardoor De Bitter vanwege het 

oorlogsgevaar om Engeland en Schotland zeilde en 

in de zomer van 1665 uitweek naar het Noorse Ber¬ 

gen. Deze havenplaats was destijds in Deense han¬ 
den. In het neutraal veronderstelde Bergen wachtten 

reeds zo’n vijftig Hollandse koopvaarders op een 

konvooi naar de Republiek. Zij kregen nu gezel¬ 

schap van de VOC-vloot. De Engelse koning Karel II 

en zijn Deense collega Frederik III hadden intussen 
een geheime overeenkomst gesloten. Een Engels es¬ 

kader zou de Nederlandse schepen in de haven van 
Bergen veroveren. De gouverneur van Bergen, Johan 

Caspar von Cicignon, en de Noorse generaal Claus 

von Ahlefeldt zouden geïnstrueerd worden om niet 
in te grijpen. De buit zou verdeeld worden tussen 

Karel II en Frederik III. De koerier met dit bericht ar¬ 
riveerde echter te laat in Bergen. Tegen het interna¬ 

tionale oorlogsrecht in was de Engelse vloot op 12 
augustus 1665 al tot de aanval gegaan. Tot hun ver¬ 

bazing kregen de Nederlandse schepen volop vuur- 

steun vanuit de forten aan de havenmonding. Na 

vier uur hevige strijd trok de gehavende Engelse 

vloot zich terug. De Nederlandse schepen waren 
voorlopig veilig. Op 30 augustus arriveerde De Ruy- 

ter’s vloot voor Bergen. Ruim een week later aan¬ 

vaardden alle Nederlandse schepen onder begelei¬ 

ding van De Ruyter de thuisreis. Twee VOC-schepen 

werden echter alsnog door de Engelsen onderweg 
genomen. 

Strijd om de VOC-miljoenen bestaat uit twintig korte 

hoofdstukken die bol staan van (lange) citaten. Zijn 

gegevens putte Breet hoofdzakelijk uit de bestaande 
literatuur en enkele pamfletten. In de ‘Verantwoor¬ 

ding’ refereert de auteur wel aan zijn onderzoek in 
Bergen, maar met uitzondering van de vermelding 

van het manuscript van de Bergse dominee Thomas 

Gilbertsen ontbreken verwijzingen naar Noors/ 

Deens bronnenmateriaal. Helaas zijn in de achttien 

bijlagen de vindplaatsen niet vermeld en zijn alle 
buitenlandse teksten vertaald, ja zelfs hertaald naar 

het Nederlands. Dit vergroot zeker de leesbaarheid, 

maar niet de bruikbaarheid bij verder onderzoek. De 
vindplaatsen van de gebruikte citaten zijn groten¬ 

deels niet in het notenapparaat terug te vinden. Bij 

het lezen bekroop mij het gevoel dat lang niet altijd 
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de juiste informatie uit de gebruikte literatuur is 

overgenomen. Dat De Ruyter bijvoorbeeld alle door 
de Engelsen veroverde vestingen in West-Afrika en 

in West-Indië heroverde, is zeker niet correct (p. 32). 
De verklaring dat de hoofdoorzaak van de Tweede 

Engelse Zeeoorlog gelegen is in de poging van Karei 

II om het stadhouderschap in de Republiek te her¬ 
stellen, lijkt mij iets te simplistisch (p. 33). 

In Breets publicatie ontbreekt bovendien elke 

analyse. Strijd om de VOC-miljoenen is een bijna chro¬ 

nologisch betoog geworden. Op de citaten na, leest 

het als een spannend oorlogsboek, dat uitermate ge¬ 
schikt is om verfilmd te worden. Een bruikbaar 
script ligt er al. 

Adri P. van Vliet 

Gerben Graddesz Hellinga, Pioniers uan de Gouden Eemo 

(Zutphen: Walburg Pers, 2007,176 p., ill., isbn 978- 

90-5730-480-4, c 29,50); Geschiedenis uan Nederland. De 
canon uan ons uaderlands uerleden (Zutphen: Walburg 

Pers, 2007; 191 p., ill., isbn 978-90-5730-600-X, 

€29,95) 

Tijdens de Algemene Beschouwingen van septem¬ 
ber 2006 sprak premier Balkenende over de VOC- 

mentaliteit waaraan we ons vandaag de dag zouden 

moeten spiegelen. Hij bedoelde daarmee te zeggen 

dat Nederland dynamisch moet zijn en over de gren¬ 
zen heenkijken. Die opmerking kwam hem vanwe¬ 

ge de negatieve aspecten van de koloniale periode 
van ons land echter op heel wat kritiek te staan. Het 

lijkt erop of Hellinga met zijn boek Pioniers uan de 

Gouden Eeuiu een lans breekt voor hetgeen onze mi¬ 

nister-president toen verkondigde. De auteur noemt 

zijn boek een ‘zusterboek’ van zijn eerder versche¬ 
nen Zeehelden uan de Gouden Eeuiu (besproken in TvZ 

26 (1) 2007,71-73), dus dat belooft wat. De vormge¬ 
ving heeft ook veel weg van dat eerste boek. Op de 

voorkant van het omslag staan twee afbeeldingen 
boven elkaar met daartussen vijf portretten van en¬ 

kele van de te behandelen pioniers. Niet allemaal, 

want volgens de inhoudsopgave worden in het boek 

23 hoofdpersonen behandeld. Dat blijken er nog 
vier meer te zijn, maar die worden behandeld in één 

van de 23 biografieën. Op het omslag zijn achter¬ 

eenvolgens afbeeldingen te zien van Jan Pieterszoon 
Coen, Ryckloff van Goens, Peter Stuyvesant, Frede¬ 

rik de Houtman en Johan Maurits van Nassau. 

Waarom nu juist hun portretten zijn afgebeeld, 
wordt niet verklaard. Wat ook onduidelijk blijft, is 

waarom boven aan het omslag het schilderij De Staal¬ 

meesters van Rembrandt is afgebeeld. In het boek ko¬ 
men ze verder niet voor en als pioniers kunnen we ze 

ook al niet beschouwen. Hellinga noemt zijn boek 

ook een ‘portrettengalerij’ en hij bedoelt daarmee 

een reeks korte biografieën van mannen die een 

hoofdrol hebben gespeeld in het fascinerende pro¬ 

ces van de Nederlandse expansie overzee. Bij de se¬ 
lectie van de 23 ‘pioniers’ is uitgegaan van twee vra¬ 

gen. Waren het leven en de persoonlijkheid van de 

betreffende persoon interessant genoeg om nu nog 

te kunnen boeien? En: illustreert zijn biografie één 

of ander specifiek aspect van het stichten van het 

Nederlandse overzeese rijk? Daarnaast behandelt 
het boek alleen hoofdfiguren uit de periode van 1590 

tot 1700. Hoe de keuze tot stand kwam, wordt niet 

verantwoord. Door de keuze voor 23 personen lijkt 
het erop alsof er geen andere personen tot de pio¬ 
niers behoorden. 

Eigenlijk zijn het er overigens 22, want de ‘per¬ 

soon’ Jan Compaen heeft nooit bestaan en staat mo¬ 
del voor het scheepsvolk, kortom de gewone man en 
het leven aan boord van de schepen. 

Na een inleiding over de economische en politie¬ 
ke ontwikkelingen van de Gouden Eeuw volgen de 

korte biografieën, alfabetisch geordend van Corne- 

lis van Aerssen van Sommelsdijck tot en met Abel 

Jansz Tasman. Bij elke biografie komt een bepaald 
geografisch gebied of activiteit aan de orde. Zo 

draait het bij Frederik Coyett om Formosa, bij Cor- 

nelis de Houtman om de Eerste Schipvaart en bij 
Cornelis Jol om de kaapvaart. 

Dan zijn er, zoals gezegd, nog vier andere biogra¬ 
fieën die geen eigen plaats kregen, maar zijn onder¬ 

gebracht bij de levensbeschrijvingen van anderen. 

Dat zijn die van Dirk China (bij Jan Huyghen van Lin- 

schoten), Jacob van Heemskerck (bij Willem Ba- 
rentsz), Piet Heyn (bij Cornelis Jol) en Frederik de 

Houtman (bij zijn broer Cornelis). Waarom dit is 

gedaan, wordt niet uitgelegd. En hier begint dan 
weer de schoen te wringen. Ook voor dit boek koos 

Hellinga voor een alfabetische opzet, die niet uit de 

verf komt. Biografieën bevatten regelmatig verwij¬ 

zingen naar andere personen en dan komen we dat 

verhaal daar nog een keer tegen. Dat bederft het 

leesplezier. Om een voorbeeld te noemen: Cornelis 
Jol en Piet Heyn. Het artikel over beide zeehelden 

van Henk den Heijer in In het kielzog, het liber amico- 
rum voor Jaap R. Bruijn uit 2003, biedt veel meer in¬ 

teressante informatie dan Hellinga’s biografische 

schets. Den Heijer vergelijkt hun carrières en con- 
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cludeert dat Piet Heyn een betere ‘pers’ had dan Jol 

en daarom een held is geworden. Hellinga noemt dit 

artikel niet en ook niet het boek De geschiedenis van de 
oudste geslachten van de/amiliejol van N. Noordervliet- 

Jol uit 2004. Wel wordt in de literatuurlijst Den 
Heijer’s (abusievelijk met een y geschreven) boek 

over de WIC genoemd. 
Net als Zeehelden van de Gouden Eeuiv is ook dit boek 

van vele illustraties voorzien. Meer dan 150 afbeel¬ 
dingen van schilderijen, prenten, boekillustraties en 

kaarten ondersteunen het verhaal van de Nederland¬ 

se expansiedrift. Diverse kaartjes daarnaast geven 

aan waar zich die expansiedrift afspeelde. Helaas is 

ook in dit boek de kwaliteit van de illustraties bene¬ 

den peil. Het is teleurstellend dat in veel gevallen af- 
gebeelde schilderijen of prenten uit andere boeken 

zijn overgenomen in plaats van dat een originele af¬ 

beelding is geplaatst. Soms klopt het onderschrift 

ook niet. Zoals bij het schilderij van het ‘Gezicht op 

Batavia’ van Andries Beeckman uit ca. 1656 op p. 84. 
Afgebeeld is echter niet de versie die zich in het Tro¬ 

penmuseum bevindt, maar die in de collectie van het 

Rijksmuseum. Dat kan worden geconstateerd aan 
de hand van het artikel van Els Jacobs over Beeck¬ 

man in Schatkamer, het liber amicorum voor Leo M. 

Akveld uit 2002. 
De biografie achter in het boek is summier en se¬ 

lectief en bevat voor een deel verouderde titels. Een 

literatuuropgave per behandelde persoon zou han¬ 

dig geweest zijn. Bij het lezen van het boek bekroop 
mij de vraag wat dit boek bijdraagt aan de kennis die 

we al hebben over deze ‘pioniers’. Voor de maritiem 

historicus als ‘insider’ weinig, denk ik. Voor het 

grote publiek, dat sinds de opmerking van Balke¬ 

nende voor het eerst met het niet zo prettige verle¬ 

den van de VOC werd geconfronteerd, biedt het ho¬ 

pelijk een aanzet tot verder lezen. 
In het kielzog van De Canon van Nederland, op¬ 

gesteld door de Commissie Ontwikkeling Neder¬ 

landse Canon, verschenen vele andere canons. Op 

lokaal terrein of op een bepaald gebied, zoals de 
canons van de glastuinbouw, de film, of de bètaca- 

non, een initiatief van De Volkskrant. Wat er ook over 

deze ‘wildgroei’ van canons valt te zeggen, ze geven 

aan dat geschiedenis tegenwoordig weer helemaal 
‘in’ is, maar dat men ook behoefte heeft aan vastig¬ 

heid in een maatschappij waarin de informatie¬ 

stroom niet alleen haast niet meer bij te houden is, 
maar die ook nog eens via een diversiteit van media 
tot ons komt. Televisie, kranten, internet, etc. bie¬ 
den ontzettend veel informatie waardoor men vaak 

door de bomen het bos niet meer ziet. Hellinga 

moet gedacht hebben om hier wat orde in te schep¬ 

pen en heeft in zijn boek Geschiedenis uan Nederland. De 

canon uan ons vaderlands verleden vijftig overzichtelijke 
hoofdstukken geschreven waarin de vensters van de 

Canon van Nederland nader worden toegelicht. Het 

valt te prijzen dat Hellinga zich in betrekkelijk korte 

tijd - de Canon van Nederland werd in oktober 2006 

gepubliceerd - heeft ingewerkt in de vijftig vensters. 
Van de vijftig vensters zijn er vijf maritiem te noe¬ 

men. Dat zijn die over de Verenigde Oostindische 

Compagnie (13), De Adas Maiorvan Blaeu (19), Mi- 

chiel de Ruyter (20), slavernij (23) en de haven van 
Rotterdam (44). In deze, maar ook in de minder ma¬ 

ritieme vensters, legt Hellinga dwarsverbanden met 

andere vensters, zoals de hanze en de Republiek, de 

statenbijbel of Hugo de Groot, die nuttig zijn en 

waardoor een breed beeld van de vaderlandse ge¬ 

schiedenis ontstaat. 
Hellinga geeft in zijn inleiding aan dat hij de 

meeste moeite had met het neutraal beschrijven van 

de meest recente ontwikkelingen, zoals de veelkleu¬ 

rige samenleving en de ontwikkeling van de Europe¬ 

se Unie en hij legt daar heel duidelijk zijn eigen me¬ 
ning in, maar het is zijn verdienste dat hij de 

vensters van de Canon met elkaar heeft weten te ver¬ 

binden, zodat een samenhangend geheel ontstaat. 

Het exemplaar van het boek dat ik raadpleegde voor 

deze bespreking was al de derde druk. Het boek 

voorziet dus in een behoefte. Wie snel een beeld wil 
krijgen van de hoogtepunten van de Nederlandse 

geschiedenis heeft aan dit boek een goede basis. Tot 

slot een klein minpuntje: de kwaliteit van de meer 

dan 200 afbeeldingen is over het algemeen goed, 

maar het is jammer dat een literatuurlijst ontbreekt. 
Ron Brand 

Lennarth Petersson, Rigging, Period Fore-and-AjtCrajt. 

(Londen, Chatham Publishing, 2007; 112 p., 200 ill., 

ISBN 978-1-86176-237-5; €19,99) 

Weinig boeken worden uitgebracht met zo weinig 

tekst als dit. Van de 112 bladzijden zijn er 7 gevuld 
met tekst en dan reken ik het dankwoord en het in¬ 

leidend tekstfragment van Joseph Conrad uit Mirrors 

of the Sea voor het gemak even mee. Lennard Peters¬ 

son is dan ook geen schrijver. Hij is een professio¬ 
neel illustrator en daarnaast amateur modelbouwer. 

Eerder gaf hij Rigging Period Ship Models uit, gericht 
op modelbouwers en algemeen geïnteresseerden. 
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Aangemoedigd door het succes van dat boek komt 

hijnumeteen beschrijving van het tuig van drie klei¬ 

nere langsscheeps getuigde vaartuigen, een Ameri¬ 
kaanse schoener, een Britse kotter en een Franse 

logger. De schrijver heeft geen ambitie deze typen 

‘in depth’ te beschrijven, hij geeft alleen de tuigage 

weer en iemand die er meer over wil weten zal elders 
moeten zoeken. Dat is niet erg, hoewel het behulp¬ 

zaam zou zijn geweest als Petersson een literatuur- 

lijstje per schip zou hebben toegevoegd. Persoonlijk 

heb ik meer moeite met de bron van al deze prachti¬ 
ge tekeningen. Want prachtig zijn ze, daar kan geen 
mens omheen. 

De gegevens over de Amerikaanse schoener komen 
van een model, dat is gemaakt naar een in 1812 door 

de Zweedse Marine aangekocht schip van het type en 

zoals de schrijver/tekenaar zelf al aangeeft, verschilt 
het tuig nogal van de beschrijving die Howard Cha- 

pelle in zijn Search for Speed under Sail presenteerde. 

Hoewel het Zweedse model geen zeilen heeft, heeft 

Petersson getracht deze te reconstrueren. Dat geeft 
nogal wat mogelijkheden tot improvisatie. 

De gegevens voor de Engelse kotter komen van een 

model uit de tweede helft van de achttiende eeuw, dat 
staat in het Science Museum in Londen, en de schrij¬ 

ver verwijst verder nog naar tekeningen en een model 

in het National Maritime Museum in Greenwich. 

De Franse logger tenslotte, wordt beschreven aan 

de hand van een model in het Zweedse Nationale 
Maritieme Museum en dateert van rond 1800. 

Ik heb geen spat aan te merken op de kwaliteit van 
de tekeningen, die staan boven elke kritiek, maar 

wel op de keuze van deze drie schepen en op de 
bronnen, waarnaar ze zijn gemaakt. 

Wat kan de reden zijn om drie van herkomst zo ver¬ 
schillende vaartuigen uit min of meer dezelfde pe¬ 

riode samen in één boek te beschrijven. Mensen die 

gegevens zoeken over schoeners, kotters of loggers 
zullen niet snel grijpen naar een boek met deze titel 

en de informatie dus niet, of bij toeval vinden. Per¬ 

soonlijk zou ik het handiger hebben gevonden om 

een groepje scheepstypen te beschrijven die van de¬ 

zelfde herkomst waren, waardoor zemeerinhun ‘na¬ 

tuurlijke omgeving’ konden worden geapprecieerd. 

Nu is er hoogstens een zekere overeenkomst in tijd, 

maar het verband tussen de drie is mij niet duidelijk, 

al moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat de Franse log¬ 
gers als smokkelschepen het vaak moeten hebben 

opnemen tegen de Britse douane kotters. 

Wat ik zorgelijker vind is dat de tekenaar zich uit¬ 

sluitend heeft gebaseerd op drie modellen die hem 

ter beschikking stonden. Geen literatuur, geen 

scheepswrakvondsten, geen pictografisch materi¬ 
aal, enkel drie modellen. Ik beweeg mij dagelijks 

tussen antieke scheepsmodellen en weet wat er alle¬ 

maal kan gebeuren met deze kwetsbare objecten, 
hetzij door de lompheid van een transporteur, de 

onwetendheid van een conservator of de onhandig¬ 

heid van een restaurator. Alle drie eigenschappen 

die je bij de erbij geplaatste functies niet zou ver¬ 

wachten, maar waarvan de voorbeelden legio zijn. 
Als je dus de inhoud van een heel boek baseert op 

enkel en alleen die modellen, dan neem je automa¬ 

tisch ook alle onjuistheden mee, die er in de loop 

van de afgelopen twee eeuwen in zijn geslopen. En 
dat is een beetje, nou ja, eigenlijk wel meer dan een 

beetje, het probleem met dit boek. De tekeningen 

zijn zonder meer prachtig, helder, kortom een lust 

voor het oog. Maar ik heb te veel modellen gezien 

om zonder verder onderzoek alles wat er aan zo’n 
object zit, voor waar aan te nemen. Van de kotter heb 

ik twee exemplaren in de aan mijn zorg toever¬ 

trouwde Marinecollectie. Van beide verschilt het 
tuig aanzienlijk en allebei verschillen ze van Peters- 

sons uitgetekende type. Wat is nou waar en waar 

heeft de oorspronkelijke modelbouwer zich vrijhe¬ 

den gepermitteerd ten opzichte van het origineel of 
is een latere ingreep een beetje uit de bocht gevlo¬ 

gen? Misschien is de werkelijke bijdrage van Peters¬ 
son wel dat hij met zijn boek aantoont dat er vele we¬ 

gen naar Rome leidden en dat er vele varianten in de 

verschillende tuigen zaten. Maar dat staat nergens. 
Zo’n conclusie zou ik nou juist graag hebben willen 
zien in een boek als dit. 

Natuurlijk, de schrijver/tekenaar geeft zelf al aan 
dat zijn werk geen academische bijdrage beoogt te 
zijn aan het veld van maritiem onderzoek. Maar je 
vraagt je dan wel af: waaraan dan wel precies? 

Ongetwijfeld zullen er modelbouwers zijn die 
zich intens gelukkig voelen een model te voorzien 

van een tuig, zoals door Petersson zo prachtig ten 

tonele gevoerd, maar ik kan mij niet aan het gevoel 

onttrekken dat deze tekenaar, geplaatst binnen een 

team van samenwerkende historici, schepenexperts 
en deskundigen op het gebied van modellen veel 

nuttiger producten zou kunnen voortbrengen dan 

dit boek. Voor wie graag mooie, duidelijke tekenin¬ 

gen ziet: koop dit boek. Maar wie een evenwichtig 

beeld van de beschreven scheepstypen wenst, kan 

het alleen maar plaatsen binnen een lange lijst van 

aanvullende literatuur over dezelfde onderwerpen. 

Ab Hoving 
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Piet Westra, James C. Armstrong (eds.), Slawehandel 
met Madagaskar. Die joernale uan die Kaapse slaweskip Le- 

ijdsman, 1715 / Slave trade with Madagascar. Thejournals 

of the Cape slaver Leijdsman, 1715 (Kaapstad: Africana 
Publishers, 2006; 165 p., ill., isbn 978-0620-37367- 

8; R150.00) 

In 2002 was in het Kaaps archief een kleine tentoon¬ 
stelling ingericht over de slavenhandel van de VOC 

tussen Kaap de Goede Hoop en het eiland Madagas¬ 

kar. Een intrigerend document trok daar mijn aan¬ 

dacht: flessenpost! Het was een briefje in een enve¬ 
lop, in 1682 door een opvarende van het slavenschip 

Eemlant in zee gegooid. Achter dit tot de verbeelding 

sprekende kleine documentje bevindt zich een wereld 

aan interessante informatie. Zo beschrijft VOC- 
chroniqueur Pieter van Dam in zijn Beschry vinge van de 

Oostindische Compagnie (1693-1701) de dood van 39 sla¬ 

ven van de “Eemlant, die op de kust van Madagascar 

by een revolte, door de losgebroken slaven aangestelt, 
binnen scheepsboort soo doodtgeslagen als buyten 

boort sijn gesprongen, kostende t’samen f8.395”. 

Van de 33 slavenreizen die de VOC naar Madagas¬ 
kar maakte tussen 1654 en 1786 zijn talrijke docu¬ 

menten bewaard gebleven, waaronder zo’n twintig 
handelsjournalen. Ze bevinden zich in Den Haag en 

Kaapstad. Niet alleen bieden deze journalen veel in¬ 

formatie over de slavenhandel van de VOC, ook ge¬ 

ven ze een interessant beeld van de geschiedenis van 
Madagaskar - een relatief onbekend gebied in de 

Nederlandse koloniale geschiedenis. Maar hoe inte¬ 

ressant ook, tot op heden zijn de meeste handels¬ 

journalen niet ontsloten. Het is te hopen dat er in het 

kielzog van dit boek over de Leijdsman meer bron¬ 

nenpublicaties gaan volgen. 
In 1713 teistert een vernietigende pokkenepidemie 

de bevolking van de Kaapkolonie. Hierbij sterft on¬ 

geveer een derde van alle slaven, waardoor er een gro¬ 

te behoefte ontstaat aan nieuwe arbeidskrachten. De 

Heren XVII besluiten daarom het fregatschip Leijds¬ 
man beschikbaar te stellen voor een slavenexpeditie 

naar Madagaskar: het eiland is relatief dichtbij en de 
schepen kunnen er komen zonder noemenswaardi¬ 

ge navigatieproblemen. De Leijdsman vertrekt op 27 

juni 1715 naar Madagaskar en het nabijgelegen eiland 

Anjouan (tegenwoordigNzwani). Niet alleen moeten 

er 300 mannelijke slaven worden gekocht, ook dient 
de bemanning van twee door de Fransen gekaapte 
VOC-schepen worden opgespoord. De Amsterdam¬ 

mer Hendrik Frappé, in 1706 vanuit Batavia naar de 
Kaap gekomen, wordt aangesteld als eerste com¬ 

mies, de uit Delft afkomstige Willem van der Lint als 
commies. Zij zijn verantwoordelijk voor de slaven¬ 

handel gedurende deze reis. 
Bijna een maand na vertrek komt de zuidwestkust 

van Madagaskar in zicht. De Leijdsman gaat voor an¬ 
ker, maar door oorlogsomstandigheden en moeiza¬ 

me onderhandelingen met de plaatselijke koning De- 

monaij worden er in twee weken tijd maar zeventien 

slaven gekocht. Op 9 augustus vertrekt het schip naar 

Anjouan, gelegen ten noordwesten van Madagaskar. 

Hier verwacht men de bemanningsleden van de twee 

gekaapte schepen te vinden. Bij aankomst, bijna een 
maand later, blijkt dat de opvarenden op twee man na 

vertrokken zijn naar Nieuw Madelees (Maningaar), 

aan de noordwestkust van Madagaskar. Daar arri¬ 

veert de Leijdsman begin september. De onderhande¬ 
lingen met de machtige koning Tokaf leveren meer 

succes op dan die metDemonaij. Deze keer worden 

binnen twee weken 182 slaven gekocht. Ook komen 

hier de dertig Hollanders aan boord, die goed ver¬ 

zorgd zijn door de koning. Hij heeft speciale huizen 
voor hen laten bouwen en noemt zichzelf de “vader 

van de Hollandse natie”. Aan het einde van de maand 

keert de Leijdsman terug naar de Kaap. Op 22 novem¬ 

ber noteert Frappé de ‘opbrengst’ van de reis: “Gin¬ 
gen wij weederom na boort om onse meede gebrag- 

te slaaven te doen afscheepen, en stierf onder ’t gulsig 

waterdrinken bij ’t watervat een slaaf, en leverde aan 

de wal toen nog 
136 ps slaaven en 

43 ps slavinnen 

te saamen 179 ps slavinnen 

enwaaren 21 stux overleeden 

komt 200 te saamen” 
De Leijdsman-expeditie is de enige waarvan twee af¬ 
zonderlijke handelsjournalen bewaard zijn gebleven. 

Deze documenten bevinden zich in de Nationale Bi¬ 

bliotheek van Zuid-Afrika in Kaapstad en maken deel 

uit van de Von Dessin-verzameling. Joachim von Des¬ 

sin (1704-1761), de secretaris van de weeskamer in 

Kaapstad, liet zijn verzameling boeken, manuscrip¬ 
ten en schilderijen na aan de Nederlands-Gerefor- 

meerde kerk in Kaapstad. Deze collectie zou later de 

basis vormen van de Zuid-Afrikaanse Bibliotheek. 

Helaas hebben de auteurs niet kunnen achterhalen 

hoe de manuscripten bij Von Dessin terecht zijn ge¬ 

komen. 
Zowel Frappé als Van der Lint hebben een nauw¬ 

keurig journaal bijgehouden. Dat van Hendrik Frap¬ 

pé vormt de basis van de teksteditie. De auteurs leg- 
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gen niet uit waarom ze tot deze keuze zijn gekomen. 

Het journaal van Willem van der Lint is namelijk 

minder zakelijk van toon, geeft veel interessante 

aanvullingen en is hoogstwaarschijnlijk het origine¬ 
le manuscript. De tekst van Frappé is een kopie. In 

de teksteditie zijn de aanvullingen van Van der Lint 

cursief opgenomen onder de betreffende beschrij¬ 
ving van Frappé. 

Auteur van Slawehandel met Madagaskar is Piet We¬ 

stra. Hij was adjunct-directeur bij de Staatsbiblio¬ 

theek in Pretoria en directeur van de Zuid-Afrikaan¬ 

se Bibliotheek - sinds 1999 samengevoegd tot één 

organisatie: de Nationale Bibliotheek van Zuid-Afri¬ 

ka. Na zijn pensionering in 1998 startte Westra zijn 
eigen uitgeverij: Africana Publishers. Voor het boek 

over de Leijdsman werkte hij samen met James C. 

Armstrong, die verschillende publicaties op zijn 

naam heeft staan over de slavenhandel tussen de 
Kaap en Madagaskar. Armstrong was lange tijd 

werkzaam als Field Director van de Library of Con¬ 

gress in Nairobi, Rio de Janeiro, Islamabad en Ja¬ 
karta. 

De informatieve en toegankelijke inleiding be¬ 
schrijft de geschiedenis van de slavernij aan de 

Kaap, de slavenhandel op Madagaskar, de reis van 
de Leijdsman en de manuscripten. Hierna volgt de 

tekst, met op de linkerpagina de Afrikaanse, rechts 

de Engelse versie. Waarschijnlijk is het woordcom¬ 
mentaar achterin opgenomen om de bladspiegel 

van de lopende tekst rustig te houden - ook de mar¬ 

ginalia uit het manuscript zijn in de teksteditie op¬ 

genomen -, maar handig is het niet. Het was verder 

overzichtelijker geweest als de woordenlijst per pa¬ 
gina was geordend in plaats van alfabetisch. Soms is 

het namelijk onduidelijk of een enkel woord of de 

hele zinsnede in het woordcommentaar is opgeno¬ 

men. Het zakencommentaar is ondergebracht bij de 
noten: veel bladeren dus! Niet alle literatuur die in 

de noten genoemd wordt is in de literatuurlijst terug 
te vinden. 

Ondanks deze kleine oneffenheden is het een 

prettig leesbare, verzorgde uitgave met een aantal 

interessante illustraties. De mooiste staat op de uit¬ 

klapbare pagina voorin het boek: een aquarel van de 

Leijdsman, die voor anker ligt in St. Augustinsbaai, 

waarschijnlijk gemaakt door Martin Verseyl, die als 
tekenaar meevoer op het schip. 

In deze tijd, waarin een premier zijn heimwee uit 

naar onze verdwenen VOC-mentaliteit en de Com¬ 

pagnie als onderdeel van de canon de wankelende 

Nederlandse identiteit prima kan versterken, is on¬ 

derzoek naar haar slavenhandel natuurlijk niet 
‘cool’. Bovendien is de aandacht vooral gericht op 

de transatlantische slavenhandel en alle emoties die 

daarmee verbonden zijn. Het NinSee (Nationaal in¬ 
stituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) pro¬ 

fileert zich als het nationale symbool voor het ge¬ 

deelde slavernijverleden, maar is zeker geen kennis¬ 

instituut voor de Nederlandse slavernij in haar tota¬ 
liteit. 

In Zuid-Afrika is de slavernij pas sinds een aantal 

jaren aan de vergetelheid ontrukt - lang is de herin¬ 

nering hieraan onderdrukt en versluierd. Toch vin¬ 

den groepen die aandacht vragen voor hun slavernij¬ 

verleden nauwelijks gehoor bij de overheid: het 

trauma van de apartheid weegt nog altijd zwaarder 
dan de pijn die wortelt in een verder verleden. 

Laten we hopen dat het Nationaal Historisch Mu¬ 

seum in Arnhem zich straks niets aantrekt van de 

‘trots-op-Nederland-mentaliteit’ en de achterkant 
laat zien van de schitterende medailles uit onze va¬ 

derlandse geschiedenis - ook die van de VOC! En la¬ 
ten we hopen dat het onderzoek naar de slavernij 

aan de Kaap uiteindelijk zijn weg vindt naar al die 
nazaten die op zoek zijn naar hun ‘roots’. 

Wie dit boek wil bestellen kan dat doen bij Egoli, 

die te benaderen is via het Zuid-Afrika Huis te 

Amsterdam (www.zuidaffikahuis.nl). Egoli is een 

samenwerkingsverband van de Nederlands-Zuid- 
Afrikaanse Vereniging (NZAV) en de Vlaamse boe- 

kendistributeur Gramadoelas met als doel de ver¬ 

spreiding van Zuid-Afrikaanse literatuur in Neder¬ 
land te bevorderen. 

Andrea Kieskamp 

Martine Gosselink, Land in zicht. Vingboons tekent de 

wereld uan de 17“' eeuw (Zwolle: Waanders / Den Haag: 
Nationaal Archief, 2007; 160 p., ill., krt., isbn 13- 
978-90-400-8292-4; €22,50) 

De familie Vingboons was ruim begiftigd met ta¬ 
lent. David Vingboons, die rond 1590 uit Antwerpen 

naar Amsterdam vertrok, was een verdienstelijk 
schilder, en zijn kinderen waren actief op tal van ter¬ 

reinen. De zoons Pieter, Philip, Johannes en Justus 

blonken uit in verschillende creatieve vakken: archi¬ 

tectuur, cartografie en tekenkunst. Aan het werk van 

kaartmaker en tekenaar Johannes Vingboons 

(1616/1617-1670) is in 2006 een tentoonstelling ge¬ 

wijd in de Rotterdamse Kunsthal, in samenwerking 

met het Nationaal Archief, eigenaar van een groot 
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aantal tekeningen door Vingboons. Martine Gosse- 
link schreef het bijbehorende boek Land in Zicht. 

Johannes Vingboons was ‘kaartmaker en aquarel¬ 

list’. Kaarten, d.w.z. land- en zeekaarten, maken 

echter maar een klein deel uit van zijn bewaarde 
oeuvre. Veruit zijn meeste werken, in dit boek even¬ 

eens aangeduid als ‘kaarten’, zijn echter topografi¬ 

sche tekeningen, gemaakt in waterverf, dekverf en 

pen op papier. Het zijn voor een groot deel panora¬ 

mische gezichten, vanuit zee gezien, op Nederland¬ 
se nederzettingen in Azië, Afrika en Amerika. Het 

Nationaal Archiefbezit een groot aantal van deze te¬ 

keningen, maar daarnaast zijn er tientallen bladen 

te vinden in andere collecties, waaronder de biblio¬ 

theek van het Vaticaan en de bibliotheek van de De 

Medici’s in Florence. Vingboons heeft met zijn ge¬ 
zichten van havens en kusten een zwaar stempel ge¬ 

drukt op het beeld dat wij tegenwoordig hebben van 

de Nederlandse maritieme activiteiten in de wereld 
gedurende de zeventiende eeuw. Het bekendste 

voorbeeld zijn wel zijn panorama’s van Nieuw-Am- 

sterdam, die behoren totde oudste afbeeldingen van 
het latere New York. 

Vingboons heeft Nieuw-Nederland, noch een van 
de door hem afgebeelde plaatsen zelf bezocht. Hij 

maakte gebruik van tekeningen van ooggetuigen of 
reeds eerder gepubliceerde prenten, bijvoorbeeld 

prenten uit het Itinerario van Jan Huygen van Lin- 

schoten. Die uiteenlopende bronnen hebben geleid 
tot veel variatie in gezichtspunt - vanaf een schip op 

een rede tot vogelvluchtperspectief of zelfs lood¬ 
recht van boven. 

Het boek heeft vier onderdelen, die tamelijk los 
van elkaar staan. Het begint met een vergelijking 

tussen heden en verleden. Voor de expositie zijn tien 

plaatsen die Vingboons heeft getekend door lokale 

fotografen in beeld gebracht en van commentaar 

voorzien. Het resultaat is soms onthutsend, zoals bij 

Banda Aceh (‘Atchijn’) op Sumatra, dat door de tsu¬ 

nami van 2004 in niets meer lijkt op de aquarel uit 

het midden van de zeventiende eeuw. Andere teke¬ 
ningen zijn nog goed herkenbaar op de hedendaag¬ 

se foto, zoals de gezichten op fort Elmina en de Ta¬ 
felberg. 

In het tweede deel van het boek wordt de tekenaar 
Johannes Vingboons geplaatst tegen de achter¬ 

grond van zijn tijd. De auteur benadert hem vanuit 
verschillende gezichtspunten: zijn leven, waarover 
overigens weinig bekend is, de relatie met VOC en 

WIC, het bewaard gebleven oeuvre en zijn werkwij¬ 
ze. Zij sluit af met een beoordeling van Vingboons 

als kunstenaar: die valt volgens Gosselink niet te re¬ 

kenen “tot de grootste tekenaars van zijn tijd” maar 
was eerder “een kundig ambachtsman”. 

Het grootste deel van het boek, 56 van de 160 

bladzijden, wordt ingenomen door de beschrijvin¬ 

gen van 69 ‘Vingboonskaarten’, geordend naar we¬ 

relddeel. De toelichting bestaat hoofdzakelijk uit 
historische informatie met af en toe wat kunsthisto¬ 

rische kanttekeningen. Land in Zicht sluit af met de 

vernieuwde oeuvrelijst van Johannes Vingboons. Dit 

is een aangevulde versie van de catalogus die F.C 
Wieder in zijn Monumenta Cartographica (1925-1933) 

publiceerde. De lijst telt dertien nummers meer dan 
de 243 die Wieder beschreef. 

Het boek heeft een duidelijke hoofdindeling, 

maar dat wil niet zeggen dat de informatie erg syste¬ 
matisch wordt gepresenteerd. Wie begint te lezen 

wordt meteen geconfronteerd met de vergelijking 

tussen heden en verleden, nog zonder dat er iets is 
verteld over Johannes Vingboons en zijn tekenin¬ 

gen. Dit laatste komt dan in het tweede deel van het 

boek. Het lijkt erop of de schrijfster in korte tijd veel 

kennis heeft vergaard over haar onderwerp, en die 

vervolgens vrij willekeurig heeft verspreid over een 

aantal hoofdstukken. Dat leidt tot veel onduidelijk¬ 

heden, bijvoorbeeld over de functie van dergelijke 
tekeningen. Het was onder verzamelaars gebruike¬ 

lijk om atlassen met land- en zeekaarten aan te vul¬ 
len met tekeningen en prenten naar eigen keuze. Be¬ 

kend is bijvoorbeeld de Atlas Van der Hem, een 

Blaeu-atlas waarin ook een aantal Vingboonsteke- 
ningen is meegebonden. In de tekst is daarover een 

en ander te vinden, maar tegelijkertijd lijkt de 

schrijfster ook de mening te zijn toegedaan dat der¬ 

gelijke tekeningen daadwerkelijk zijn meegenomen 

aan boord: ‘Militaire plattegronden en profielen van 
steden dienden als leidraad voor de legerleiding bij 

de plannen de stad aan te vallen’, en ‘verschaffen in¬ 
formatie voor de ophanden zijnde zeeslag’ (p. 48). 

Dat is een dubieuze stelling, die vraagt om zorgvul¬ 

dige onderbouwing. Bewijzen of aanwijzingen dat 

stadprofielen van Vingboons of anderen daadwer¬ 

kelijk zijn gebruikt in oorlogssituaties, geeft de au¬ 
teur echter niet. 

In het boek is sprake van de ‘studio Vingboons’, 

waaruit valt op te maken dat Johannes Vingboons de 

leiding had van een atelier. Dat roept de vraag op 

naar het auteurschap van de Vingboonstekeningen: 

welke zijn door Johannes Vingboons eigenhandig 

vervaardigd en welke door medewerkers? Het ant¬ 
woord op die vragen blijft onduidelijk. In een boek 
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dat vooral historische èn kunsthistorische informa¬ 

tie wil verschaffen behoort in elk geval een poging te 
worden gedaan hierin helderheid te verschaffen. 

Worden bepaalde vragen niet volledig beantwoord, 

elders vind ik weer antwoorden op vragen die over¬ 

bodig zijn. Moet nu echt worden uitgelegd wat de ety¬ 

mologie van het woord ‘manuscript’ is (p. 50)? Ver¬ 
der bevat de tekst tal van onzorgvuldigheden en 

onjuistheden. Zo is er sprake van “militairistische [sic] 

informatie” en wordt hetafvuren van een kanonschot 

vanaf een schip op een rede beschreven als een “stijl¬ 
figuur” die typisch is voor de Vingboonsstudio. Een 

saluutschot, want daar gaat het om, is echter heel al¬ 

gemeen op maritieme schilderijen en tekeningen uit 

de zeventiende eeuw. Het oeuvre van de Van de Vel¬ 
des en Backhuysen wemelt ervan. Vreemd is het ook 

te lezen dat Europese handelsmaatschappijen met een 

‘kaapbrief in Azië “vijandelijke handelsschepen tor¬ 

pedeerden” (p. 104)! Bij een tekening van Gorée valt 
te lezen dat Michiel de Ruyter dit eilandje voor de kust 

van Senegal in 1664 heroverde en vervolgens: “De in¬ 
name komt De Ruyters privé-kas ten goede, zijn aan¬ 

delen in de slavenhandel leggen hem geen windei¬ 
eren” (p. 87). Ik zou wel eens willen weten waar de 

auteur dat laatste heeft gevonden! 

Gelukkig hebben de vele tekeningen van Ving¬ 

boons en zijn “studio” voldoende kracht om veel 

plezier te beleven aan dit boek. De reproducties zijn 
van hoge kwaliteit, en het commentaar bij de ver¬ 

schillende tekeningen in het catalogusgedeelte is in 
het algemeen adequaat, zeker waar het de histori¬ 

sche context betreft. Helaas blijft ook hierbij wel het 

een en ander aan te merken, al is dat niet altijd de au¬ 
teur aan te rekenen. Sommige bladen zijn zo ver¬ 

kleind dat de details en de opschriften niet meer 

leesbaar zijn, terwijl daar in de tekst wel aan wordt 

gerefereerd. De mate waarin ze zijn verkleind is ove¬ 

rigens slechts te schatten, want nergens in het boek, 
ook niet in de oeuvrelijst, wordt vermeld wat de af¬ 
metingen zijn van het origineel. 

Alles bij elkaar een teleurstellend resultaat, zeker 

waar het gaat om een zo belangwekkend oeuvre, dat 

voor een groot deel behoort tot de absolute topstuk¬ 
ken van het Nationaal Archief. Het ware beter ge¬ 

weest als de auteur zich had beperkt tot het becom¬ 

mentariëren van de tekeningen die in de Kunsthal 

geëxposeerd waren. De bredere context waarin 

Vingboons’ werk dient te worden geplaatst, komt in 
dit boek onvoldoende tot zijn recht. 

Remmelt Daalder 

Stephan Cramer, Riskanter Serein: Innonative Sicher- 

heitssysteme im tg. Jahrhundert und ihre unbeabsichtüjten 

Folgen am Beispiel der nordwestdeutschen Segelschifffahrt 
(Bremen: Verlag H.M.Hauschild GmbH (Deutsche 

Maritime Studien/German Maritime Studies, Schrif- 

tenreihe des Deutschen SchifFahrtsmuseums, Bre- 

merhaven), 2007; 175 p., isbn 978-3-89757-355-0). 

De hoofdtitel is suggestief maar bij nadere beschou¬ 

wing niet geheel juist. Het boek gaat niet over het 
zeilen als zodanig doch meer algemeen over de vaart 

met zeilschepen en dan nog tegen de achtergrond 

van het in de negentiende eeuw zo sterk groeiende 

arsenaal van hulpmiddelen voor een veilige naviga¬ 

tie. De strekking van deze dissertatie is dat zulke ge- 

vaarverminderende middelen gevaarvergrotende 
bijverschijnselen kunnen hebben (vgl. misinterpre¬ 

tatie van het radarbeeld in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw). Van de vele veiligheidsmaatrege¬ 

len die de negentiende eeuw de scheepvaart bracht: 

uitwateringsvoorschriften, stabiliteitsberekenin- 

gen, reddingmiddelen, internationaal seinboek en 
dergelijke, heeft de auteur er vijf opgemerkt en ge¬ 

kozen, waarschijnlijk omdat ze binnen zijn waarne¬ 

mingsgebied lagen, t.w. routering, astronomische 

plaatsbepaling, stormwaarschuwing, betonnings- 
systemen en kustverlichting, alsmede internationa¬ 

le bepalingen ter voorkoming van aanvaring. Als 

historicus en socioloog heeft hij gekozen voor een 

technisch-sociologische benadering (“Schifffart- 
praxis als einen Gesamtzusammenhang, in dem das 

soziale Handeln und Kommunizieren der Men- 

schen mit der Entwicklung und Verwendung von 

Technik eng verbunden bleibt”.). Daaruit volgde 

zijn aanpak volgens de in die wetenschapstak ont¬ 
stane ‘systeem’-visie. Voor dat laatste verwijst 

schrijver naar de technieksocioloog John Law die in 

de jaren tachtig de Portugese maritieme expansie 

van de vijftiende eeuw als een systeembouw heeft 

beschreven, (of dat tot wezenlijk nieuwe gezichts¬ 
punten heeft geleid is deze recensent niet bekend). 

Tenslotte beperkt de auteur om praktische redenen 

(directe gegevensverkrijging) zijn aandachtsveld tot 

de vanuit N.W.-Duitsland opererende zeilvaart. 
Het boek telt zeven hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1, ‘Einleitung’, behelst twee te toetsen 
thesen :i. dat delen van de scheepvaartontwikkeling 

als ‘systeem’ gereconstrueerd kunnen worden en 2. 

dat veiligheidsstelsels contraproductieve bijver¬ 
schijnselen kunnen hebben. 

Hoofdstuk 2, ‘Ozeanographische Routenoptimie- 
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rung und Sturmwarnungen’, begint met een samen¬ 
vatting van het initiërend werk door Matthew Maury, 
gevolgd door de oprichting van Europese meteoro- 
logische/oceanografische instituten, voor Duitsland 
de Deutsche Seewarte, die reeds in 1869 nietalleen al¬ 
gemene maar desgevraagd ook individuele (dus voor 
één schip, bestemming en jaargetijde) route-advie- 
zen verstrekte. Het boek geeft enkele citaten uit zul¬ 
ke adviezen. Te bereiken posities worden globaal 
aangegeven. Daarmee komt de schrijver op de as¬ 
tronomische plaatsbepaling en stelt dat die moeiza¬ 
mer ingang vond. Daar het bepalen van de middag- 
breedte uit de zonshoogte reeds vier eeuwen routine 
was doelt hij kennelijk op de tijdmeterlengte. Hij deelt 
mede dat een chronometer dikwijls nog niet aan boord 
was en citeert daartoe uit Dana een ontmoeting op zee 
waar (gis)lengtes werden uitgewisseld “...forwehad 
no chronometer”. Vervolgens veronderstelt hij dat na¬ 
delen zoals de “schwierige beobachtungsbedingun- 
gen auf einem schwankenden SchifF...für diese Ent- 
scheidung ausschlaggebend gewesen sein mogen”. 
Beide mededelingen getuigen van te oppervlakkig li¬ 
teratuuronderzoek. Uit Dana’s relaas blijkt dat zowel 
op de Pilgrim als de Alert een chronometer aanwezig 
was. Die van de Pilgrim bleek onbetrouwbaar (15/10/34) 
en met die van de Alert (15/05/36) zal dat ook zo zijn 
geweest. Het was dus geen “Entscheidung”. En de 
waarnemingsproblemen op een slingerend schip zijn 
veel minder dan andere toen geldende praktische be¬ 
zwaren die hier niet kunnen worden opgesomd. De 
auteur stelt dat bestek maken met sextant en tijdme¬ 
ter “die traditionelle Praxis der Koppelnavigation 
(K&V- rekening met koppelkoersen) nicht vollstan- 
dig ersetzen konnte”, hetgeen duidelijk maakt dat hij 
niet beseft dat een astronomisch bes tek nooit zonder 
vergelijking met het gisbestek werd vastgesteld. Zijn 
stelling van het moeizaam ingang vinden is niet ge¬ 
heel onjuist maar het waarschijnlijk maken daarvan 
wel. Wij gaan dus maar over naar het volgende on¬ 
derwerp van hoofdstuk 2: De in de havens met een 
seinmast gegeven stormwaarschuwingen. Die waren 
mogelijk geworden door de omstreeks 1865 tot stand 
gekomen kabeltelegrafie waarmee het weer in Groot 
Brittannië naar het continent werd doorgegeven. Deze 
voorziening werd door op vertrek liggende schepen 
als een welkom hulpmiddel gezien. 

Hoofdstuk 3, ‘Vom Leuchtfeuer zum Küstenbe- 
feuerungssystem’ begint met de ontwikkelingsfa¬ 
sen van de vuurtoren (brandstoffen, lichtbronnen, 
lenzenstelsels, draaiing, herkenbaarheid, coördina¬ 
tie, elektrificering en dergelijke) zoals die ook in an¬ 

dere boeken te vinden zijn. Zoals de titel van het 
hoofdstuk al enigszins aangeeft is het hoofdmo¬ 
ment in het verhaal de overgang van het incidenteel 
markeren van een punt naar het mogelijk maken van 
doorlopende plaatsbepaling door overlappende 
lichtcirkels, dus van veiligheidsmaatregel naar (en 
daar komt het door schrijver steeds gezochte maat¬ 
schappelijke element aan bod) begeleiding en ver¬ 
snelling van de scheepvaart. 

Hoofdstuk 4, ‘Von der Seetonne zum Betonnungs- 
system’ beschrijft op soortgelijke wijze de ontwikke¬ 
ling van de betonning, eveneens van primair veilig¬ 
heid naar vooral voortgang en benadrukt dat de 
vaarwegmarkering van hulpmiddel tot hoofdzaak 
wordt waardoor als bijverschijnsel de oorspronkelij¬ 
ke verificatie aan boord door loden steeds meer 
wordt nagelaten. 

Hoofdstuk 5 ‘Systemeffekte oder technische Feh- 
ler und menschliches Versagen’ gaat deze elementen 
in combinatie met elkaar en tegen de achtergrond 
van de voorgaande onderwerpen beschouwen. Bij de 
stormwaarschuwingen is geen storm gemist. Bij de 
betonning geen boei ongemerkt verdreven. Sociaal 
interessant wordt het nog even bij de vuurtorenbe¬ 
manningen, waar wel wrijvingen zijn maar in tech¬ 
nisch opzicht weinig mis gaat. Bij het gebruik van 
vuren door de scheepvaart zet de auteur wel vraagte¬ 
kens. Langs de Engelse zuidkust oostwaarts en west¬ 
waarts zeilt men van vuurcirkel naar vuurcirkel zon¬ 
der controle door astronomische waarnemingen of 
loden. Hij vermeldt ook strandingen aan de Engelse 
oostkust door het aanzien van het ene vuurschip voor 
het andere en ziet dat wel als menselijk falen, maar 
ingebed in het ‘systeem’. 

Hoofdstuk 6, ‘Kollisionsverhütung’. Voor zeil¬ 
schepen bestonden reeds gewoonteregels. Met 
stoomschepen kwamen er gemiddeld snellere vaar¬ 
tuigen waarvan de koersen minder voorspelbaar wa¬ 
ren (kunnen alle kanten uit) en ’s nachts ook minder 
zichtbaar (geen zeilen). Dit leidde in het midden van 
de eeuw tot internationaal voorgeschreven naviga- 
tielichten en uitwijkregels. Ook dit ziet schrijver tot 
een ‘systeem’ worden met onvoorziene bijverschijn¬ 
selen, zoals keuring van stuurlui op kleurenblindheid 
en het daarmee bevestigen van hun bevoegdheid tot 
uitwijken. Vervolgens komt het normaliseren van de 
roercommando’ s aan bod waartegen (het sociale ele¬ 
ment) lang en veel verzet is geweest. 

Hoofdstuk 7, ‘Ergebnisse’. De schrijver ziet zijn 
stellingen bevestigd en geeft overzicht van zijn 
bronnenmateriaal en werkwijze. Vooral de laatste 
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hoofdstukken lijden onder omslachtige formulerin¬ 
gen, maar het is nu eenmaal een dissertatie. 

Bleef nog de vraag of dit boek een bijdrage is aan 
de maritieme geschiedenis of slechts een histori¬ 
sche scène waar de auteur een technosociale sys- 
teembeschouwing op uitprobeert. Hij had daarvoor 
immers even goed het Engelse spoorwegnet of de 
Zwitserse horloge-industrie kunnen kiezen. Wij 
mogen echter dit geschrift toch wel enigermate als 
een maritiem-historische bijdrage zien, want de 
geïnteresseerde lezer zal (als hij het lezen van de 
soms wat verstikkende tekst heeft kunnen volhou¬ 
den) hier en daar toch kennis maken met wat aange¬ 
legenheden, details en getallen die nieuw voor hem 
waren. Misschien zal hij zich daarbij wat storen aan 
de voortdurende rangschikking van historische ge¬ 
gevens en verschijnselen in het patroon van sys¬ 
teembouw en neveneffecten. Indien het doel van 
promoveren in deze voor een breder publiek bedoel¬ 
de uitgave wat terzijde geschoven had kunnen wor¬ 
den zou het verhaal leesbaarder en reëler zijn ge¬ 
worden. Dat is althans de mening van de recensent. 
Maar wat is die mening waard. Daarom laat hij deze 
beschouwing eindigen met de slotzin van het ‘Ge- 
leitwort’ door de directeur van het DSM, Prof. Dr. 
Lars U. Scholl, die t.a.v. de auteur vaststelt: “Sein 
Ansatz kann mit dazu beitragen, das Theoriedefizit 
in der deutschen Schifffahrtsgeschichte abzubau- 
en”. Kijk, zo kan men het ook zien. 

H. Hazelhoff-Roelfzema 

C.J. van Bochove, P.J. Moree, A.A. Poldervaart, A.P. 
van Vliet, J.P. van der Voort (red.), NETtverk. Jaarboek 
Visserijmuseum. Jaargang 17, 2006 (Schiedam: Druk¬ 
kerij De Eendracht; 68 p., ill., ISSN 0925-7475) 

Het is een hele toer voor een betrekkelijk klein mu¬ 
seum om iedere keer maar weer een interessant Jaar¬ 
boek met goede artikelen en een overzicht van aan¬ 
winsten te produceren. Het Visserijmuseum in 
Vlaardingen slaagt hierin al jaren. Ook nu weer, in 
deze zeventiende editie, is het voor menig liefhebber 
van vis en visserijgeschiedenis smullen. Sommigen 
onder u zullen de variatie in onderwerpen die uit de 
pen van de betrokken scribenten vloeit als uitda¬ 
gend en prikkelend ervaren, anderen - meer gewend 
misschien aan een thematische benadering - zien 
erin mogelijk een gebrek aan afstemming en een¬ 
heid. Hoe dit ook zij, vier auteurs geven met hun drie 
bijdragen ‘food for thought’. 

In zijn opmerkelijk getitelde ‘Prikken, zeepsop en 
tinnen haringen: het gebruik van aas in de beugvis- 
serij (1600-1900)’ gaat Nico de Vries in op het ge¬ 
bruik van de voetlange, vingerdikke prik als aas. De 
prik, ook wel rivierlamprei of negenoog genoemd, 
lijkt veel op de paling. Het beest is blauwgrijs van 
kleur en slijmerig. Handel in prikken was levendig, 
het afzetgebied groot. Vanuit Nederlandse rivieren 
en uit Engeland werden prikken geleverd aan gebie¬ 
den in Zeeland waar de beugvisserij van oudsher een 
belangrijke plaats heeft ingenomen. Beugvissers 
langs de Maas, op Voorne-Putten, Goeree-Overflak- 
kee en Schouwen-Duiveland maakten op grote 
schaal gebruik van prikken bij de vangst. Rivierprik- 
ken werden met hengst of vlieger vanuit het ‘bin¬ 
nenland’ naar de havensteden getransporteerd. In 
diverse vissersstadjes ontstonden vanaf circa 1660 
speciale bewaarplaatsen voor prikken. Deze be¬ 
waarplaatsen met fraaie benamingen als Prikkewa- 
ter (Vlaardingen, 1660), Prikkengat (Maassluis, 
1679)en Prikgat (Middelharnis, 1746) moesten kun¬ 
nen worden voorzien van vers water om de prikken 
levend te houden. 

De Nederlandse handel met Engeland, omstreeks 
1670 ingezet, ontwikkelde zich in de loop der jaren 
zodanig dat vanaf ongeveer 1748 een speciaal schip 
(de ‘prikhaalder’) de zogenoemde ‘prikroute’ tus¬ 
sen beide landen onderhield. In Vlaardingen ont¬ 
stond zo een heuse Prikhaalder Sociëteit. Uiteinde¬ 
lijk werd vanaf ongeveer 1780 vanwege het feit dat 
prikken niet bepaald voor een ‘prikkie’ aangeschaft 
konden worden, maar zwaar begonnen te drukken 
op de portemonnee van de vissers, gezocht naar al¬ 
ternatief aas. De Vries roert met zijn artikel een inte¬ 
ressant onderwerp aan, en doet dit op onderhou¬ 
dende wijze. 

De Deense historicus Bo Poulsen, verbonden aan 
de Universiteitvan Roskilde, borduurt met zijn ‘Vis- 
vangststrategie bij de Nederlandse Grote haringvis¬ 
serij, 1856-1863’ voort op een onderdeel van zijn 
proefschrift over North Sea herring - an environmental 
history of the Dutch herring fisheries, c. 1600-1860. Op 
verzoek van de Nederlandse meteoroloog Buys Bal¬ 
lot lieten de haringreders hun schippers tijdens de 
reizen naar en van de vangstgebieden allerhande 
waarnemingen te doen. Zij konden hun waarnemin¬ 
gen vervolgens kwijt in door het Koninklijk Neder¬ 
lands Meteorologisch Instituut uitgegeven, voorbe¬ 
drukte journaals. Poulsen analyseert een aantal van 
deze journaals, en probeert op basis van deze analy¬ 
se conclusies te trekken met betrekking tot het ge- 
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drag van haringvissers op of nabij de vangstgron- 
den. In totaal zijn 106 journalen bewaard gebleven. 

Deze journalen beslaan 142 vangstseizoenen in de 

periode 1856-1865, en het seizoen 1877-1878. Poul- 
sen neemt een steekproef met twintig vangstseizoe¬ 

nen en vijf vissersschepen met Vlaardingen als 

thuishaven. In zijn door grafieken en tabellen on¬ 
dersteund betoog toont Poulsen overtuigend aan dat 

een geringe dagelijkse vaarafstaand een gunstige 

visreis in de hand werkte. 
Het derde artikel draagt de degelijke, maar weinig 

pakkende titel ‘De Nederlandse Noordzeevisserij 

van N.V. Polygoon uit 1923’. Het is geschreven door 

twee ‘oude’ bekenden van onze Nederlandse Vereni¬ 
ging voor Zeegeschiedenis: Jan P. van der Voort en 

Alex Poldervaart. In 1922-1923 heeft de in Haarlem 

gevestigde Nederlandsche Maatschappij voor Cine¬ 

matografie Filmfabriek Polygoon (beter bekend als 

Polygoon) - mede op initiatief van de directeur van 
de Visserij school in Vlaardingen, A.C.P.E. Vermeu¬ 

len - een film over de Noordzeevisserij gemaakt. 

Gezien het jaar van productie is het niet verwonder¬ 

lijk dat het hier een stomme (in de zin van geluidlo¬ 
ze) documentaire betreft. De film, geproduceerd 

door Julius Stoop, Brand Dirk Ochse en Isidor Arras 

(Iep) Ochse, geeft een beeld van de trawlvisserij, ha- 
ringdrijfnetvisserij en beugvissserij. Er is destijds 

gefilmd aan boord van de trawler IJM 189, de Mary 

(schipper Cornelis Gouda, rederij VEM te IJmui- 

den), terwijl in de film over de haringreis de VL 16, 
Voorloper (schipper Jan Sas, rederij Doggermaat- 

schappij) de hoofdrol vervuld heeft. Bovendien zijn 
beelden te zien van het hospitaalkerkschip De Hoop. 

De originele film bevindt zich in het Centrum 

voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het Visserijmu- 

seum in Vlaardingen heeft een kopie op 16 mm uit 

het begin van de jaren zeventig. Eerder genoemde 

Vermeulen heeft bij deze reproductie commentaar 

ingesproken. De film is lange tijd getoond in de vas¬ 

te expositie. Op boeiende wijze vertellen van der 

Vort en Poldervaart de geschiedenis van de film: de 
achtergronden, het belang, de impact die de film 

heeft gehad op de bioscoopbezoeker. Ook verhalen 

zij hoe in de oorlogsjaren vertoning van de film pro¬ 

blematisch werd. Niet dat de bezetter problemen 
had met de beelden over de visserij. Het was de Duit¬ 

sers onwelgevallig dat in het deel over hospitaal¬ 

kerkschip Dc Hoop beelden zijn te zien van Lerwick, 
Schotland. Kortom: grondgebied van de vijand! 

U ziet: de redactie van NETwerk gaat met grote 
schreden door allerhande episodes van de Neder¬ 

landse visserijgeschiedenis. En dat maakt, althans 

wat mij betreft, het lezen van dit en andere Jaarboe¬ 
ken zo aardig. Overigens, mocht u niet zozeer een 

liefhebber zijn van deze maritieme bedrijfstak, dan 

kunt u zich altijd nog tegoed doen aan al het lekkers 

dat aan het eind van het boekje langs komt: de nieu¬ 
we aanwinsten van het Visserijmuseum voor 2005. 

Joost C.A. Schokkenbroek 

Piet Spaans, Bouioeteelt. Tien Scheueninyse verhalen (Den 

Haag: De Nieuwe Haagsche, 2007; 368 p., ill., ISBN 

978-90-77032-85-5; €29,50) 

De titel van dit boek zal degenen die niet uit Scheve- 
ningen afkomstig zijn weinig zeggen. Bouiveteelt is 

een term die stamt uit de tijd dat er nog met de vleet 
op haring werd gevist. Het haringseizoen, een pe¬ 

riode die liep van eind mei tot midden december, 

werd door vissers doorgaans de teelt genoemd. Vis¬ 
sers die het haringseizoen zonder problemen waren 

doorgekomen, hadden een behouden teelt of - op 

zijn Schevenings - bouiueteelt gehad. De auteur heeft 

de titel niet in de letterlijke betekenis van het woord, 
maar als metafoor gebruikt. Piet Spaans heeft in zijn 

boek mensen geportretteerd die op hoge leeftijd te¬ 
vreden terugblikken op een welbesteed leven. In tien 

hoofdstukken passeren diverse hoogbejaarde, in de 

meeste gevallen al overleden Scheveningers de revue 

die tijdens hun leven bijna allemaal iets met de vis¬ 

serij te maken hebben gehad. Alleen het weeskind 

Willem Groen, de hoofdpersoon van hoofdstuk ze¬ 

ven, heeft in zijn werkzame leven geen band met de 
visserij gehad. Hij is waarschijnlijk in de bundel op¬ 

genomen omdat zijn vader, die schipper was van de 

haringlogger Merivede I, in januari 1916 met zijn 

schip is vergaan. Voor Spaans is het weeskind dan 
ook een opstapje voor een verhaal over de visserij tij¬ 

dens de Eerste Wereldoorlog en het oorlogsmonu¬ 

ment dat is opgericht voor Scheveningse vissers die 

in deze oorlog het leven hebben gelaten. De overige 

personen in het boek hebben direct of indirect wel 

iets met de visserij te maken, van de Scheveningse 

reder Arie Cornelis van der Toorn in het eerste 
hoofdstuk tot en met vakbondsman Jaap Koning in 

het laatste hoofdstuk. Daar tussendoor worden vis¬ 

sers, walpersoneel, leveranciers van scheepsbeno- 
digdheden, een veilingmeester en een vishandelaar 

aan het woord gelaten. Dat laatste moet overigens 

niet al te letterlijk worden opgevat, aangezien de in¬ 
formanten van de auteur in het verhaal vaak een on- 
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dergeschikte rol spelen. Zij fungeren meestal als 
aangevers die de auteur de gelegenheid bieden om 

zijn eigen, vaak anekdotische geschiedenis van de 
Scheveningse haringvisserij te vertellen. 

Visserij is de rode draad die de verhalen in het 

boek met elkaar verbindt. Daartoe behoort ook de 
zogenaamde ‘Poolse visserij’ die in de jaren dertig 

van de vorige eeuw vanuit Scheveningen werd beoe¬ 

fend. In de crisistijd kreeg de haringvisserij zware 
klappen te verduren, waardoor zij het hoofd nauwe¬ 

lijks boven water kon houden. Op de Europese 

markt werden de Nederlandse haringreders zwaar 
beconcurreerd door Engelse en Noorse collega’s die 

hun haring dankzij de devaluatie van hun munt 

goedkoper en dus veel gemakkelijker konden afzet¬ 
ten. Om de situatie niet uit de hand te laten lopen, 

werd met behulp van opvangkredieten massaal ha¬ 
ring opgeslagen. Daarnaast werden tijdelijk sche¬ 

pen uit de vaart genomen en het haringseizoen met 

enkele weken bekort. Al deze maatregelen konden 

echter niet voorkomen dat de werkgelegenheid voor 
de vissers en het walpersoneel, ja zelfs het voortbe¬ 

staan van de hele haringvisserij op langere termijn 

ernstig werd bedreigd. Om dat te voorkomen beslo¬ 

ten een Vlaardingse en een Scheveningse reder ieder 

afzonderlijk een samenwerkingsverband met Polen 
aan te gaan, waar grote behoefte was aan het opzet¬ 

ten van een eigen haringvisserij. Piet Spaans gaat in 

de eerste drie hoofdstukken van zijn boek uitvoerig 

in op deze Pools-Scheveningse joint venture. Hij 

doet dat op een schoolmeesterachtige wijze die het 
leesplezier niet bepaald bevordert. Spaans legt om¬ 

standig uit hoe Polen na de Eerste Wereldoorlog op 

de kaart werd gezet. Het ontstaan van de Poolse toe¬ 
gang tot de Oostzee, beter bekend als de Poolse Cor¬ 

ridor, behandelt hij daarbij maar liefst tweemaal. Er¬ 

ger is dat de auteur in meningen grossiert die kant 

nog wal raken. Zo stelt hij dat de joint venture slecht 

was voor de economie en werkgelegenheid van 
Scheveningen, omdat er ook Poolse zeelieden op de 

schepen voeren en de haring gedeeltelijk in Gdynia 

- de Poolse havenplaats waar de gezamenlijke on¬ 

derneming was gevestigd - werd verwerkt. Spaans 
vergeet daarbij gemakshalve te vermelden dat er 

zonder de samenwerking in Scheveningen nog 

meer haring opgeslagen en schepen opgelegd had¬ 

den moeten worden. Dankzij de joint venture bleven 
vijftien loggers met een gedeeltelijk Nederlandse 
bemanning in de vaart. 

In de hoofdstukken waarin vissers ten tonele wor¬ 

den gevoerd, komen ook geregeld merkwaardige 

constateringen en onjuistheden voor. Eenmaal 

wordt zelfs gesteld dat sommige reders ‘zielverko- 
pers’ hadden ingeschakeld om aan bemanningsle¬ 

den te komen, een rondselpraktijk die eerder aan de 
VOC en de WIC doet denken dan aan de twintigste- 

eeuwse visserij. Ronduit kwalijk is dat Spaans veel 

informatie van andere auteurs heeft overgenomen 
zonder bronvermelding. Zo is voor de samenstel¬ 

ling van het hoofdstuk over een bomschuitvisser ge¬ 

bruik gemaakt van het boek De bomschuit van E.W. 

Petrejus, inclusief tekeningen van het scheepstype, 
maar de argeloze lezer wordt daar niet over inge¬ 

licht. Helemaal bont maakt Spaans het in zijn laatste 

hoofdstuk over de vakbondsman Jaap Koning. Zijn 

hoofdstuk over deze markante strijder voor betere 

arbeidsvoorwaarden voor vissers leunt zwaar op een 
artikel van Marja den Heijer dat in 2002 onder de ti¬ 

tel ‘De Bond van Jaap Koning’ in een boek over 

Haagse vakbondsactiviteiten verscheen, maar ook 
daar wordt nauwelijks over gerept. 

Piet Spaans heeft in het verleden wel vaker over 

zijn geboorteplaats Scheveningen gepubliceerd, 
meestal op basis van gegevens die plaatsgenoten 

hem tijdens interviews hadden verstrekt. In Bouiue- 
teelt heeft hij zijn informanten vooral gebruikt om 

zijn eigen verhaal over het verleden van Schevenin¬ 

gen te vertellen en dat is jammer. Die oude vissers, 

reders en werkers aan de wal hadden ons veel over 

de voorbije wereld van de vleetvisserij kunnen vertel¬ 
len als Spaans zichzelf niet zo prominent op de 
voorgrond had geplaatst. 

Henk den Heijer 

Ulrika Djerw (red.), K-markta/artyy. Flytande klenoder. 

Sjöhistorisk Arsbok 2006-2007 (Stockholm: Förenin- 
gen Sveriges Sjöfartsmuseum, 2007; 28 p. isbn-io 

91-974659-4-1; ISSN 0349-019X) 

Niet alleen liefhebbers van oude schepen maar ook de 
samenleving als geheel heeft belang bij een goed be¬ 

houd van schepen die uit de vaart zijn genomen maar 

tot ons cultuurhistorisch erfgoed behoren. In Zweden 

is enkele jaren geleden een opmerkelijk initiatief ge¬ 

nomen om waardevolle schepen voor verval, vernie¬ 
tiging of verkoop aan het buitenland te behoeden en 

steun te bieden bij reddingsacties, vaak op het laatste 

moment ondernomen door toegewijde vrijwilligers. 
Voor dit doel worden oude schepen voorzien van een 

zogenaamde k-stempel (in hetZweeds: k-markning, 

de k staat voor kultuurhistorisch). Het jongste jaar- 
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boek van de Zweedse Vereniging van Maritieme Mu¬ 
sea (Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum) is aan deze 

institutionalisering van reddingsacties van oude 

schepen gewijd. Het jaarboek is fraai geïllustreerd en 

alleen al daarom de moeite waard ook voor lezers die 

moeite hebben met het lezen van het Zweeds. 
Hoe gaat de k-markning in zijn werk? De eigenaar 

van een schip vraagt de k-stempel aan bij en netwerk 

van overheidswege voor het behoud van schepen en 
de geschiedenis van scheepswerven. Toen het initia¬ 

tief startte in 2001, moest het schip langer dan 

twaalf meter zijn en breder dan vier meter maar te¬ 

genwoordig komen ook kleinere schepen hiervoor 

in aanmerking. De Zweedse maritieme musea hoor¬ 
delen de aanvraag en kijken daarbij naar meerdere 

criteria. Hoeveel schepen zijn er nog van dit type in 

Zweden? In hoeverre wordt het schip in zijn oor¬ 

spronkelijk milieu bewaard? Hoe trouw is men bij 

onderhoud en herstel geweest aan oorspronkelijke 
materialen en ontwerpen? Is er toegang tot oude do¬ 

cumentatie over de historie van het vaartuig? Drie 

gradaties worden gehanteerd: ‘waardevol’, ‘zeer 

waardevol’ en ‘buitengewoon waardevol’. Bij toe¬ 
kenning van de k-stempel wordt een geelkoperen 

plaat aangebracht aan boord. Dit jaarboek besluit 

met een volledige lijst van de 74 schepen die op het 

moment van de uitgave al waren voorzien van de k- 
stempel. Voor elk schip wordt de volgende informa¬ 

tie verstrekt: de naam van het schip, wanneer en 

waar gebouwd, materiaal, maten, laadvermogen, 
type gebruik, thuishaven alsmede een korte geschie¬ 

denis, in totaal een derde pagina. 
Naast uitleg van de procedure, de lijst van de sche¬ 

pen met k-stempel en de mooie foto’s bevat het jaar¬ 

boek een reeks afzonderlijke bijdragen over verschil¬ 

lende aspecten van het behoud van oude schepen. 

Deze bijdragen worden ingeleid door twee korte voor¬ 
woorden, deels van Ronald Bergman (voorzitter van 

verantwoordelijke vereniging) en Klas Helmerson 

(Sjöhistoriska museet in Stockholm), deels van 

Hans-Lennart Ohlsson, die verantwoordelijk is voor 

de coördinatie tussen maritieme musea in Zweden. Ze 

onderstrepen het belang van behoud van oude sche¬ 
pen in een samenleving waarin, mede door de komst 

van containers, veel van de scheepvaart feitelijk aan 

het oog van de burgers wordt onttrokken. 

De inhoudelijke bijdragen zijn nogal uiteenlo¬ 
pend qua inhoud en stijl. Lennart Rydberg, eco¬ 
noom en oud-wethouder van Stockholm, zet uiteen 

waarom juist stoomschepen (in het Zweeds met een 
grappige wending geduid als angpottor) zo belang¬ 

rijk zijn als cultuur- en economisch-historisch erf¬ 

goed. Uiteraard gaat het hierbij om de grote bijdra¬ 
ge aan de economische ontwikkeling op lange te- 

mijn. Eén bijzonder stoomschip krijgt afzonderlijke 

aandacht in een bijdrage van de journalist Johan 

Laurén. Het schip dateert uit 1895 en kreeg en luxu¬ 
euze inrichting en stond bekend als Vdtterns fange, 
letterlijk ‘de gevangene van het Vattern-meer’ (het 

langgerekte meer in Zuid-Zweden); de maten waren 

bewust zo gekozen dat het schip niet door de slui¬ 

zen kon om het meer te verlaten. Lauréns verhaal 
roemt de grote toewijding van een klein familiebe¬ 

drijf bij het onderhouden en behouden van dit uit¬ 

zonderlijke schip en een opvolgster, de Motala Ex¬ 

press (het stadje Motala ligt aan de oostelijke oever 

van Vattern). 
Een langer historisch perspectief wordt tevens 

aangebracht in een bijdrage door Claes Wollentz, 

als ambtenaar direct betrokken bij de procedure van 

k-markning, over de traditie van zeilschepen in 
Zweden. Honderd jaar geleden telde Zweden circa 

2.000 zeilschepen. Het aantal is sindsdien gedaald 

maar helaas geeft de auteur geen recentere statistie¬ 

ken. De kunsthistoricus Hans Soop gaat eveneens 

ver terug in de tijd als hij de versieringen aan boord 
door de eeuwen heen schetst - van de draakhoofden 

van de Vikingen tot aan het strakke ontwerp van he¬ 

dendaagse veerboten. Ook de architect Gunnar Sil- 

lén laat door middel van historische voorbeelden 
zien hoe de inzichten veranderd zijn over scheepsar- 

chitectuur. De beide laatstgenoemde bijdragen zijn 

nogal beknopt maar des te rijker geïllustreerd. 

De micro-historie van het behoud van schepen 

staat voorop in een drietal afzonderlijke artikels. De 

ethnoloog Ingrid Kaijser neemt daarbij als uit¬ 
gangspunt een in 1989 verschenen boek over het be¬ 

houd van het zeilschip Linnéa waarbij de toewijding 

van één toegewijd gezin, echtpaar en vijf zonen,van 

doorslaggevende betekenis was. Haar vakgenote 

Eva Hult heeft enkele betrokkenen geïnterviewd 

over oude schepen. Treffend ontschrijft ze haar re¬ 
spondenten als eldsjalar, letterlijk ‘geesten vol 

vuur’. De laatste inhoudelijke bijdrage, die vooraf¬ 

gaat aan de lijst van de schepen met k-stempel, is 

van de hand van historicus Fredrik Karlsson en 

spitst zich toe op één bijzonder Deens schip uit 
1892, genaamd Sarpen naar een obscure plaats in 

Zuid-Noorwegen waar de in Denemarken getrouw¬ 

de schipper verliefd werd. 
Dit is een verzorgde publicatie en zeer de moeite 

waard. Enig minpunt is natuurlijk dat er op geen en- 
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kele rekening is gehouden met een mogelijke inter¬ 
nationale belangstelling. Het was een kleine moeite 

geweest om Engelstalige samenvattingen van de 

volledig in het Zweeds gestelde bijdragen toe te voe¬ 

gen. De ondertitel van het jaarboek, ‘flytande kleno- 

der’, verwijst zeer toepasselijk naar hoe waardevol 
en bijzonder de ‘kleinoden in het water’ zijn. Als er 

één ding is waar dit boek van getuigt, dan is het wel 
de liefde voor oude schepen. 

J. Thomas Lindblad 

Nico Guns, Ms Baloeran: een beknopte scheepsbiograjie 

(Zutphen: Walburg Pers, 2007; 168 p., ill., isbn 978- 
90-573°-474-3;€i9,95) 

Hoeveel scheepsbiografieën over vroegere passa¬ 
giersschepen zullen er nog verschijnen? Toen het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam eind jaren ne¬ 

gentig de tentoonstelling Romantische Scheepsrei¬ 
zen organiseerde bleek dat een gelukkig moment. 

Nog nooit was er zo’n grote aandacht voor de reis 

naar het voormalig Nederlands-Indië. De daarop vol¬ 
gende jaren zouden de inmiddels zeer kloeke delen 

verschijnen over de belangrijkste passagiersschepen 
die wij in de 20ste eeuw hebben gekend. Romantiek 

en nostalgie van oud-opvarenden en reizigers vierden 
hoogtij. Zo verscheen erin 1999 ook een boek bij Van 

Soeren & Co. over de zusterschepen Dempo en Baloe- 

ran van de Rotterdamsche Lloyd. Dit boek van bijna 

500 bladzijden werd geschreven door Nico Guns. 

Acht jaar later doet Guns het kunstje opnieuw, weer 
schreef hij een biografie over de Baloeran. Dit maal 

verschenen bij uitgeverij Waanders. Het boek is be¬ 

duidend kleiner dan het eerste, hetgeen ook verde¬ 

digd wordt door de ondertitel: “een beknopte 

scheepsbiografie”. Het boekje past bovendien in de 

rij met het door Guns eerder geschreven boeken over 

de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de Holland- 
Amerika Lijn en het s.s. Rotterdam, wat hij schreef met 

zijn zoon. De keuze waarom juist de Baloeran werd ge¬ 
kozen is mij niet geheel duidelijk geworden. 

Opnieuw brengt de auteur op een boeiende wijze 
de geschiedenis van het motorschip tot leven. Nico 

Guns besteed in dit boekje in de eerste veertig blad¬ 

zijden, verdeeld in vijf hoofdstukken aandacht aan 

de bouw, inrichting en interieurs. De rest van de 

honderd bladzijden tekst gaat over de jaren dat het 
schip voer tussen Patria en Nederlands-Indië 

(hoofdstuk 6) en de korte geschiedenis tijdens de 

Tweede Wereldoorlog (hoofdstuk 7). 

De Rotterdamsche Lloyd bestelde in 1928 bij de 
‘De Schelde’ en ‘Fijenoord’ twee nieuwe mailsche¬ 

pen, de motorschepen Dempo en Baloeran. Dit was 

het gevolg van de vergaande samenwerking met de 
Maatschappij ’Nederland’. Of zoals Guns het be¬ 

schrijft ‘samenwerkend in concurrentie’. Na de ver¬ 

lenging van het postcontract met de Nederlandse re¬ 
gering hadden de rederijen afgesproken dat ieder 

twee nieuwe en gelijkwaardige passagiersschepen 
zou bouwen. De verwachting van beide maatschap¬ 

pijen was een verdere groei van het passagiersver¬ 

voer tussen Nederland en Nederlands-Indië. De 

SMN gaf de Nederlandsche Scheepsbouw Maat¬ 
schappij in Amsterdam de opdracht voor de bouw 

van het m.s. Johan van Oldenbameuelt (1930) en m.s. 
Marnix aan Sint Aldecjonde (1929). 

In maart 1930 kwam de Baloeran in de vaart. Het 

was ontworpen door de bouwmeesters van ‘De 
Schelde’ in Vlissingen en gebouwd bij de Rotter¬ 

damse scheepswerf ‘Fijenoord’. Op 16 april 1930 

vertrok het schip voor zijn eerste reis naar Batavia en 

vandaar als gebruikelijk naar Soerabaja. Een jaar 
lang was de Baloeran het vlaggenschip van de Rotter¬ 

damse. Een jaar later kreeg zij gezelschap van een 

bijna identieke zusterschip Dempo. Tien jaar lang 

pendelde de Baloeran met duizenden passagiers en 
talloze tonnen kostbare lading tussen Rotterdam en 

Indië over de vaste route door het Suezkanaal. In 

mei 1940 werd het schip in de thuishaven Rotterdam 

buitgemaakt door de Duitse bezetters, die het ver¬ 

bouwden tot hospitaalschip voor de Kriegsmarine 

en omdoopten tot het Lazarettschiff Strassburg. On¬ 
der rederijschap van de Hapag zette de Kriegsmari¬ 

ne de Strassburg in op een regelmatige dienstvaart 

tussen Duitsland, Noorwegen en de Oostzee. Eind 
augustus 1943 liep het schip nabij Egmond aan Zee 
op een mijn, waarna het zonk. 

De vraag is of dit boek iets bijdraagt over de ge¬ 

schiedenis van dit Rotterdamse schip. Het antwoord 

is jammer genoeg nee, het is meer een herhaling van 
zetten. Wel bevat de publicatie tal van nog niet eer¬ 

der gepubliceerde foto’s. Desondanks beantwoordt 

het boekje wel aan de vraag van geïnteresseerden: 
maak een handzamer boekje over - in dit geval de 

Baloeran - in plaats van één tot twee kilo wegende en 

kostbare ‘kofFietafel-scheepsbiografieën’. 

C.P.P. van Romburgh 
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Paterson, Lawrence, U-Boat Combat Missions. The Pur¬ 

suers & the Pursue: First-Hand Accounts of U-Boat Life and 
Operations (Chatham Publishing: London, 2007; 156 

biz., full colour, glossary, bibliografie, isbn 978-1- 

86176-320-4; £19,99). 

Gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereld¬ 

oorlog (1939-1945) teisterden Hitlers Grijze Wolven 

de geallieerde scheepvaart op de Atlantische Oceaan 

zozeer, dat Winston Churchill na afloop toegaf dat 

the “only thing that ever really frightened me during 

the War was the U-boat peril”. Pas nadat de Ver¬ 
enigde Staten in de oorlog betrokken raakten en 

vliegtuigen tot het hart van de oceaan doordrongen, 

begon de slinger te keren. Uiteindelijk werden meer 

dan 550 U-boten op zee tot zinken gebracht, waar¬ 

van de helft door vliegtuigen. 
Met de onfortuinlijke torpedering van het passa¬ 

giersschip Athenia op de eerste dag van de oorlog, 3 

september 1939, bevestigde de Duitse onderzee- 

bootvloot zijn reputatie van meedogenloze vastbera¬ 
denheid en wreedheid, overgehouden aan de Eerste 

Wereldoorlog - een beeld dat volgens Lawrence Pa¬ 
terson onterecht is. Met zijn meest recente boek 

over de Duitse U-boten (hij had er al zeven op zijn 
naam staan) wil de Nieuw-Zeelander recht doen aan 

de meer dan 40.000 Duitse U-boot bemanningsle¬ 

den, “ordinary men” die voor de onderzeedienst 

hadden gekozen omdat het een elite-eenheid was. 
Bijzondere politieke drijfveren hadden ze volgens 

Paterson niet, maar “caught up in a horrific war not 

of their making” vochten zij in hun ijzeren doods¬ 
kisten voor hun leven; driekwart overleefde het niet. 

Na een korte inleiding over de totstandkoming van 

de onderzeedienst van de Kriegsmarine en een 

hoofdstukje over de voorbereiding van een patrouil¬ 

le, neemt Paterson ons mee aan boord en laat zijn ge¬ 
tuigen vertellen over het dagelijks leven gedurende de 

lange patrouilles. In zeven hoofdstukken wordt de le¬ 

zer door de boot geleid van de boegbuiskamer langs 

de officiersverblijven, de kombuis, de radiohut, de 

luisterruimte, de kapiteinshut, de brug en de machi¬ 

nekamers tot de hekbuiskamer. Bij iedere ruimte 

diept de auteur een aantal onderwerpen uit, zoals de 

torpedo’s, de medische verzorging, het dieet, de 
wachtdiensten etc., waarbij uiteraard de Enigma niet 

mag ontbreken. Telkens laat hij ook enkele overle¬ 
venden aan het woord, die met anekdotes een beeld 

schetsen van de sfeer, de acties, bizarre ongelukken 
en ontsnappingen. Tenslotte is alles nog eens wel¬ 

dadig geïllustreerd met glossy interieurfoto’s, kiek¬ 

jes uit de tijd en foto’s van persoonlijke memorabilia 
en uitrustingsstukken, zoals kleding, wapens, ser¬ 

viesgoed, dagboeken en emblemen. In het tiende en 

laatste hoofdstuk zijn we terug aan de wal en genie¬ 
ten met de bemanning mee van hun welverdiende 

rust en recreatie in “die Heimat”. 
Tijdens het lezen van U-Boat Combat Missions 

bekroop mij langzaam steeds meer het Discovery 

Channel gevoel. De eindeloze getuigenverslagen 

zijn alle even onpersoonlijk, de meeste nauwelijks 

opzienbarend. Zelfs de verhalen die werkelijk uniek 

zijn, lijken iets te missen. De mensen die erachter 

schuilgaan, blijven dan ook volstrekt eendimensio¬ 
naal. En de “sheer horrors of submarine warfare as 

experienced by the men of the Kriegsmarine U-boat 

force” - ons beloofd op de omslag - komen nergens 

werkelijk tot uiting: de beklemming, de stilte, de 

angst, de smerigheid en de stank, hoe vaak ook ge¬ 
noemd, worden nergens voelbaar. Mede debet hier¬ 

aan is de vormgeving, die door zijn verzorgdheid 

zijn doel voorbijschiet: de plaatjes zijn gewoon te 

mooi, alles is opgepoetst en schoon, iedere knoop 
en iedere tandenborstel is als een kostbaar muse¬ 

umstuk uitgelicht. Alle authenticiteit ten spijt kan 

de lezer voor een realistische onderzeebootervaring 

wat mij betreft daarom beter terecht bij de film ‘Das 

Boot’ (ook niet boven alle kritiek verheven) dan dit 

boek. 
Maar mijn voornaamste bezwaar betreft toch de 

toon. Paterson’s missie om de U-boot bemanningen 
te rehabiliteren en te eren om hun lijden en kame¬ 

raadschap werkt - bij mij althans - averechts. Het 

geweten zwijgt. Het ontbreken, nee, het uit de weg 
gaan van iedere verantwoording voor de terreur die 

zij zaaiden, is onbegrijpelijk. Het heeft geen pas om 

hun aandeel in de gruwelen van de oorlog af te doen 

als jeugdige “Ehrgeiz” en te verdoezelen onder een 

vernis van zilte jongensromantiek. Het trotse ver¬ 

haal van Erich Topp aan het einde van boek, over 

hoe hij tijdens zijn verlof op Hitlers Adelaarsnest 

werd ontvangen en met Eva Braun een kopje koffie 

dronk, waarbij zij zich ocherme beklaagde over haar 
ongehuwde status, is kenschetsend. Al kennen we 

zijn naam en lezen we zijn woorden, niets leren we 

over zijn opvattingen, zijn ambities toen en nu, zijn 

trauma’s of zijn gewetensnood, zelfs niet wat hij 

nou eigenlijk van deze ontmoeting vond - het blijft 

allemaal zo plat als een dubbeltje. 
Er is veel geschreven over de Duitse U-boten en hun 

bemanningen in de Tweede Wereldoorlog, ook in re¬ 

cente jaren. Eén blik op Paterson’s bibliografie 
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maakt duidelijk dat hij niet de ambitie heeft gehad om 

in die zin wetenschappelijke volledigheid of actuali¬ 
teit na te streven. Iets nieuws heeft hij ook niet te mel¬ 

den. Terugvallend op jaren eigen onderzoek en vele 
interviews met veteranen, die hij “a humbling expe¬ 

rience” noemt, heeft hij heel wat feitjes en weetjes pa¬ 

raat, maar toch komt hij niet verder dan heldenvere¬ 
ring. Het boek komt op mij dan ook over als het 

product van een bevlogen, maar kritiekloos liefheb¬ 

ber en verwoed verzamelaar die zijn levenslange hob¬ 

by graag breeduit etaleert- een vermoeden dat wordt 

versterkt doordat meer dan de helft van de illustraties 
uit “the author’s collection” komen. 

Alan Lemmers 

F.P. de Boer, Honderd jaar De Ruytermedaille, 1907 tot 
2007 (Uitgeverij Aprilis: Zaltbommel, 2007; 250 p., 

ill., isbn 978-90-5994-176-2; €34,90) 

Het herdenkingsjaar van de Ruyter heeft vele publi¬ 

caties gegenereerd. Een ervan is een boek over de De 

Ruytermedaille, welke in 1907 voor de eerste maal 

werd uitgereikt en sindsdien 202 keer in totaal. In 
2007 ontving de inmiddels oud-directeur van de 

KNRM, S.E. Wiebenga, het ereteken. Voormalig 

marine officier F.P. de Boer stelde een goed gedocu¬ 

menteerd overzicht samen van al deze gedecoreer¬ 

den gedurende de afgelopen honderd jaar. Het is 
een fraai uitgegeven boek van de jonge uitgeverij 

Aprilis, die onlangs ook de studie van H. Ketting 

over fluitschepen voor de VOC verzorgde. Alle gede¬ 

coreerden komen in chronologische volgorde aan 
bod. De auteur geeft naast personalia en de loop¬ 

baan van de betrokkenen ook natuurlijk de redenen 

voor decoratie. Menig heftig verhaal over hulpverle¬ 

ning bij een scheepsongeluk treft de lezer aan. Van 

elke gedecoreerde is zo veel mogelijk een foto bijge¬ 

voegd. Soms is niet helemaal duidelijk welke foto bij 
welke tekst hoort. Sommige gedecoreerden hebben 
zelfs vijf of zes foto’s bij hun tekst. 

De nadering van de driehonderdste geboortedag 

van De Ruyter (24 maart 1607) was de aanleiding 

om bij Koninklijk Besluit een ereteken in te stellen 
voor schippers, stuurlieden en verdere beman¬ 

ningsleden van koopvaardij- en vissersschepen en 

voor andere personen aan de wal die zich voor de 

Nederlandse scheepvaart door verdienstelijke ver¬ 

richtingen onderscheidden. Welke categorieën per¬ 
sonen in aanmerking kwamen voor een De Ruyter¬ 

medaille, zoals het ereteken werd genoemd, riep in 

1907 nog enige interdepartementale discussie op. 

Uiteindelijk behoorde er ook de wereld van sleep- 
vaart, baggeren en reddingwezen bij. De centrale 
rol bij de verlening lag van begin af aan en nog 

steeds bij het departement waaronder Scheepvaart 

ressorteerde, nu dus Verkeer en Waterstaat. Lange 
tijd waren er drie eretekens: in goud, zilver en brons 

en het is duidelijk dat de directeur van bijvoorbeeld 

de KPM goud en een machinist brons kreeg. In 1965 

werd het besluit genomen om voortaan alleen gou¬ 
den eretekens uit te reiken. In totaal zijn 110 zeeva¬ 

renden en 92 niet-zeevarenden (personen aan de 

wal) gedecoreerd. Onder hen zijn twee vrouwen (in 
1928 en 1957). 

De auteur heeft om niet vermelde redenen de hon¬ 
derd jaar in vijf tijdvakken van ogenschijnlijk wille¬ 

keurige lengte ingedeeld. Per tijdvak analyseert hij 

nauwkeurig de criteria bij de toekenning, de rangen 

van de betrokkenen in de zeevaart, de verschillende 
takken van zeevaart en de walinstellingen van mari¬ 

tieme aard. Diverse instanties konden, behalve in de 

periode 1970-2004, kandidaten voordragen. De au¬ 

teur vermeldt ook de voordrachten die niet gehono¬ 
reerd zijn samen met de daarbij gebruikte argumen¬ 

tatie. Drie leden van onze Vereniging hebben 

bijvoorbeeld in 1985 vergeefs gepleit voor een erete¬ 

ken voor de auteur Anthony van Kampen. Ook Ernst 

Crone kreeg in 1966 de medaille niet. Prins Hendrik 
werd in 1924 onderscheiden en liet kort nadien zon¬ 

der nadere opgaaf van redenen om een tweede me¬ 

daille vragen. Hij kreeg deze, hoewel binnen het de¬ 

partement wel werd opgemerkt dat dit tweede 
exemplaar vijftig gulden kostte. 

Over de maatschappelijke achtergrond waartegen 
de uitgiftes van de De Ruytermedailles plaatsvon¬ 

den, leest men niet. Ook niet waarom in de jaren 

1970 en daarna de uitreikingen bijna in de vergetel¬ 
heid verdwenen. Dat dit een periode was waarin ni¬ 

vellering troef was en prijzen en onderscheidingen 

taboe waren, moet de lezer zelf bedenken. De her¬ 

nieuwde aandacht voor het ereteken valt nu in een 

tijdvak waarin men onophoudelijk met ‘de beste...’, 
emmies, gouden kalveren en nominaties wordt ge¬ 

confronteerd. In 2001 was de berging van de Koersk 
goed voor zes medailles. 

Voor maritieme historici en andere leden van de Ver¬ 
eniging voor Zeegeschiedenis is het interessant te le¬ 

zen dat mannen als S.P. L’Honoré Naber, W. Voor- 

beijtel Cannenburg en Klaas Visser, bekend als de 

eerste gezagvoerder van de Willem Barendsz, zijn on¬ 

derscheiden, evenals in 1989 H.J.G. Walenkamp en 
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D.M. Dragt in 1994. De bekende vakbondsman van de 
zeelieden in de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog, Jo¬ 

han Brautigam, die later actief was in vele bestuurlij¬ 

ke functies, kwam in 1938 niet in aanmerking voor de 

medaille. Na de oorlog, in 1947, kreeg hij toch mari¬ 
tieme erkenning, toen hij de gouden De Ruyterpla- 

quette ontving van het ‘Fonds voor de De Ruyterme- 

daille’, dat op particulier initiatief ook in 1907 was 

opgericht. Om de vijfjaar verleende dit Fonds deze on¬ 

derscheiding, in totaal negen keer en in 1947 voor het 
laatst. Het was een merkwaardig fenomeen dat deze 

twee gelijknamige onderscheidingen naast elkaar be¬ 

stonden. In 1932 ontving P.H. Gallé beide eretekens. 

Een mooi boek met veel wetenswaardige informa¬ 
tie en dat zich strikt beperkt tot de De Ruytermedail- 

les en de gedecoreerden. 
J.R. Bruijn 

Reinhard Hoheisel-Huxmann, Die deutsche Atlantische Ex¬ 

pedition 1925-1927. Planting und Verlauf (Bremerha- 

ven/Hamburg: Deutsches Schiffahrtmuseum/ Convent 
Verlag; 125 p., ill, ISBN 978-3-86633-0054; €14,90) 

De Duitse Adandsche expeditie met de opnemer Me¬ 

teor van de Reichsmarine in de jaren 1925-1927 is 

met zekerheid de meest baanbrekende oceanografi- 
sche expeditie geweest van de twintigste eeuw. De 

gehele midden en zuidelijke Adandsche Oceaan 

werd onderzocht. Het inzicht in de structuur en ‘or¬ 
ganisatie’ van dit gedeelte van de wereldzee is voor 

een groot deel te danken aan deze expeditie. Een 

voorbeeld is de verticale circulatie in de diepzee. 
Reinhard Hoheisel-Huxmann, een fysischgeograaf 

verbonden aan het Deutsches Schiffahrtmuseum in 
Bremerhaven met als arbeidsveld de geschiedenis van 

het Pool- en zeeonderzoek, heeft de Duitse Adantische 

Expeditie van 1925-1927 gekozen tot onderwerp van 

zijn boek. De schrijver is hier in buitengewoon goed 

geslaagd. Door veel eigentijdse citaten toe te voegen 

is een uitstekend gebalanceerd boek tot stand geko¬ 

men. De tijdgeest is goed getroffen. Maar ook het 

beeldmateriaal geselecteerd uit de onderzoekingsre- 
sultaten zijn wel overwogen gekozen. Het is verdien¬ 

stelijk van de auteur om in een aparte sectie zeer goe¬ 
de afbeeldingen en korte beschrijvingen te geven van 

alle gebruikte hydrografische instrumenten. 
De gevolgde indeling is: de aanleiding tot het on¬ 

derzoek; de ombouw van het casco van een kanon¬ 
neerboot tot een schip voor oceanografisch onder¬ 
zoek; het uiteindelijke onderzoeksprogramma; de 

proefvaart en de uiteindelijke expeditie en resultaten 

van de expeditie. De stijl van schrijven is kort en 
bondig en zal elke bèta aanspreken. Geen brei van 

woorden, men kan een vraag stellen en het ant¬ 

woord is te vinden in het boek. 
Door het casco van een niet afgebouwde kanon¬ 

neerboot, Meteor, op de Kaiserlichen Werft te Dant- 
zig (Gdansk), te bestemmen totonderzoekingsvaar- 

tuig, kon het schip in 1919 worden ontrokken aan de 

afbraak van de voormalige Kaiserliche Marine. Dit 
was een voortvloeisel van het verdrag van Versailles. 

Het casco werd via Kiel naar de Reichswerft in Wil- 

helmshaven overgebracht. Door geldgebrek en de 

inflatie duurde het tot 1924 voor het schip in dienst 

werd gesteld als een ongewapend onderzoekings- 

vaartuig van de Reichsmarine. 
De Duitse marineleiding zag in 1919 de mogelijk¬ 

heden om via een oceanografische expeditie de vlag 

te vertonen in het buitenland. Het was belangrijk om 

het imago van Duitsland te verbeteren. De Deutsche 

Seewarte (onderdeel van de Duitse marine, thans 
Bundesamt fiir Schiffahrt und Hydrografie, Ham¬ 

burg) kreeg opdracht een expeditie voor te bereiden. 
Ook het Institut fiir Meereskunde te Berlijn, in het bij¬ 

zonder prof. dr. Alfred Merz (1880-1925), werd er bij 

betrokken. Vele plannen werden gemaakt, een tocht 

rond de wereld (vlagvertoon!), de Pacific, of de Indi¬ 

sche Oceaan, of de Adantische Oceaan. Steeds was 
het duidelijk dat geld tekort een rem was op welke 

ontwikkeling dan ook. In 1924 kwam de Notge- 

meinschaft der Deutschen Wissenschaft als redden¬ 

de engel naar voren. Er kwam een nieuw plan en geld. 

Het was onderzoek naar de circulatie van de Adanti¬ 
sche Oceaan, tussen 20° Noorderbreedte en de Zuid¬ 

pool is het thema dat Merz voorstelt. In totaal werden 

er veertien dwarsprofielen in de Adantische Oceaan 

gevaren, op 310 stations werden systematisch water¬ 

monsters genomen op vele diepten. De tocht die op 

anderhalf jaar was geschat liep uit tot 777 dagen en 
er werden 67 535 zeemijlen afgelegd. In september 

1924 werd besloten de expeditie in maart 1925 te la¬ 

ten vertrekken. De Meteor kwam op 15 november 1925 
in dienst onder bevel van Korvettenkapitan Fritz 

Spiess (1881-1959). De Meteor kreeg als toevoeging op 
de oceanografische uitrusting (o.a. diepzeelodings- 

machines, diepzeeankerinrichting, echolood (!), 

mogelijkheden om vliegers en ballonnen op te laten 
met Meteorologische meetapparatuur) en ook een 

8.8 cm luchtdoelkanon. Dit kanon diende als ‘Wind- 
schiessgerat’. Hiermee werden rookgranaten om¬ 

hoog geschoten om kunstmatige wolken te doen ont- 
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staan op van te voren bepaalde hoogten. Zodoende 

kon de snelheid van de luchtstroom in de verschil¬ 

lende luchtlagen worden gemeten met artillerieaf- 

standmeters. Het was geen succes daar door het 

vuren de kwikthermometers van de kantelwater- 
scheppers (Nansens) braken. 

Op 16 april 1925 voer de Meteor uit de sluizen van 

Wilhelmshaven. De wetenschappelijke expeditielei¬ 

der was Merz en de commandant Fregattenkapitan 
Spiess. In totaal waren er 133 man aan boord. Hier¬ 

van behoorden er 118 tot de marine, voorts 9 weten¬ 

schappers en 6 man burgerpersoneel. De weten¬ 

schappers waren: de oceanografen: Alfred Merz, 
Georg Wüst, Arnold Schumacher en Günther Böh- 

necke; de Meteorologen: Josef Reger en Erich Kuhl- 

brodt; verder de bioloog Ernst Henschel en de che¬ 

micus Hermann Wattenberg. Matrozen werden 

opgeleid om te assisteren tijdens de onderzoekin¬ 
gen. De marinearts kreeg als aanvullende taak het 
bemonsterde plankton te onderzoeken. 

Om de lange reis wat te veraangenamen gingen er 

boeken, muziekinstrumenten voor een complete 
blaaskapel, een filmprojector en ‘Geduldspiele fur 
Mannschaften’ mee. 

De veertien profielen werden met grote regelmaat 
gevaren. Door de profielen zo te bevaren dat het maxi¬ 

male profijt van weer, wind en stroming werd ver¬ 

kregen, lukte het, het door de aangroei met zeepok¬ 

ken en schelpdieren steeds langzamer varende schip, 
steeds weer in een haven te krijgen terwijl de steen¬ 

kolen vrijwel geheel waren opgebruikt. De voormast 

van de Meteor was voorzien van een barktuig. Het ex¬ 

tra voortstuwingsvermogen kwam goed van pas. Re¬ 

gelmatig werden er voorraden en nieuwe instrumen¬ 
ten en kabels aangevoerd om verloren gegaan 

materiaal tijdens de bemonsteringen aan te vullen. 

De waarnemingen lieten duidelijk zien dat ook de 

midden en zuidelijke Atlantische Oceaan geen vlak¬ 
ke bodem heeft. Heuvelruggen en onderwaterber- 

gen (seamounts) werden ontdekt. Ook werden ver¬ 

schillende waterbekkens vastgesteld op grond van 

lodingen, temperatuurwaarnemingen en zoutge¬ 
halte bepalingen. 

Tijdens het varen van het eerste profiel werd expe¬ 

ditieleider Merz zo ernstig ziek, dat besloten werd 

terug te varen naar Buenos Aires. Spoedig overleed 

hij daar. De Meteor verliet weer de haven. De expedi¬ 
tie kwam nu onder leiding van Spiess. Vrijwel het 

volledige programma van Merz en de overige weten¬ 

schappers werd uitgevoerd. Wel bleef men 100 da¬ 
gen langer in zee. Er werd veel van de bemanning 

gevergd. Voor de marineofficieren was het een hard 
feit, dat het verblijf aan boord van de Meteor weinig 
tot niets bijdroeg aan hun carrière. 

In zestien delen werden de resultaten van de expe¬ 
ditie tussen 1932 en 1963 gepubliceerd. Voor de Me¬ 

teor uitvoer waren er 3000 diepzeelodingen uitge¬ 

voerd in de Zuidelijke Atlantische Oceaan, bij 
thuiskomst op 2 juni 1927 te Wilhelmshaven was dit 

aantal tot 67.400 gestegen. Spiess kreeg zijn belo¬ 

ning. Hij kreeg een eredoctoraat van de Universiteit 
Kiel op 11 juli 1927 en in 1929 werd hij Konteradmir- 

al (schout-bij-nacht). Van 1934-45 was hij het hoofd 
van de Deutsche Seewarte. De Meteor overleefde de 

oorlog, maar ontkwam niet de uitlevering aan Rus¬ 

land. Het kwam in Russische dienst als Ekoator. 

Hoheisel-Huxmann heeft een zeer boeiend en le¬ 
zenswaardig boek geschreven. De prijs kan voor 
niemand een belemmering zijn. 

S.J. de Groot 

Torsten Feys e.a., Maritime transport and migration: the 

connection betioeen maritime and migration networks (St. 

John’s, Newfoundland: International Maritime Eco¬ 

nomie History Association (Research in Maritime 
History No. 34), 2007; 184 p., ill., isbn 978-0- 
9738934-3-4; $25.00) 

Dit deel van ‘Research in Maritime History’ is het eind¬ 

resultaat van gezamenlijke studies over de transat¬ 

lantische migratie naar Noord-Amerika door zowel 

migratie historici als maritiem historici. In 2005 kwam 

in Florence voor het eerst deze samenwerking tot 
stand. Daarbij bleek dat beide groepen heel andere uit¬ 

gangspunten hadden voor het bestuderen van de trans¬ 

atlantische migratie. Het verschil ligt meest in de be¬ 

nadering van de gegevens. Maritiem historici legden 

zich vooral toe op de infrastructuur (havens, rederij¬ 
en, schepen) en de migratiehistorici op de economi¬ 

sche en mentale factoren. De vraag ging daarom ook 

van watze van elkaar konden leren. De samenwerking 
kon tot nu toe het best beschreven worden als “two 

ships passing in the night”, zoals de Amerikaanse ma¬ 

ritiem historicus Michael Miller in zijn slotconclusies 
van deze bundel betoogd. 

De bundel gaat in wezen over de ontwikkeling van 
de diverse ‘netwerken’ rond de migratie naar Noord- 

Amerika. In dit verband wordt een onderscheid ge¬ 

maakt tussen de migratiemarkt vanuit Noordwest 

Europa en die van rond de Middellandse Zee. Zowel 

de migratie als maritiem historici zijn gefixeerd op 
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de zogenoemde netwerken. Zoals gezegd de bena¬ 

dering was anders. 
Het inleidende hoofdstuk is geschreven door Jelle 

van Lottum werkzaam bij het IISH in Amsterdam. 

Hij doet momenteel promotieonderzoek naar het 

migratiegedrag van mensen in Engeland en Neder¬ 

land tussen 1600 en 1900. Zijn hoofdstuk ‘The first 

waves of internationalization’ heeft hier dan ook op 
betrekking. Hij toont aan dat zowel het fenomeen 

“chain migration” en het bestaan van netwerken al¬ 

tijd op de migratie hun invloed hebben uitgeoefend. 

Welke invloed hadden de belangengroepen of net¬ 

werken nu eigenlijk? De onderlinge concurrentie van 
de betrokken partijen was daarbij hoog. Rederijen, 

zoals de Belgische Red Star Line en onze eigen 

NASM, bestreden elkaar aanvankelijk om zoveel mo¬ 

gelijk migranten te vervoeren. De geschiedenis van de 

Red Star Line is een duidelijk voorbeeld hoe sommi¬ 
ge netwerken als puzzelstukjes in elkaar vielen. 

De Red Star Line zag in mei 1871 in Philadelphia het 

licht dankzij de steun van bemiddelde Amerikaanse 

industriëlen en financiers. Namens de toen al mach¬ 
tige Pennsylvania Railroad Company wilde deze 

groep hun spoorwegnetwerk uitbreiden met een ma¬ 

ritieme tak, waarvan de Red Star en de American 

Steamship Company onderdeel zouden worden. De 
American Steamship Company richtte zich op de lijn 

Philadelhia-Liverpool en de Red Star op de lijndienst 
Philadelphia - Antwerpen. In september 1872 volg¬ 

de de oprichting van het Belgische zusterbedrijf So- 

ciété Anoniem de Navigation Belge-Amercaine Red 

Star Line. De oprichter C. A. Griscom deed daarbij een 

beroep op kennissen uit de petroleumhandel. De nieu¬ 
we rederij zou zich daarom ook eerst richtten op het 

vervoer van petroleum in bulk vanuit de Verenigde Sta¬ 

ten. Uiteindelijk zou deze maatschappij zich gaan 

richtten op het vervoer van emigranten en stukgoed 
tussen Antwerpen en New York en Pennsylvania. Het 

vervoer van emigranten door de Red Star Line was in 

vergelijking met de Rotterdamse Nederlandsch- 
Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij (NASM) en de 

Compagnie Générale Transatlantique behoorlijk 

groot. Gedeeltelijk was dat te verklaren door dat de Bel¬ 

gische rederij in 1892 met de Norddeutscher Lloyd, de 
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesel- 

lschaft (Hapag) en de NASM / Holland-Amerika Lijn 

een conferentie voor passagiersvervoer afgesloten had. 

Deze conferentie verdeelde de markt tussen de deel¬ 
nemende rederijen en legde de prijzen vast. De sa¬ 
menwerking van de consuls en scheepsagenten 

maakte, zoals Torsten Feys in het hoofdstuk ‘Evolu¬ 

tion from port to company competition’ terecht be¬ 

schrijft, ook onderdeel van het brede netwerk uit. 

Zeker is dus dat zonder een regelmatige lijndienst 
met stoom(passagiers)schepen de grote migratiegolf 

aan het eind van de negentiende en begin twintigste 

eeuw niet mogelijk was geweest. Zoals ook de migratie 

historicus Drew Keeling in het slothoofdstuk ‘Costs, 
risks and migration networks between Europe and the 

United States, 1900-1914’ betoogd. Keeling deed on¬ 

derzoek naar de vier grote scheepvaartrederijen tus¬ 

sen 1870 and 1913, de Britse White Star en Cunard Line, 

en de Duitse Hapag and Norddeutscher Lloyd. Kort 

en goed verwoord hij het zo: “Het trans-Atlantische 
passagiersvervoer in het begin van de twintigste eeuw 

was particulier bezit en door de overheid geregeld. (...) 

Tweederde van de emigranten tussen 1900 en 1914 voer 

op schepen van de grootste vier rederijen en negen¬ 
tig procent voer met de grootste tien” (p. 122). Hier¬ 

bij was geen enkele Amerikaanse rederij betrokken. 

De migratie leverde de grootste bijdrage aan de 

scheepsindustrie, dit in tegenstelling tot het vervoer 

van toeristen en zakenlieden. 
Torsten Feys, specialist in de negentiende en 

twintigste eeuwse migratie naar Noord-Amerika, 

richt zich in de bundel vooral op de ‘chain migration 
methodoly’. Havens, schepen en spoorwegen zou¬ 

den ook mentaal van invloed zijn geweest om tot het 
idee te komen om te vertrekken naar andere oorden. 

Scheepsagenten speelden daarbij kennelijk een cru¬ 

ciale rol (p. 29). De agenten en passagebureaus had¬ 

den hun verspreiding over heel Europa. Keeling be¬ 

toogd dat de rederijen onafhankelijke factoren 

waren ten aanzien van de migratie. Dat was vooral te 

wijten aan de passagebureaus, waarbij de toekom¬ 

stige emigrant verzekerd werd van toegang tot de 
Verenigde Staten en lage tarieven voor de zeereis. 

Tot nu toe is er echter - aldus Feys - nog steeds te 

weinig bekend over de werkelijke invloed van de 

scheepsagenten op de migratie. De manieren hoe 

precies de agenten hun handel (de oversteek naar 
Amerika) aan de man brachten is onbekend. 

Tot slot: het doel van deze bundel was de werk¬ 

methoden van de migratie en maritiem historici 
dichter bij elkaar te brengen. In zekere zin is er meer 

openheid en begrip voor elkaar gekweekt. Toch doet 

het vreemd aan dat van de zeven historici die een bij¬ 

drage leverden er maar twee maritieme historici 

zijn, waarvan Miller evenwel alleen de conclusie 

schreef. Dus toch maar een half geslaagde poging 

de twee groepen bij elkaar te brengen? 
C.P.P. van Romburgh 
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Signalementen 

Instituut Collectie Nederland, Rijksdienst voor Ar¬ 
cheologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Erf¬ 

goed dat beweegt! Waardering uan de Mobiele Collectie Ne¬ 

derland (Amsterdam: Uitgeverij PlanPlan, 2006; 167 
p., ill. ISBN 90-76092-427; €17,50) 

Het hoofdstuk ‘Een waardestellend kader voor het 
mobiel erfgoed’ van de hand van Arjen Kok (ICN) is 

waar het allemaal om draait in Erjgoed dat beweegt! 

Staatssecretaris Medy van der Laan gaf in 2005 op¬ 
dracht voor het samenstellen van een waardestel¬ 

lend kader voor mobiel erfgoed. Het ICN en de 

RACM gingen aan de slag in nauwe samenwerking 

met de stichting Mobiele Collectie Nederland en een 
groot aantal deskundigen uit het veld. 

In 2001 werd voor het eerst een begin gemaakt 

met rijksbemoeienis met het mobiel erfgoed, door 

subsidie aan de stichting Mobiele Collectie Neder¬ 

land, die begon met het inventariseren en registre¬ 
ren van het mobiele erfgoed. 

Het opstellen van het waardestellend kader was 
een logisch vervolg en is bedoeld voor het onder¬ 

steunen van rijksbeleid. Aan de andere kant moet 

het waardestellend kader eigenaren en beheerders 

een handvat bieden bij het beschrijven van de cultu¬ 

rele waarde van hun objecten. De noodzaak om an¬ 
deren inzicht te geven in de culturele waarde van een 

object ontstaat bijvoorbeeld wanneer een subsidie 

wordt aangevraagd. Daarbij is een waardestellend 
kader een heldere richtlijn. 

In Erfgoed dat beweegt! wordt in een paar korte hoofd¬ 

stukken het belang en de plaats van het mobiele erf¬ 

goed in de samenleving helder belicht. Na het hoofd¬ 

stuk ‘Een waardestellend kader voor het mobiel 

erfgoed’ wordt in acht voorbeelden duidelijk hoe zo’n 

waardestellend kader voor bijvoorbeeld een stoomloc, 
Volkswagen en sleepboot, opgesteld moet worden. 

Vervolgens komen in vier hoofdstukken, rail, weg, wa¬ 

ter en lucht, eigenaren aan het woord en worden in 

de ‘Etalage’ goed geïllustreerde voorbeelden van de 

mobiele collectie Nederland gegeven. Waarschijnlijk 
heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat eind 2007 de op¬ 

lage van 2.000 exemplaren vrijwel uitverkocht was. Bij 

de herdruk zal een vragenlijst gevoegd worden, die het 

gebruik van het waardestellend kader bij het aanvra¬ 
gen van subsidies moet vergemakkelijken. 

Kwalificaties 
Niveau: specialistisch 

Doelgroep: eigenaren en beleidsmakers 
Minpunt: geen 

Pluspunt: overzichtelijk 

Elisabeth Spits 

Melis Stoke, Zoutwaterliefde. Kroniek van een reis per 
mailboot. Bijeengelezen en uitgeleid door Coen van 
’t Veer (Leiden: KITLV Press, 2006; 219 p. ISBN 90- 
6718-255-9; €19,90) 

Met de heruitgave van Zoutwaterliefde. Kroniek van een 
reis per mailboot (1929) geschreven door Herman Sa- 

lomonson, onder het pseudoniem Melis Stoke, 
werd een lang gekoesterde wens van de liefhebber 

van de Indisch-Nederlandse literatuur vervuld. Salo- 
monson (1895-1942) legde in Zoutwaterliefde feilloos 

de reis vast met het imaginaire mailschip Maarten 

HarpertszTromp. De zeereis vangt aan in de havenstad 
Genua. Het zou zomaar een reis met een schip van 

de Maatschappij ‘Nederland’ kunnen zijn. Aan 

boord verveelt men zich en ziet de maaltijden als een 

welkome afwisseling. Normen en waarden verva¬ 
gen, conventies worden doorbroken. 

De lezer kruipt in de huid van de verteller, doordat 

het boek in een wisselend perspectief is geschreven. 

Ieder hoofdstuk heeft zijn eigen verteller. De schrij¬ 
ver grossiert in rake beschrijvingen van de persona¬ 

ges en gebeurtenissen. Je voelt je echt een observant 
van het leven aan boord. 

Deze tragikomische roman had voor de oorlog 
een groot succes. Het was dé roman over de reis per 

mailschip. Salomonson werd geroemd als kenner 

van de sociale en psychologische toestanden aan 

boord. Het is daarom ook voor de maritiem-histori- 
cus een aardig boek om inzage te krijgen in het leven 

aan boord van een passagiersschip naar Indië. Het 
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boek werd een aantal keren herdrukt en er verscheen 

een Engelse vertaling. 

Kwalificaties 

Aard publicatie: roman 

Niveau: literatuur. 
Doelgroep: geïnteresseerden in maritieme geschie¬ 

denis en Indisch-Nederlandsche literatuur 

Minpunt: vormgeving oogt wat saai. 

Pluspunt: boeiend van begin tot eind. 
Cees van Romburgh 

Vito Dumas, De eerste solozeiltocht rond de wereld dwars 
door De Roaring Forties (Amsterdam: Arbeiderspers, 

2006,189 p.; ill. ISBN 90-295-6458-x) 

De Argentijnse wereldomzeiler Vito Dumas is veel 

minder bekend dan zijn collega’s als Joshua Slocum 
(USA), Robin Knox Johnston (GB) en Alain Ger- 

bault (F). Wellicht komt dat door het ontbreken van 

een goede Nederlandse vertaling van zijn reisver¬ 

slag. Dankzij de Arbeiderspers en vertaler Frans Sic- 
co van Albada kunnen de liefhebbers van dergelijke 

avonturen nu de schade inhalen. 
Vito Dumas werd in 1900 in Buenos Aires geboren 

als zoon van een Franse immigrant. Hij blonk uit in 

sport: boksen, worstelen en vooral zwemmen en be¬ 
mande zo nu en dan op een zeiljacht. Deze relatief 

geringe zeilervaring weerhield hem er niet van in 

1931 solo van Frankrijk naar Argentinië te zeilen, 

met een hiervoor totaal ongeschikt oud wedstrijd- 

jacht. Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1942, 
kocht hij de 9,50 meter lange kits de Legh II, om hier¬ 

mee als eerste solozeiler in de regionen van de be¬ 

ruchte ‘roaring fourties’, de veertigste breedte¬ 

graad, de wereld rond te zeilen. 

De werkelijke reden voor deze reis midden in de 

oorlog wordt niet helemaal duidelijk. Behalve de 
sportieve uitdaging en het waarmaken van een oude 

droom, was het vooral een vlucht en het zoeken van 

afleiding. De mensen om hem heen lijken ook dank¬ 

baar voor deze afleiding, want hij wordt aan alle 

kanten geholpen om zijn schip goed uit te rusten. 

De ‘roaring fourties’ deden hun naam eer aan. Kou 
en heftige stormen veroorzaakten schade aan schip 

en schipper. De vele en dagen durende stormen zijn 

voor de lezer even tergend als de episode waarin hij 

door een ontsteking aan zijn arm overweegt deze te 

amputeren. De lezer kan zo nu en dan een pagina 
overslaan, Dumas nooit één mijltje. Om ‘bij te tan¬ 

ken’ deed hij drie havens aan: Kaapstad, Wellington 

in Nieuw Zeeland en Valparaiso in Chili. Na 272 da¬ 

gen en 22.000 mijl keerde hij terug in Buenos Aires, 

waar hij als een held werd binnengehaald. De reis is 

goed afgelopen, de Legh II is een zeewaardig schip 
gebleken en Vito Dumas een volhardend sportman. 

Welwas de onrust voor altijd in hem geslopen. Ver¬ 

laten door vrouw en vrienden, maakte hij nog twee 
reizen, maar werd van de laatste per vrachtboot met 

schip en al naar huis gebracht, lijdend aan syfilis. 

Dumas stierfin 1965. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: 2' uitgave in de serie Sportklassie- 

ken Arbeiderspers 

Niveau: populair 
Doelgroep: liefhebbers van (zeil)avonturen en reis¬ 

verhalen 
Minpunt: veel lagedrukgebieden! 

Pluspunt: spannend. 
Elisabeth Spits 
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Nieuwe boeken en artikelen 
Ron Brand 

Voortaan wordt de Engelstalige versie van het tijd¬ 

schrift Der Globusfreund: wissenschaftliche Zeit- 
schrift ftir Globen- und Instrumentkunde behan¬ 

deld. Dit tijdschrift is getiteld Globe Studies. Het 

wordt als GS opgenomen. Verder hield Het Peper¬ 

huis op te bestaan. Het is voortgezet als Land of Wa¬ 
ter: tijdschrift voor de toekomst. Het wordt als LOW 

opgenomen. En tot slot heeft Schip en Werf de Zee 

heeft een nieuwe naam: SWZ Maritime. Het is en 
blijft als SWZ opgenomen. 
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gelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Een eventuele kostenvergoeding is mo¬ 
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De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de aangege¬ 
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zigingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aangebracht in afwijking van de 
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Onno W. Boers, De gevelstenen van Amsterdam. Met foto’s van Pancras van 
der Vlist, 296 biz., full colour, gebonden, isbn 978-90-6550-975-8, 
€29,- 
Vóór de invoering van huisnummers werd de ligging van een pand aan¬ 
gegeven door te verwijzen naar de gevelsteen. Gevelstenen beeldden 
vaak herkomst of beroep van de bewoner uit, de naam van de bouwer of 
een bijbelspreuk. In dit fraai uitgegeven boek worden alle 700 overge¬ 
bleven gevelstenen aan de Amsterdamse openbare weg afgebeeld en be¬ 
schreven. 

Serge ter Braake, Met Recht en Rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de 
HabsburgseTijd (1483-1558). (hs 423,464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-010-9, €39,- 
De laatmiddeleeuwse ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer hielden zich na¬ 
mens de vorst bezig met rechtspraak, bestuur en financiële zaken. Ter Braake onderzoekt welk profiel 
deze ambtenaren hadden, waarom juist zij werden aangesteld en hoe dat zich vertaalde in de manier 
waarop ze zich bewogen tussen de vorst en de onderdanen. 

The Dynamics qf Economie Culture in the North Sea- and Baltic Region in the Late Middle Ages and Early Modem 
Period, (ghs 2), Hanno Brand and Leos Müller (eds.), 254 pp., illustrated, isbn 978-90-6550-882-9, 
€30,- 
This volume focuses on various spin-off effects of international trade in the North Sea and Baltic Re¬ 
gion. With several long term perspectives on state formation and corporative structures in the region 
included, the papers pay attention to a wide range of topics related to the characteristics and effects of 
market integration, migration, fisheries, seafaring, war and diplomacy. 

Hollanders en het water. Tuiintig eeuwen strijd en profijt. Eindredactie Eelco 
Beukers, 608 blz., 2 delen in foedraal, gebonden, geïllustreerd (deels in 
kleur), isbn set 978-90-6550-973-4, €39,- 
Al hebben zoet en zout water 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 vin¬ 
dingrijkheid waarmee zij hun natte leefomgeving optimaal hebben be¬ 
nut. 
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