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Specialisatie als seizoensgebonden mogelijkheid

Ten geleide

De organisatie van de Zeeuwse zoutvaart op Engeland (1453-1568)1

Ditmaal hebben wij een veelzijdig nummer van
het Tijdschrift uoor Zeegeschiedenis samengesteld.
Veelzijdig wat betreft onderwerpen, maar ook
veelzijdig qua periodisering. Het varieert van
vroegmoderne geschiedenis tot maar liefst
twee artikelen over de - in ons tijdschrift vaak
wat onderbelichte - twintigste eeuw.
Hielke van Nieuwenhuize schreef over de
Zeeuwse zoutvaart in de vijftiende en zestiende
eeuw. Een vrij onbekende episode uit de Neder¬
landse geschiedenis, waarover de auteur voor
zijn doctoraalscriptie unieke informatie boven
water heeft gekregen. Roy Kreeftmeijer ver¬
diepte zich in geschutaankopen van de Neder¬
landse Marine in de jaren 1920-1930. Liefheb¬
bers van marinegeschiedenis kunnen daarmee
hun hart ophalen. Jacob Bart Hak ten slotte be¬
studeerde het dagboek en brieven van Frederik
Legger, die ten tijde van de Tweede Wereldoor¬
log stuurman ter koopvaardij was. Hij zorgt er¬
voor dat ook het sociale karakter van de mari¬
tieme geschiedenis aan bod komt.
Verder in dit tijdschrift aandacht voor de uit¬
reiking van de Warnsinckprijs 2008.
Voor mij zal dit de laatste keer zijn dat ik als
secretaris bij een uitgave van dit tijdschrift be¬
trokken ben. Annette de Wit, bekend van Acht
Glazen, zal het secretariaat overnemen. Als re¬
dactie hebben wij daar alle vertrouwen in en we
wensen haar een goede tijd in ons midden toe.
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Het is algemeen bekend dat de handel in zout
voor met name de Hollanders in de late mid¬
deleeuwen en de vroegmoderne tijd belangrijk
was. Niet alleen was zout het betaalmiddel bij
uitstek waarmee men zich in het Oostzeegebied van graan kon voorzien en was het onmis¬
baar voor het bewaren en bereiden van voedsel,
het was daarnaast vooral een noodzakelijk be¬
standdeel van de Hollandse en Zeeuwse visse¬
rij. Dankzij de behandeling van vis met zout,
was het mogelijk om de gevangen vis langdurig
te conserveren en dus over grote afstanden te
vervoeren. Over de zoutvaart is echter weinig
geschreven. De invoer van zout in de zestiende
eeuw is beschreven door W. Brulez, maar de
Nederlandse handel in zout op het Oostzeegebied en Engeland is grotendeels aan de aan¬
dacht van historici ontsnapt.2
Oorspronkelijk werd zout in de Scheldedelta
geproduceerd. Dit zogenaamde zelzout, een
zouthoudend veen (darinc of zelle), werd ver¬
brand en de as die hieruit ontstond werd ge¬
spoeld met zeewater. Dit water werd vervolgens
drooggekookt in grote pannen totdat het zout
in kristalvorm op de bodem terechtkwam. Be¬
halve dat het bestemd was voor eigen gebruik,
was dit zelzout ook een exportproduct; het had
een afzetgebied van Noord-Europa tot in Enge¬
land en de visserijsteden van Vlaanderen. In de
vijftiende eeuw verloor het zelzout steeds meer
terrein op het grove Franse zeezout uit de baai
van Bourgneuf, dat 50 tot 100 procent goedko¬
per was. Daarnaast werden de plaatsen waar
het veen werd afgegraven steeds moeilijker be¬
reikbaar en had het darincdelven een nadelige
invloed op het landschap. In 1477 werd het del¬
ven tenslotte verboden door Maria van Bourgondië en dit verbod werd in 1515 nog een keer
door Karel V bekrachtigd. In de zestiende eeuw

werd echter nog steeds op kleine schaal zelzout
geproduceerd.3
De Nederlandse schippers haalden het grove
(ongeraffineerde) zeezout uit Frankrijk en in de
zestiende eeuw ook uit Spanje en Portugal.4
Deze handel was zeker in de zestiende eeuw
een Hollandse aangelegenheid. Hollandse
schepen vervoerden het zout direct naar het
Oostzeegebied (de ommelandvaart) en naar
Arnemuiden. Op Walcheren bevonden zich na¬
melijk veel zoutraffinaderijen (in 1547 meer
dan 221), waar het grove zout werd gezuiverd.
Ook Fransen en Hanzeaten waren in de zout¬
vaart naar de Walcherse rede actief.5 Dankzij de
aanwezigheid van de raffinaderijen groeide Ar¬
nemuiden in de zestiende eeuw uit tot een sta¬
pelplaats voor Frans en met name Portugees en
Spaans zout.6
In de zestiende eeuw vond ook de zoutvaart
naar Engeland vanuit Arnemuiden plaats. Deze
handel werd gedomineerd door de Zeeuwen.
De Hollanders waren lange tijd niet in deze
handel geïnteresseerd; ze gebruikten het zout
vooral als betaalmiddel voor de groeiende
graanimporten uit het Oostzeegebied en als
conserveringsmiddel voor vis en vlees. De
Zeeuwen kenden vanouds een intensievere
handel dan de Hollanders met Engeland. Het
zout was voor hen een product waarmee ze de
invoer van onder andere wol en laken konden
betalen. Ze exporteerden naast zout talrijke an¬
dere producten die in de Zeeuwse havens aan¬
wezig waren, zoals wijn en vis.7
De Engelsen zelf beschikten ook over een
zoutvloot, daarnaast exporteerden de Fransen
en Hanzeaten zout naar Engeland. Dit zout
werd rechtstreeks vanuit Frankrijk en het Ibe¬
risch schiereiland naar Engeland gebracht.
Grote afnemers waren Londen (het grootste
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consumptiecentrum) en de zuidwestelijke vis¬
sersplaatsen. In de zestiende eeuw werd ook
Great Yarmouth een belangrijke bestemming.8
De omvang van de zoutvaart op Engeland
was veel kleiner dan die op het Oostzeegebied.
In het rekeningjaar 1544-1545 werd vanuit Arnemuiden zout ter waarde van 6.372 (karolus-)
gulden naar Engeland uitgevoerd, terwijl de
waarde van de export van zout naar het Oost¬
zeegebied wel 20.868 gulden bedroeg.9 Hierbij
moeten we ons nog bedenken dat het grootste
deel van de zoutschepen die het Oostzeegebied
als bestemming had in één keer vanuit Frank¬
rijk, Portugal of Spanje naar Danzig of andere
steden zeilde, zonder eerst Arnemuiden aan te
doen.10 Hoewel de zoutvaart op Engeland dus
veel geringer was dan die op het Oostzeege¬
bied, is ze beter te onderzoeken. De handel met
Engeland is namelijk heel goed gedocumen¬
teerd, zeker als je het vergelijkt met de handel
met andere landen. Historici hebben de be¬
schikking over de zogenaamde customs accounts,
de Engelse tolrekeningen, en de rekeningen
van de honderdste penning die van 10 februari
1543 tot 30 september 1545 in de Nederlanden
werd geheven.11
De zoutvaart op Engeland in de tweede helft
van de vijftiende eeuw werd gekenmerkt door
kleinschaligheid. Schippers vervoerden kleine
hoeveelheden zout voor eigen rekening in hun
schepen naar Engeland, die naast zout ook met
andere producten waren geladen. Deze zout¬
vaart vond gedurende het gehele jaar plaats.
Het zwaartepunt van deze handel lag rond de
Oosterschelde; de zoutvaarders kwamen voor¬
al uit plaatsen als Veere, Brouwershaven, Wes¬
tenschouwen en Zierikzee. In dit artikel zal
worden aangetoond dat deze handelspraktijk
in de decennia daarna veranderde. Ten eerste
ging men over op functionele specialisatie. Uit
onderzoek naar de rivierhandel in de oostelijke
Nederlanden blijkt dat de scheiding tussen
scheepvaart en handel in de vijftiende en zes¬
tiende eeuw geleidelijk scherper werd.11 De
Zeeuwse zouthandel laat dezelfde tendens zien.
Daarnaast verschoof het zwaartepunt van de
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Zeeuwse zouthandel op Engeland in de zes¬
tiende eeuw van de Oosterschelde naar de Westerschelde. Tenslotte treffen we in de zestiende
eeuw een seizoensgebonden handel aan. De
meeste Zeeuwse schippers en kooplieden ex¬
porteerden rond 1550 slechts in een bepaalde
periode van het jaar zout naar Engeland.
Om dit te kunnen onderzoeken, zijn twee pe¬
riodes met elkaar vergeleken, 1453-1483 en
153^-i568. De keuze voor deze twee periodes
was in de eerste plaats van de aanwezigheid van
bronnen afhankelijk. Er zijn zeer weinig Engel¬
se tolrekeningen uit de tussenliggende jaren
gepubliceerd. De eerste gepubliceerde reke¬
ning voor de tweede helft van de vijftiende eeuw
stamt uit 1453, dus is er met dit jaar begonnen.
Als eindjaar is 1568 gekozen, omdat nadien de
handel tussen de Nederlanden en Engeland stil
lag.13 De hoeveelheden zout zijn aangegeven in
quarters. Een quarter bedroeg 28 Ib.,+

Een handel van weinig belang

Zowel in de tweede helft van de vijftiende als in
de zestiende eeuw stelde de omvang van de
Zeeuwse zoutvaart op Engeland niet veel voor.
Rond 1450 was deze handel geconcentreerd op
vijf havens: Londen, Great Yarmouth, Scarbo¬
rough, Hull en Lynn. De grootste zoutimporteur in Engeland was zonder twijfel Londen.
Van Londen hebben we echter maar één be¬
schikbare rekening, namelijk van het rekening¬
jaar 1480-1481, en deze vertelt ons alleen wat
over de importen en exporten op buitenlandse
rekening. Volgens deze rekening brachten de
Zeeuwse schepen dat jaar 41 quarters zout aan.
De totale import van zout in Londen bedroeg in
het jaar 1487-1488 maar liefst 9.620 quarters,
zodat we kunnen zien dat de Zeeuwse zoutexport naar de hoofdstad van zeven jaar eerder
niets voorstelde.15 Great Yarmouth en Scarbo¬
rough waren als vissersplaatsen gedurende een
lange periode belangrijke zoutimporteurs ge¬
weest, maar de visserij van beide plaatsen raak¬
te na 1360 ernstig in verval.16 Toch brachten
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Tabel ï. Zeeuwse zoutinvoer (in quarters) te Londen, Great Yarmouth, Scarborough, Hull en Lynn, 14531483
Londen
1480/81
41,00
Great Yarmouth
H53/54
352.50

1464/65
400,00

1482/83
63,00

Scarborough
1461
224.50

1462/63
40,00

1466/67
190,00

1483
117,50

Hull
1461
0,00

1462/63
611,00

1466/67
0,00

1483
50,00

Lynn
1480/81
130,00
Bron: Bronnen Engeland I, 908-gn, 994-998,1184-1188 en 1206-1210; Childs, Customs accounts, 27-42, 45-56, 97-120 en 188-201;
Cobb, Overseas trade, 44, 53 en 74. N.B. Bij Great Yarmouth zijn de eerste twee jaren compleet, maar het laatste niet; de rekening
van het jaar 1482-1483 loopt van 29 september tot 10 april. Bij Hull en Scarborough (hetzelfde toldistrict) is alleen de rekening
van het jaar 1466-1467 compleet; de rekening van 1461 loopt van 7 maart tot 29 september, die van 1462-1463 van 16 augustus tot
11 maart, en die van 1483 van 9 april tot 29 september. De rekening van Lynn loopt van 13 november 1480 tot 29 september 1481.’7

Zeeuwse schippers elk jaar nog zout naar deze
havens. Great Yarmouth was de belangrijkste
bestemming. Hier werden in de zestiger en ze¬
ventiger jaren rond de 350 quarters zout per
jaar ingevoerd. Naar Scarborough werden klei¬
nere hoeveelheden uitgevoerd. In het beste jaar
(1461) werden door Zeeuwse schippers 224,50
quarters zout naar dit visserdorp gebracht. De
gemiddelde Zeeuwse aanvoer per jaar zal tus¬
sen de 100 en 200 quarters gelegen hebben. De
zoutaanvoer in Huil fluctueerde veel meer: in
het jaar 1462-1463 werden 611 quarters zout in
Huil ingevoerd, maar in andere jaren werd he¬
lemaal geen zout naar deze stad geëxporteerd.
Van de stad Lynn is er maar één rekening uitge¬
geven. In het rekeningjaar 1480/81 werden er
130 quarters zout ingevoerd.
In de periode 1538-1568 brachten de Zeeuw¬
se schippers hun zout slechts nog naar drie ha¬
vens: Londen, Great Yarmouth en Lynn.18 Voor

de zoutvaart op de Engelse hoofdstad kunnen
we gebruik maken van de rekeningen van de
honderdste penning en de rekening van Lon¬
den van het jaar 1567-1568. De eerste rekening
geeft de Zeeuwse handel weer, en de tweede de
Engelse import. In het jaar 1545 exporteerden
de Zeeuwen 2.278 quarters naar Londen en in
1567-1568 brachten Zeeuwse schippers op re¬
kening van Engelse kooplieden 645 quarters
naar de hoofdstad.19 De handel met Great Yar¬
mouth bloeide ook op. Vanaf het midden van
de zestiende eeuw was de haven van de stad
Norwich niet meer bevaarbaar voor zeesche¬
pen, zodat de kooplieden van deze stad, in deze
periode de tweede stad van Engeland, voor de
aan- en uitvoer van goederen de haven van Yar¬
mouth gebruikten.10 De zouthandel profiteerde
van deze ontwikkeling en nam in omvang flink
toe. In het jaar 1559-1560 werden er op Zeeuw¬
se schepen 1.179,25 quarters en zes jaar later
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Tabel 2. Zoutinvoer (in quarters) en het aantal daarvoor gebruikte schepen (tussen haakjes) te Great
Yarmouth, Londen en Lynn, 1538-1568
Great Yarmouth
1559/60

1565/66

Brabant

190,00 (4)

0,00 (o)

Holland

167,50 (2)

150,00 (1)

Zeeland

1.179,25 (20)

712,75 (13)

Lynn

1538/39

1549/50

Brabant

0,00 (o)

225,00 (2)

1553/54
450,00 (3)

0,00 (o)

Engeland

onbekend

225,00 (3)

onbekend

onbekend

Friesland

0,00 (o)

0,00 (o)

0,00 (o)

100,00 (1)

Holland

50,00 (1)

300,00 (2)

11,25 (1)

555,00 (6)

Zeeland

450,00 (7)

500,00 (4)

50,00 (1)

50,00 (1)

1560/61

Londen (op Engelse rekening)
1567/68
Brabant

200,00 (3)

Engeland

5-945.0° (32)

Frankrijk

630,00 (4)

Hanze

1.150,00 (2)

Holland

515,00 (4)

Zeeland

645,00 (10)

Bron: Dietz, Port, 1-133; Gras, Customs system, 624-633; Bronnen Engeland II, 476-484,752-754, 804-814, 816-819 en 946-960. N.B.
Bij Lynn zijn de rekeningen van 1549-1550 en 1560-1561 niet volledig; deze lopen niet door tot 29 september, maar respectieve¬
lijk tot 14 juni 1550 en 7 april 1561.

710,25 quarters geïmporteerd. Ook naar Lynn
werd meer zout dan in de vijftiende eeuw ver¬
voerd, maar de omvang hiervan nam sterk af.
Bedroeg de door Zeeuwen aangebrachte hoe¬
veelheid zout in de jaren 1538/39 en 1549/50 re¬
spectievelijk 450 en 500 quarters, in 1553/54 en
1560/61 was dit gedaald tot 50 quarters.
In de vijftiende eeuw waren de burgers van de
Engelse havensteden niet afhankelijk van de
Zeeuwse zouttoevoer. Hull en Scarborough
kenden een vrij regelmatige aanvoer van Schots
zout en ook in Yarmouth werd maar een klein
deel van het zout door Zeeuwen aangebracht.21
In het jaar 1464-1465 werden er in Yarmouth
5.469 quarters zout aangevoerd, waar acht
Zeeuwse schippers 400 quarters van vervoer¬
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den. In datzelfde jaar kwam er één schip uit
Kampen met 1.200 quarters zout in deze haven
aan.22 Uit dit voorbeeld blijkt ook dat de Zeeuw¬
se schepen erg klein waren; één enkel schip
bracht drie keer zoveel zout mee dan acht
Zeeuwse schepen bijelkaar.
Deze situatie veranderde enigszins in de zes¬
tiende eeuw, ten minste voor Yarmouth. Rond
het midden van deze eeuw was ongeveer 50
procent van het geïmporteerde zout uit de Ne¬
derlanden afkomstig, omstreeks 1569 was dit
aandeel gegroeid tot 70 procent.23 De Zeeuwse
schippers vervoerden van de Noord-Nederlandse aanvoer verreweg het grootste deel, on¬
geveer 80 procent. Dit Zeeuwse overwicht is in
tabel 2 te zien. Een mogelijke verklaring voor
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deze dominantie is de voorsprong die de Zeeu¬
wen op de Hollanders in de handel op Enge¬
land hadden. De inwoners van Yarmouth en
Norwich zullen voor een groot deel van de
Zeeuwse toevoer afhankelijk zijn geweest.
Lynn werd behalve door de Zeeuwen, ook door
Hollanders, Brabanders en Engelsen van zout
voorzien. De Zeeuwse positie was hier minder
sterk dan in Yarmouth en deze werd bovendien
steeds zwakker. In 1560-1561 werd het meeste
zout dat uit de Nederlanden afkomstig was,
door Hollandse schepen vervoerd. Hoewel er in
het jaar 1567-1568 maar liefst tien Zeeuwse
schepen zout naar Londen vervoerden, stelde
het Zeeuwse aandeel in deze scheepvaart niet
veel voor. Van het in de hoofdstad op Engelse
rekening geïmporteerde zout werd maar liefst
65 procent op Engelse schepen vervoerd. De
rest was verdeeld over schepen uit Brabant,
Frankrijk, Hamburg, Holland en Zeeland. Hoe¬
wel de Zeeuwen ook voor eigen rekening zout
naar Londen exporteerden, zal dit niet genoeg
geweest zijn om zich een dominante positie in
deze zoutvaart te verwerven. Daarnaast is de
Zeeuwse export naar Londen waarschijnlijk na
i550 geleidelijk in Engelse handen overge¬
gaan, aangezien buitenlandse kooplieden in
Engeland vanaf die tijd steeds meer restricties
kregen opgelegd.24
Ook in deze periode voeren de Zeeuwen nog
met kleine scheepjes die niet groter dan 40 ton
waren (uit de bronnen blijkt niet wat voor type
schepen de Zeeuwse zoutvaarders gebruikten);
de twee schippers uit Hamburg brachten sa¬
men dertien procent van de totale aanvoer naar
Londen, terwijl de tien Zeeuwse schippers (die
meestal alleen zout vervoerden) slechts voor
zeven procent goed waren.25
De zoutvaart op Engeland was dus klein van
omvang, maar in de zestiende eeuw beduidend
groter dan in de periode daarvoor. Behalve in
Great Yarmouth, hadden de Zeeuwse schippers
nergens een dominante positie als zoutleveranciers. Misschien wel tekenend voor deze zwak¬
ke positie in de Engelse zouthandel is het feit
dat de Zeeuwse zoutvaarders er nooit voor ko¬

zen om de zuidwestelijke havens op te zoeken.
Door de expansie van de zuidwestelijke visserij
was er juist hier een grote vraag naar zout, maar
de Nederlanders hebben hier totaal geen rol
van betekenis gespeeld.26 Ten slotte is het nog
belangrijk om op te merken dat er zowel in de
eerste als in de tweede periode voornamelijk in
grof (ongeraffineerd) zout gehandeld werd. In
de zestiende eeuw komen we het witte zout wel
geregeld tegen, maar niet in grote hoeveelhe¬
den. Het grove zout was in Yarmouth in 15591560 goed voor 72 en in 1565-1566 zelfs voor 97
procent van de totale Zeeuwse aanvoer. In Lon¬
den maakte in het jaar 1567-1568 het grove zout
81 procent uit van het door de Zeeuwen aange¬
brachte zout.27 De Engelsen raffineerden het
zout dus grotendeels zelf

Schippers en kooplieden

In de late middeleeuwen had je twee soorten
schippers: schippers die goederen voor ande¬
ren transporteerden en de zogenaamde schipper-kooplieden die zowel voor eigen rekening
als voor anderen goederen vervoerden. Daar¬
naast waren er nog kooplieden of bevrachters
die voor de verscheping van hun goederen
schippers contracteerden.28
In de periode 1453-1483 was de Zeeuwse
zoutvaart, voor zover we dat uit de rekeningen
kunnen opmaken, een tak van handel waar
vooral de schipper-kooplieden actief waren. De
schipper-kooplieden die in 1453-1454 en 14641465 in Yarmouth met zout aankwamen, ver¬
voerden het voornamelijk voor eigen reke¬
ning.29 Ook in Hull en Scarborough was het
zout dat werd aangebracht meestal eigendom
van de schipper. Van de 48 ladingen die we in
de rekeningen van beide steden tegenkomen,
waren er 32 eigendom van de schipper.30
Deze situatie verandert rond het midden van
de zestiende eeuw. Nu was de zoutvaart gro¬
tendeels in handen van Zeeuwse en Engelse
kooplieden. Van de 25 schepen die in 1545 van¬
uit Arnemuiden en Middelburg met zout naar
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Tabel 3. Zeeuwse zoutexport (in quarters) en het aantal daarvoor gebruikte schepen (tussen haakjes) naar
Great Yarmouth, Hull en Scarborough, 1453-1483

Great Yarmouth

Great Yarmouth
1453/54

Arnemuiden
B’haven
Goes
Middelburg
Veere
Vlissingen
W’ schouwen
Zierikzee

0,00 (o)
242,50 (11)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
50,00 (3)
60,00 (1)

1464/65
0,00 (o)
25,00 (1)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
275,00 (4)
100,00 (3)

1482/83
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
63,00 (3)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)

Arnemuiden
B’haven
Goes
Middelburg
Veere
Vlissingen
W’schouwen
Zierikzee

1461
0,00 (o)
40,00 (2)
40,00 (1)
0,00 (o)
144,50 (3)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)

1462/63
0,00 (o)
40,00 (1)
0,00 (0)
160,00 (1)
91,00 (2)
0,00 (o)
360,00 (1)
0,00 (o)

1466/67
0,00 (o)
15,00 (1)
0,00 (0)
20,00 (1)

60,00 (1)
0,00 (o)
55,00 (1)
40,00 (1)

1483
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
80,00 (2)
38,50 (1)
0,00 (o)
39,00 (2)

Bron: Bronnen Engeland I, 908-911, 994-998 en 1206-1210; Childs, Customs accounts, 27-42, 45-56, 97-120 en 188-201. N.B. B’haven is Brouwershaven en W’schouwen is Westenschouwen. Bij Great Yarmouth zijn de eerste twee jaren compleet, maar het
laatste niet; de rekening van het jaar 1482-1483 loopt van 29 september tot 10 april. Bij Hull en Scarborough (hetzelfde toldistrict) is alleen de rekening van het jaar 1466/67 compleet; de rekening van 1461 loopt van 7 maart tot 29 september, die van 14621463 van 16 augustus tot 11 maart, en die van 1483 van 9 april tot 29 september.”

Londen vertrokken, was op slechts acht sche¬
pen de lading eigendom van de schipper. Alle
andere vaartuigen waren bevracht door Zeeuw¬
se kooplieden.31 In Yarmouth was de zoutvaart
voor het grootste deel in handen van kooplie¬
den uit Yarmouth en Norwich; in de twee on¬
derzochte jaren, 1559-1560 en 1565-1566, was
respectievelijk 75 en 82 procent van het geïm¬
porteerde zout hun eigendom.32
Hoewel er dus rond het midden van de zes¬
tiende eeuw geleidelijk een afgrenzing tussen
schippers en kooplieden was ontstaan, was
deze nog niet scherp te trekken. Ook rond 1550
traden schippers nog op als schipper-kooplieden of zelfs als bevrachters. Deze handelsprak¬
tijk is in de rekeningen van de honderdste pen¬
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1559/60
912,50 (15)
0,00 (o)
0,00 (o)
50,00 (1)
0,00 (o)
216,75 (4)
0,00 (o)
0,00 (o)

1565/66
377,50 (6)
0,00 (o)
0,00(o)
240,00 (3)
0,00 (o)
90,00 (3)
0,00(o)

1538/39
200,00 (4)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
250,00 (3)
0,00 (o)
0,00 (o)

1549/50
500,00 (4)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)

5.25 (1)

Lynn

Hull en Scarborough
Arnemuiden
B’haven
Goes
Middelburg
Veere
Vlissingen
W’schouwen
Zierikzee

Tabel 4. Zeeuwse zoutexport (in quarters) en het aantal daarvoor gebruikte schepen (tussen haakjes) naar
Great Yarmouth, Lynn en Londen, 1538-1568

ning regelmatig terug te vinden. Een goed
voorbeeld is Frans Bone uit Vlissingen. Op 31
augustus 1545 vervoerde hij voor eigen reke¬
ning 60 quarters zout naar Engeland en verder
exporteerde hij dat jaar twee keer in zijn eigen
schip een lading vis, zonder goederen van ie¬
mand anders. Op 16 mei en 13 juni 1545 was hij
in dienst van een bevrachter, maar had hij ook
goederen van zichzelf aan boord, en op 22 april
1545 vervoerde hij slechts goederen die op de
naam van iemand anders stonden. Hij be¬
vrachtte in hetzelfde jaar zelf ook nog twee
schepen, namelijk op 15 mei en 6 augustus.33
Hier zien we iemand aan het werk die in het¬
zelfde jaar zowel optreedt als schipper, schipper-koopman en bevrachter.
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Arnemuiden
B’haven
Goes
Middelburg
Veere
Vlisssingen
W’schouwen
Zierikzee

1553/54
50,00 (1)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)

1560/61
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
50,00 (1)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)

Londen
1544/45

Arnemuiden
B’haven
Goes
Middelburg
Veere
Vlissingen
W’schouwen
Zierikzee

320,00 (4)
0,00 (o)
160,00 (2)
410,00 (7)
0,00 (o)
1.388,00 (12)
0,00 (o)
0,00 (o)

1567/68
265,00 (3)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
0,00 (o)
380,00 (7)
0,00 (o)
0,00 (o)

Bron: Bronnen Engeland II, 476-484, 752-754, 816-819 en 946-960; Bronnen Frankrijk, 387-389; Bronnen Middelburg, 467-484,491521 en 530-537; Dietz, Port, 1-133; Gras, Customs system, 624-633. N.B. B’haven is Brouwershaven en W’schouwen is Westen¬
schouwen. Bij Lynn zijn de rekeningen van 1549-1550 en 1560-1561 niet volledig; deze lopen niet door tot 29 september, maar
respectievelijk tot 14 juni 1550 en 7 april 1561.

De schippers vervoerden niet alleen vaker de
goederen van anderen, ze kwamen ook ergens
anders vandaan. In de eerste periode was de
zoutvaart op Engeland het domein van schip¬
pers uit steden die aan de Oosterschelde gele¬

gen waren. De meesten kwamen uit Veere,
Brouwershaven, Westenschouwen en Zierik¬
zee.
Opmerkelijk is dat de schippers uit deze ste¬
den rond het midden van de zestiende eeuw
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nauwelijks meer opduiken. Ze hebben plaats
gemaakt voor schippers uitVlissingen, Middel¬
burg en Arnemuiden (zie tabel 4). In Londen
waren met name Vlissingers erg actief, terwijl
op Lynn en Great Yarmouth veel schippers uit
Arnemuiden voeren.”
Er zijn meerdere verklaringen voor deze ver¬
andering. Ten eerste werd de Westerschelde de
belangrijkste aanvoerroute naar Antwerpen.
Schepen die van Antwerpen naar de Noordzee
gingen, voeren oorspronkelijk noordwaarts
langs Bergen op Zoom en dan westwaarts
langs Noord- en Zuid-Beveland aan de zuidzij¬
de en Schouwen en Duiveland aan de noordzij¬
de. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw
vormden zich echter ten zuiden van Bergen op
Zoom ter hoogte van Woensdrecht ondiepten
en werd de Westerschelde steeds beter bevaar¬
baar. De Westerschelde was in de vijftiende
eeuw ontstaan doordat twee smalle riviertjes,
de Honte en de Wielingen, breder en dieper
waren geworden en samen één grote waterweg
begonnen te vormen.36 Rond het midden van de
zestiende eeuw had deze de Oosterschelde de¬
finitief vervangen als de belangrijkste route
voor het scheepsverkeer richting Brabant.
Naast deze belangrijke wijziging in het verloop
van de Schelde, begon Arnemuiden zich, onder
invloed van de raffinaderijen in Zeeland, steeds
meer te ontwikkelen tot een zoutstapel. Hon¬
derden Nederlandse en tientallen buitenlandse
zoutschepen brachten het Franse, Spaanse en
Portugese zout naar de Walcherse rede, waar
het overgeladen werd op kleine scheepjes die
het naar de raffinaderijen brachten.37 De export
van het geraffineerde zout naar het Oostzeegebied en Engeland vond ook weer vanuit Arne¬
muiden plaats. Het spreekt voor zich dat deze
ontwikkeling voor de scheepvaart van de ste¬
den die in de buurt van de Walcherse rede la¬
gen, grote voordelen bood en zij de zoutvaart in
de zestiende eeuw domineerden.
De steden die aan de Oosterschelde lagen, kon¬
den het tij niet keren. De schippers en kooplie¬
den van Zierikzee hadden geleden onder oor¬
logsvoering en twee branden (in 1458 en 1466)
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en de stad moest daarnaast veel geld uitgeven om
de dijken te versterken.38 De haven van Westen¬
schouwen was tegen het einde van de vijftiende
eeuw verzand.39 Tenslotte ontwikkelde Veere zich
steeds meer tot een passieve handelsstad. De
meeste schepen die de haven van Veere bezoch¬
ten, waren het eigendom van Hanzeaten, Hol¬
landers en Schotten. De burgers van Veere trok¬
ken zich terug of werden verdrongen uit de
actieve scheepvaart en handel op Engeland.40

Schepen vol met zout
In de tweede helft van de vijftiende eeuw spe¬
cialiseerden schippers en kooplieden die op En¬
geland handel dreven zich in het algemeen niet
in een bepaald product. In de handel op Enge¬
land schijnt dit aan het einde van de vijftiende
eeuw zelfs nog meer dan voorheen het geval te
zijn geweest.41 Dit kunnen we voor de zoutvaart
ook vaststellen. Laten we Great Yarmouth als
voorbeeld nemen. De schippers die in de rekeningjaren 1453-1454 en 1464-1465 deze haven
met zout bezochten, hadden hoogstens vier an¬
dere producten bij zich. In het eerstgenoemde
jaar exporteerden zelfs zes van de dertien schip¬
pers alleen maar zout naar Yarmouth, maar elf
jaar later vervoerden alle zoutvaarders meerde¬
re handelswaren. Deze ontwikkeling zette zich
in de jaren daarna door. Van de drie schepen die
tussen september 1482 en april 1483 Yarmouth
bezochten, vervoerde een schip naast zout nog
twintig andere handelswaren, en een ander
kwam met negen andere goederen de haven bin¬
nen.42 Dezelfde handelspraktijk kunnen we ook
zien in de rekeningen van Lynn en Londen (bei¬
de van het rekeningjaar 1480-1481) .43 Ook koop¬
lieden schijnen op deze manier handel te heb¬
ben gedreven. Een koopman die we regelmatig
in de bronnen tegenkomen, is Petrus Johannes
uit Veere.44 Petrus Johannes exporteerde op 30
april 1481 naar een onbekende Engelse stad
naast 40 quarters zout, onder andere bedden,
dekens, kussens, zalm en witte wijn. In hetzelf¬
de jaar liet hij in één schip naast een lading wit
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zout, ook nog pek, knoflook, teer, ijzer, hout,
zeep, knoflook, laken, masten, krukjes en een
pruisische kist naar Lynn brengen.45 Zowel
schippers als kooplieden probeerden zich te
verzekeren tegen plotselinge veranderingen in
de vraag naar bepaalde goederen. Ze hadden
met andere woorden altijd wel iets bij zich dat ze
voordelig konden verkopen. Dit was een vorm
van laat-middeleeuwse risicospreiding in de
maritieme handel.46
Hoe zag de handelspraktijk er rond het mid¬
den van de zestiende eeuw uit? Deze kan ge¬
schetst worden aan de hand van de rekeningen
van de honderdste penning van het jaar 1545,
voor de periode 10 februari tot 21 september.
De schipper-koopman Christoffel Versterre uit
Vlissingen exporteerde in datzelfde jaar drie
keer een lading zout van 160 quarters naar En¬
geland, en wel op 10 juli, 14 augustus en 2 sep¬
tember. Versterre combineerde zijn zoutexport
niet met het transport van andere producten.47
Naast het zout dat maar liefst 83,8 procent van
zijn export uitmaakte, handelde hij in kolen en
masten.48 Hij vertrok met zijn ladingen zout
vanuit Arnemuiden, zijn andere goederen ex¬
porteerde hij vanuit Vlissingen.
De koopman Jan Smit behoorde tot de actief¬
ste en voornaamste kooplieden van Vlissingen.
Dit blijkt onder andere uit een verklaring van de
Engelse koning Hendrik VIII van december 1545,
waarin hij Jan Smit en Gyles Harryson verlofverleende om zowel in oorlogs- als in vredestijd
Franse wijn, linnen, laken, rozijnen, pruimen en
zout in te voeren. Het ging hier om hele grote
hoeveelheden; in het geval van het zout wel om
10.000 quarters!49 Jan Smit exporteerde in 1545
drie ladingen zout, die hij vanuit Arnemuiden ver¬
scheepte. Ook bij deze transporten werd er alleen
zout vervoerd. In totaal liet Smit in deze periode
420 quarters zout naar Engeland brengen.50 Ver¬
der voerde Jan Smit vooral vis uit. De handel in
vis maakte 72,7 procent van zijn activiteiten uit.
Daarnaast exporteerde hij meerdere goederen,
waarvan de belangrijkste wijn, pruimen en zout
waren (respectievelijk goed voor acht, zeven en
zes procent van zijn export).51

Het exportpakket van Middelburg was geva¬
rieerder dan dat van Vlissingen, en de handel
was minder gespecialiseerd.52 Dit zien we ook
terug bij de kooplieden die zout exporteerden,
bijvoorbeeld bij Willem de Geldersman.53 Deze
koopman was niet alleen actief in Middelburg,
maar ook in Arnemuiden, Vlissingen en zelfs
in Dordrecht. De Geldersman exporteerde in
totaal vier ladingen zout; twee naar Engeland
(240 quarters) en twee naar Calais (170 quar¬
ters). Ook hij koos ervoor om op deze vier toch¬
ten alleen zout te vervoeren. Elke keer werd het
zout in Arnemuiden geladen. In totaal verte¬
genwoordigde de handel in zout een waarde
van 738 gulden en maakte ongeveer 8,2 pro¬
cent van de totale export van deze koopman uit.
Naast zout handelde Willem de Geldersman in
meerdere producten, zoals wijn, graan, teer,
rozijnen en olie, die hij naar verschillende be¬
stemmingen verscheepte. Van de 22 transpor¬
ten werd er bij vier daarvan Londen als bestem¬
ming opgegeven en bij nog twee andere
Engeland. Andere bestemmingen waren Vliss¬
ingen, Calais, Rouen, Biskaje en Lissabon.54
In de korte periode waarin het zout uitge¬
voerd werd, zonden de kooplieden meerdere
schepen naar Engeland en laadden die hele¬
maal vol met zout. Deze exporten waren sei¬
zoensgebonden; van de koopman Jan Smit is
bekend dat hij in 1544 in precies dezelfde pe¬
riode als in 1545 zout naar Engeland uitvoer¬
de.55 Voor de kooplieden uit Vlissingen was het
zelfs één van de enige handelsactiviteiten die
buiten hun stad plaatsvond. Waarom kozen
deze kooplieden ervoor om in plaats van vis
zout te gaan vervoeren en waarom exporteer¬
den ze zoveel zout in één keer? Het antwoord
op deze vragen ligt verscholen in het tijdstip
waarop de zoutvaart naar Londen plaatsvond.

Engelse visserij en Zeeuwse zoutvaart
In de tweede helft van de vijftiende eeuw waren
de Zeeuwse vissers het hele jaar door als zoutvaarder actief. De drie schippers die in 1482-
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1483 in Yarmouth zout importeerden, deden
dit in januari en maart. In Londen voerden de
schippers in 1480-1481 hun zout in juni, begin
juli en september aan. Volgens de rekening van
Lynn arriveerden de Zeeuwse schippers daar
met hun zout in december, juli en september.
Ook in Scarborough waren de schippers het
hele jaar door actief. Niet alleen in de eerder ge¬
noemde maanden, maar ook in april, mei en
augustus.56 Het lijkt er dus niet op dat de
Zeeuwse zoutvaart naar Engeland in een be¬
paalde periode van het jaar plaatsvond. Het was
kennelijk mogelijk om het hele jaar door kleine
hoeveelheden zout in de Engelse havens af te
zetten.
Als we alle zoutexporten naar Londen in het
jaar 1545 goed bekijken, dan blijkt dat de eerste
zoutvaarders vanaf Walcheren begin juli ver¬
trokken (in 1545 vertrok de eerste schipper op
3 juli) en de laatsten voeren eind november uit.
De meeste zoutschepen treffen we aan in au¬
gustus; 44 procent van de schepen vertrok in
deze maand naar de Engelse hoofdstad. Ook de
exporten van de eerder genoemde schippers en
kooplieden vonden in deze periode plaats.
Christoffel Versterre vertrok met zijn ladingen
zout op 10 juli, 14 augustus en 2 september. Jan
Smit bevrachtte op 14 juli, 22 augustus en 25
augustus zijn schepen met zout. Een jaar eer¬
der had Smit ook in augustus zout naar Enge¬
land uitgevoerd. De twee exporten naar Enge¬
land van Willem de Geldersman vonden tevens
in augustus plaats. De vraag is nu waarom deze
handel zo gebonden was aan deze tijd in het
jaar. Daarmee had deze zoutvaart een totaal an¬
der karakter dan die op het Oostzeegebied.57
Met het oog op de winters in het noordoosten
van Europa vertrokken deze zoutschepen op
zijn vroegst eind februari en de laatste schepen
voeren in september weg.58 Deze tak van de
zoutvaart vond dus over een veel langere perio¬
de plaats dan de Zeeuwse zoutvaart op Enge¬
land. Niet alleen was deze zoutvaart voor de
Nederlanden zelf veel belangrijker (de zout¬
schepen namen het broodnodige graan uit het
Oostzeegebied mee terug), maar de Nederlan¬
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ders hadden ook een sterkere positie op de
markt van Danzig dan dat ze in Londen had¬
den. Het meeste zout dat naar Danzig werd
gebracht was bovendien niet bedoeld voor de
visserij, maar diende andere doeleinden (con¬
servatie en bereiding van voedsel). De zoutvaart
op Engeland en bijzonder Londen was echter
wel sterk met de visserij verbonden, en dan
vooral met het Engelse visseizoen.
We hebben al gezien dat de Zeeuwen geen
sterke positie op de Engelse markt hadden, be¬
halve in Yarmouth, en dat maakte dat hun posi¬
tie om het zout winstgevend af te zetten niet al
te sterk was. Dit laatste kon men alleen berei¬
ken als de vraag groot was. Deze voorwaarde
voor een winstgevende handel trof men in En¬
geland alleen in de maanden van het Engelse
visseizoen aan, dat rond eind juli begon en in
november eindigde. In deze periode bevonden
de haringscholen zich voor de Engelse kust en
vonden de grote Engelse vismarkten plaats.59
De Zeeuwse schippers en kooplieden waren
van deze situatie goed op de hoogte, aangezien
ze al vanaf de vijftiende eeuw de Engelse haringmarkten van zout voorzagen.60 De vraag
moet tijdens het visseizoen in Engeland zo
hoog geweest zijn dat de toevoer van de Engel¬
se zoutschepen niet genoeg was om de com¬
plete markt van zout te kunnen voorzien. De
Zeeuwen konden dus juist in deze periode een
goede prijs voor hun zout krijgen. De Zeeuwse
kooplieden, zowel die uit Vlissingen als die uit
Middelburg, maakten maximaal gebruik van
deze mogelijkheid door in deze maanden in
meerdere schepen zout te laten vervoeren, zon¬
der andere goederen in deze vaartuigen te la¬
den. Ze benutten de scheepsruimte dus opti¬
maal om zoveel mogelijk zout te kunnen
transporteren.
Een ander voorbeeld van het verband tussen
zoutvaart en visserij is de handel van de Engel¬
se viskoopman Thomas Wilkinson. Wilkinson
liet in het rekeningjaar 1567-1568 zeven
Zeeuwse schippers met zout naar Londen ko¬
men en op één na kwamen die allemaal in ok¬
tober en november in de hoofdstad aan. Ver-
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moedelijk kocht Wilkinson in deze maanden
zijn vis op de markten in Engeland en had hij
daarom juist in oktober en november grotere
hoeveelheden zout nodig. Ook Wilkinson laad¬
de alleen zout in de Zeeuwse schepen, hij liet
geen andere producten vervoeren.61 De zout¬
schepen die op Engelse rekening naar Yar¬
mouth kwamen, hadden wel meerdere goede¬
ren aan boord, en bovendien waren deze
importen niet op een bepaalde periode van het
jaar beperkt. Een verklaring hiervoor vinden we
in de dominante positie die de Zeeuwse schip¬
pers in deze haven als zoutvaarders hadden.
Zowel in het visseizoen als daarbuiten waren de
inwoners van Yarmouth en Norwich van de
Zeeuwen afhankelijk. Aangezien de visserij in
Yarmouth niets meer voorstelde, zal bovendien
het visseizoen geen extra grote stimulans aan
de zoutvaart gegeven hebben. Voor de kooplie¬
den van Yarmouth en Norwich was het zout een
levensmiddel waarnaar vooral in Norwich het
hele jaar door grote vraag naar was. Dat is te¬
vens de reden dat tijdens het visseizoen de
Zeeuwse schepen behalve met zout, ook met
andere goederen beladen waren. Het zal voor
de Engelse kooplieden weinig zin gehad heb¬
ben om de grote hoeveelheden die de Zeeuwen
zelf in deze maanden naar Londen exporteer¬
den naar Yarmouth te laten brengen. Aange¬
zien men het zout het hele jaar door af kon zet¬
ten, was het niet nodig zich te richten op een
bepaalde periode. Dit gold trouwens ook voor
de Zeeuwse schipper-kooplieden en kooplie¬
den die zout naar Yarmouth en Lynn exporteer¬
den; ook zij vervoerden in hun schepen meer¬
dere goederen en kwamen ook nog in de
maanden buiten het visseizoen in deze havens
aan.62 De actieve handel op Londen was echter
wel veel groter dan die op Lynn en Yarmouth,
zodat we toch kunnen stellen dat de meeste
Zeeuwse zoutexporteurs als gespecialiseerde
kooplieden optraden.

SPECIALISATIE: SLECHTS EEN MO¬
GELIJKHEID?

De Zeeuwse zouthandel op Engeland rond het
midden van de zestiende eeuw zag er anders uit
dan die in de tweede helft van de vijftiende
eeuw. Niet alleen was ze groter van omvang,
maar vooral anders georganiseerd. Er waren
minder schipper-kooplieden in de zoutvaart
actief; de handel was vooral een zaak van koop¬
lieden geworden. We zien dus ook hier een
scheiding van handel en scheepvaart ontstaan.
De schippers en kooplieden die in deze handel
actief waren, kwamen uit plaatsen in de buurt
van de reede van Arnemuiden. De schippers en
kooplieden uit steden als Veere, Brouwersha¬
ven en Zierikzee hadden zich uit de actieve han¬
del in zout teruggetrokken of waren daaruit
verdrongen. De Zeeuwen richtten zich bij de
zoutvaart op Londen op een korte periode (het
Engelse visseizoen), waarin ze grote hoeveel¬
heden zout naar de Engelse hoofdstad brach¬
ten. Hierbij werden de schepen volgeladen met
zout, zonder dat er andere producten vervoerd
werden. Dit was een breuk met de handel¬
spraktijk van de tweede helft van de vijftiende
eeuw, waarin de schippers met zout aan boord
ook andere goederen vervoerden en dit boven¬
dien het hele jaar door. Het betekende echter
niet dat de gehele zoutvaart op deze manier
werd georganiseerd. De Zeeuwen pasten de or¬
ganisatie van hun handel aan de omstandighe¬
den in de verschillende havens aan. Men dreef
op Yarmouth, een haven die pas vanaf de vijfti¬
ger jaren weer van belang werd, gewoon weer
op de traditionele manier handel. Dit betekent
dat de seizoensgebonden handel die we voor
Londen waargenomen hebben, niet het eind¬
doel van een ontwikkeling was, maar slechts
één van de mogelijkheden waarop men de
zouthandel kon organiseren. Aangezien de
handel op Londen voor de Zeeuwen verreweg
de belangrijkste was, was rond het midden van
de zestiende eeuw de seizoensgebonden zout¬
handel wel de meest gebruikte variant.
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Noten
1

Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie De
Zeeuwse zoutvaart op Engeland (1453-1568). Continuïteit en uer-

andering (Universiteit Leiden 2006). Met dank aan Louis
Sicking die een eerdere versie van dit artikel van commen¬
taar voorzag.
2 W. Brulez, ‘De zoutinvoer in de Nederlanden in de 16e
eeuw’ in: Tijdschnjt uoor Geschiedenis 68 (1955) 181-192. De
zoutvaart op het Oostzeegebied wordt beschreven in bij¬
voorbeeld: A. Agats, Der hansische Baienhandel. Heidelberger
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 5
(Heidelberg 1904); D.E.H. de Boer ‘“Pleite” mit Salz? Betrachtungen zu einem Kampener Frachtbrief aus dem Jahre 1462' in: N. Jörn, D. Kattinger en H. Wernicke eds., ‘Kopet uns tuerk by tijden’. Beitröge zur hansischen und preufischen
Geschichte. Walter Stark zum 75. Geburtstag (Schwerin 1999)
105-111; De enige studie over de zoutvaart op Engeland is:
A.R. Bridbury, England and the salt trade in the later Middle
Ages (Oxford 1955).
3 I.J. Brugmans, ‘De zoutpilaar van Nederlands economi¬
sche ontwikkeling’ in: R.J. Forbes (ed.), Het zout der aarde
(Hengelo 1968) 55-80; J.A. Mertens, ‘Biervliet, een laat¬
middeleeuws centrum van zoutwinning (ie helft XVe
eeuw)’ in: Handelingen der Maatschappij uoor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent, nieuwe reeks 17 (1963) 105-117; I.
Ovaa, ‘De zoutwinning in het zuidwestelijk zeekleigebied
en de invloed daarvan op het landschap’, in: Historisch jaar¬
boek uoor Zuid- en Noord-Beueland 3 (1977) 85-97. Het was de
auteur niet mogelijk om de meest recente studie over de
productie van zelzout in te zien: A.M.J. de Kraker en GJ.
Borger (eds.), Veen-uis-zout. Landschappelijke dynamiek in de
zuiduiestelijke delta uan de Lage Landen. Geoarchaeological
and bioarchaeological studies vol. 8 (Amsterdam 2007).
4 Bridbury, Salttrade, 31-39; Brugmans, ‘Zoutpilaar’, 66; Agats,
Baienhandel, 22-23.
5 V. Enthoven, Zeeland en de opkomst uan de Republiek. Handel en
strijd in de Scheldedelta c. 1550-1621 (Leiden 1996) 7-8. De
Hollandse dominantie blijkt vooral uit de rekeningen van
de honderdste penning van Arnemuiden van 1545. Deze
rekening is uitgegeven in: Bronnen tot de geschiedenis uan den
handel met Frankrijk. Z.W. Sneller en W.S. Unger eds., RGP
Grote Serie 70 (’s-Gravenhage 1930) 387-389; Bronnen tot
de geschiedenis uan Middelburg in den landsheerlijken tijd, III.
W.S. Unger ed., RGP Grote Serie 75 (’s-Gravenhage 1931)
474-484, 503-521 en 533-537.
6 De raffinatie van zout in Zeeland is onder andere behan¬
deld in: Brulez, ‘Zoutinvoer’; C. Dekker, Een schamele land¬
stede. Geschiedenis uan Goes tot aan de Satisfactie in 1577 (Goes
2002); G. Könke, ‘Salzraffination als Modernisierungsfaktor. Das niederlandische Raffinationsgewerbe in Mittelalter und früher Neuzeit’ in:Journal ofSalt-History 5 (1997)
53-81.
7 H.P.H. Jansen, ‘Handelsvaart van de Noordnederlanders’
in: G. Asaert, J. van Beylen en H.P.H. Jansen (eds.), Mari¬
tieme geschiedenis der Nederlanden 1 (Bussum 1976) 261-276,
268.
8 Vanaf 1530 begon er een periode van neergangvoor de En¬
gelse scheepvaart; de zoutvloot werd hier echter niet door
beïnvloed: L. Stone, ‘Elizabethan overseas trade’ in: The
Economic History Reuietu 2nd. Ser., 2 (1949-1950) 30-58, 4142. Voor de aanvoer van zout naar de zuidwestelijke ha¬
vens: W.R. Childs, ‘The commercial shipping of South-
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12
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15
16

17

Western England in the later fifteenth century’ in: The Ma¬
riner's Mirror 83 (1997) 276 en 285. De opbloei van Great
Yarmouth wordt beschreven in: N.J. Williams, The maritime
trade ofthe East Anglian ports 1550-1590 (Oxford 1988) 61-62.
Deze afgeronde bedragen zijn gebaseerd op de rekeningen
van de honderdste penning van Arnemuiden voor de pe¬
riode 24 september 1544-23 september 1545. De bedragen
staan in deze rekeningen in ponden vlaams van 20 schel¬
lingen of 240 penningen genoteerd; ze zijn omgerekend
naar karolusguldens door ze met zes te vermenigvuldigen.
In de berekening ontbreken de ladingen zout van de koop¬
man Pieter Negryn uit Middelburg die zout naar Le Havre
en Engeland exporteerde ter waarde van 2.677 gulden (het
is bij deze ladingen niet bekend hoeveel hij precies naar
Engeland uitvoerde, en hoeveel naar Le Havre) en twee ex¬
porten zout naar het Oostzeegebied van de koopman Jeronimus Schonevelt uit Veere van 6 september 1545, waar¬
van zowel de omvang van de lading als de waarde niet
bekend is: Bronnen Frankrijk, 387-389; Bronnen Middelburg,
474-484, 503-521 en 533-537.
De omvang van de totale zoutvaart op het Oostzeegebied is
tot nu toe niet onderzocht. Er zijn slechts enkele tolrekeningen van Danzig en andere steden bewaard gebleven,
die niet gepubliceerd zijn.
De door de auteur gebruikte customs accounts zijn uitge¬
geven in Bronnen tot de geschiedenis uan den handel met Enge¬
land, Schotland en Ierland, I-II. H.J. Smit ed., Rijks Geschied¬
kundige Publicatiën, Grote serie vols. 66, 86 en 91
(’s-Gravenhage 1928-1950); The customs accounts of Huil,
1453-1490. W.R. Childs ed., Yorkshire Archaelogical Societyvol. 144 (Leeds 1986); N.S.B. Gras, The early English cus¬
toms system: a documentary study of the institutional and econo¬
mic history of the customs from the 13* to the 16* century.
Harvard economic studies vol. 18 (Cambridge igi8); The
ouerseas trade of London. Exchequer customs accounts 1480-1.
H.S. Cobb ed., London Record Society publications vol. 27
(Londen 1990); The port and trade of early Elizabethan London.
Documents. B. Dietz ed. London Record Society publica¬
tions vol. 8 (Londen 1972). De rekeningen van de hon¬
derdste penning van Middelburg en Arnemuiden zijn uit¬
gegeven in Bronnen Frankrijk en Bronnen Middelburg. Met
dank aan de heer C. Lesger, die mij kopieën van de reke¬
ningen van Veere en Vlissingen beschikbaar heeft gesteld.
J. Weststrate, ‘The organization of trade and transport on
the Lower Rhine and Waal rivers around 1550’ in: H. Brand
(ed.), Trade, diplomacy and cultural exchange. Continuity and
change in the North Sea area and the Baltic c. 1350-1750. Gro¬
ninger Hanze Studies 1 (Hilversum 2005) 95-112,105-106.
Voor oorzaken en gevolgen van deze crisis: Enthoven, Zee¬
land, 20.
In Yarmouth bedroeg een quarter 280 lb. Alle hoeveelhe¬
den zijn naar de gewone quarter van 28 lb omgerekend.
Bridbury, Salttrade, 172.
A. Saul, ‘English towns in the late Middle Ages: the case of
Great Yarmouth’ imjournal ofMedieua! History 8 (1982) 7588, 78 en 85; P. Heath, ‘North Sea fishing in the fifteenth
century: the Scarborough fleet’ in: Northern History 3 (1968)
53-69, 65-66.
Alle bewaard gebleven tolrekeningen van Hull uit de twee¬
de helft van de vijftiende eeuw zijn uitgegeven. De auteur
heeft deze vier rekeningjaren uitgekozen, omdat de ande¬
re jaren te kort waren of in de rekening onduidelijkheden
of onbekende maten voorkwamen.
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18 De handel op Huil stelde niets meer voor; in 1548 kwam
nog één schip naar deze haven met een lading van 60 quar¬
ters. Verder vinden we geen sporen meer van Zeeuwse
zoutexporten naar Hull of Scarborough: Bronnen Engeland
II, 691-702.
19 Tolrekening Londen 1567-1568: Port and trade, passim.
Bronnen Frankrijk, 387-389; Bronnen Middelburg, 467-484,
491-521 en 530-537. Het is de auteur niet gelukt de achter¬
halen hoe de C uit de rekeningen van de honderdste pen¬
ning zich tot de Engelse C verhield, zodat de geëxporteer¬
de hoeveelheden uit de Zeeuwse rekeningen geschat
moesten worden, door de hoogste hoeveelheid aange¬
bracht zout in één schip aan de hoogste hoeveelheid in de
Engelse rekeningen (van dezelfde periode) aan elkaar ge¬
lijk te stellen. Volgens die berekening was 1 C uit de
Zeeuwse rekeningen gelijk aan 40 quarters (1120 lb); dit
zou dus overeen komen met de Engelse verhoudingen zo¬
als die in de vijftiende eeuw golden.
20 Williams, Maritime trade, 61-62.
21 W.R. Childs, The trade and schipping of Hul! 1300-1500 (Leeds
1990) 14.
22 Bronnen Engeland I, gg8.
23 Williams, Maritime trade, 70.
24 Dit had te maken met de crisis in de Engelse lakenhandel.
In de crisisjaren ontstond een soort van ‘economisch na¬
tionalisme’, dat er toe leidde dat aan het einde van de zes¬
tiende eeuw de overzeese handel van Londen bijna volledig
in handen van Engelse kooplieden was: Stone, ‘Overseas
trade’, 36; F.J. Fisher, ‘Commercial trends and policy in
sixteenth-century England’, The Economie History Reuieiu 10
(1939-1940) 95-117,101-102,107-109 en 116-117.
25 Port and trade, passim.
26 Childs, ‘Commercial shipping’, 272-292, 276 en 285; M.
Kowaleski, ‘The commercialization of the sea fisheries in
Medieval England and Wales’ in: International Journal of Ma¬
ritime History 15 (2003) 177-231, 207 en 225.
27 Bronnen Engeland II, 804-814 en 946-960.
28 Weststrate, ‘Organization’, 106.
29 Bronnen Engeland I, 908-911, 994-998 en 1206-1210.
30 Customs accounts, passim.
31 Bronnen Frankrijk, 387-389; Bronnen Middelburg, 467-484,
491-521 en 530-537.
32 Bronnen Engeland, II804-814 en 946-960.
33 Rekeningen van de honderste penning van Vlissingen 10
februari-21 september 1545: Algemeen Rjjksarchief Brus¬
sel (ARA Brussel), Archieven van de Rekenkamers (RK),
inv. nr. 23401; Bronnen Frankrijk, 388.
34 Alle bewaard gebleven tolrekeningen van Huil uit de twee¬
de helft van de vijftiende eeuw zijn uitgegeven. De auteur
heeft deze vier rekeningjaren uitgekozen, omdat de ande¬
re jaren te kort waren of in de rekening onduidelijkheden
of onbekende maten voorkwamen.
35 Ook in het rekeningjaar 1480/1 kwamen er al schepen uit
Vlissingen met zout aan in Londen: Overseas trade, 53 en 74.
36 S.T. Bindoff,TheScheldtquestiontoi839 (Londemg45) 33-34.

37 Enthoven, Zeeland, 7-8.
38 J.P. Sigmond, Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800 (Am¬
sterdam 1989) 26.
3g W.S. Unger en J.J. Westendorp Boerma, ‘De steden van
Schouwen, I: Zieriksee’, Archief. Vroegere en latere mededelin¬
gen uoornamelijk in betrekking tot Zeeland (1956) 1-27,9.
40 Sigmond, Nederlandse zeehauens, 30.
41 D.E.H. de Boer, “‘Waermede sal men den cogge laden?”
Enkele aspecten van de laat-middeleeuwse handel in de
Nederlanden, tot ca. 1470’ in: A. Carmiggelt (ed.), Rotter¬
dam papers VIL A contribution to medieual archaeology (Rotter¬
dam 1992) 51-60, 57; Kerling, Commercial relations, 191-192;
Bridbury, Salt trade, 124.
42 Bronnen Engeland I, 908-911, 994-998 en 1206-1210.
43 Ibidem 1184-1188; Overseas trade, 44,53 en 74.
44 De kooplieden uit deze periode zijn erg lastig te identifice¬
ren, omdat meestal hun herkomst niet wordt vermeld. Er
zijn maar twee kooplieden die voor deze periode geïdenti¬
ficeerd kunnen worden en bovendien meer dan één keer
voorkomen; naast Petrus Johannes komt ook de koopman
Johannes Petri uit Veere meerdere keren in de bronnen
voor.
45 Tolbrieven van 30 april en 26 september 1481: Bronnen En¬
geland 1,1177-1178 en 1188.
46 Boer, ‘Cogge’, 57.
47 Bronnen Frankrijk, 387-388; Bronnen Middelburg, 517.
48 ARA Brussel, RK, inv. nr. 23401.
49 Verklaring koning Hendrik VIII van 18 december 1545:
Bronnen Engel and II, 632.
50 Bronnen Frankrijk, 388; Bronnen Middelburg, 517.
51 ARA Brussel, AK, inv. nr. 23401. In de berekening van de
omvang van de exporten van Smit is de uitvoer vanuit Mid¬
delburg van verschillende soorten wijn en 74.000 eenhe¬
den ijzer naar Schotland niet meegerekend, omdat hiervan
niet uit de rekening blijkt wat de waarde van de verschil¬
lende goederen was: Bronnen Middelburg, 533.
52 Arnemuiden had geen actieve handel; het was vooral een
ankerplaats voor schepen: Lesger, Handel in Amsterdam, 43.
53 Ibidem, 36.
54 Bronnen Frankrijk, 379-382 en 384-389; Bronnen Middelburg,
491-521 en 530-537; ARA Brussel, RK, inv. nr. 23401.
55 Bronnen Engeland II, 582.
56 Bronnen Engeland I, 908-911, 994-998, 1184-1188 en 12061210; Customs accounts, passim; Ouerseas trade, 44, 53 en 74.
57 Dit was de vaart op het Oostzeegebied die vanuit Arnemui¬
den plaatsvond. De ommelandvaart (de schepen die in één
keer van Frankrijk en het Iberisch schiereiland naar het
Oostzeegebied voeren) is hier dus niet bedoeld.
58 Bronnen Frankrijk, 387-389; Bronnen Middelburg, 503-521 en

533-53759 De haringmarkt van Yarmouth vond van 29 september tot
11 november plaats: Kerling, Commercial relations, 89-90.
60 Ibidem, 102.
61 Port and trade, passim.
62 Bronnen Engeland II, 804-814 en 946-960.
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De gaten in de schijf: geschutaankopen voor de
Koninklijke Marine 1920-1930
Roy Kreeftmeijer

Inleiding

In de Nederlandse marinegeschiedenis is veel
literatuur aan scheepsbouw gewijd.1 Over het
geschut aan boord van oorlogsschepen is ech¬
ter nog maar weinig bekend. In het kader van
een stage bij het Nederlands Instituut voor Mi¬
litaire Historie (NIMH) in Den Haag werd mij
daarom gevraagd onderzoek te doen naar de
artillerieaanschaf bij de Koninklijke Marine in
het tijdperk 1890-1940. In eerste instantie wa¬
ren de onderzoeksresultaten teleurstellend.
Hierin kwam verandering toen ik de collectie
Vromans onder ogen kreeg.
Abraham Gerard Vromans werd op 18 sep¬
tember 1893 te Zaltbommel geboren.1 Na zijn
studie aan het Koninklijke Instituut voor de
Marine (KIM) in Den Helder bekleedde hij van
1910 tot 1945 diverse functies bij de Koninklijke
Marine, zowel in Nederland als in NederlandsIndië. Vromans was gespecialiseerd in artille¬
rie en in het interbellum maakte hij diverse bui¬
tenlandse reizen voor de aankoop en keuring
van pantserplaten, kanons en mitrailleurs.
Deze reizen maakte hij als lid van het Bureau
Materieel Marine Artillerie (BMMA), waarvan
hij van de zomer van 1925 tot het voorjaar van
1929 deel uitmaakte. Het BMMA, een afdeling
van het Ministerie van Marine aan het Lange
Voorhout in Den Haag, was tijdens het inter¬
bellum verantwoordelijk voor de aanschaf van
de bewapening voor de Koninklijke Marine.
Van 1927 tot maart 1928 was Vromans plaats¬
vervangend chef van het BMMA. Daarna diende
Vromans van augustus 1930 tot 1 april 1936 aan
boord van diverse schepen. In het voorjaar van
1936 werd hij tijdelijk chef van de afdeling Ar¬
senaal bij de Rijkswerf Willemsoord. Een jaar
later vertrok hij naar Nederlands-Indië. Daar
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werd hij spoedig aangesteld als hoofd van de
afdeling Materieel van het departement van
Marine te Batavia. Hier bevond hij zich toen de
Tweede Wereldoorlog uitbrak. In maart 1942
raakte hij samen met nog een aantal prominen¬
te marineofficieren in krijgsgevangenschap. Na
de Japanse capitulatie keerde hij, begin 1946,
naar Nederland terug. Op 1 juli van dat jaar werd
hem, inmiddels kapitein-ter-zee, eervol ontslag
verleend. Daarna was Vromans lange tijd werk¬
zaam als wetenschappelijk medewerker bij
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(RIOD), tegenwoordig het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), te Amster¬
dam. Tot zijn dood verrichtte hij in deze functie
belangrijk werk. Zijn focus lag niet geheel ver¬
rassend op voormalig Nederlands-Indië. Zo
schreef hij een Algemene Indische Chronolo¬
gie en maakte hij een uitvoerige reconstructie
van de Slag in de Javazee. In het begin van de jaren zestig schreef Vromans ook nog een aantal
‘monografietjes’. In deze manuscripten komen
uiteenlopende onderwerpen aan bod uit diver¬
se periodes van zijn marinecarrière. Op 16 de¬
cember 1976 overleed Vromans te Amstelveen.
Na Vromans’ dood is een deel van zijn nala¬
tenschap vanwege de grote maritieme waarde
overgebracht naar het Instituut voor Maritieme
Historie (IMH) in Den Haag. Per 1 juli 2005 is
het IMH opgegaan in het NIMH. De gehele col¬
lectie in Den Haag beslaat zes meter en bestaat
uit manuscripten, chronologieën en corre¬
spondentie. De voor ons onderwerp relevante
opstellen vallen onder het kopje ‘materieel’, en
bevinden zich in een tweetal archiefdozen. Ze
betreffen de materieelaanschaf voor de Ko¬
ninklijke Marine in de jaren twintig van de vori¬
ge eeuw en beschrijven onder meer een aantal
dienstreizen voor het BMMA. Vromans heeft ze
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in de periode 1971-1975 getikt. Vromans be¬
steedt veel aandacht aan de zuiver technische
zijde van geschutaanschaf, maar laat ook de
persoonlijke en sociale kanten van de dienstrei¬
zen niet onaangeroerd. De manuscripten zijn
rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen van
kanons en mitrailleurs, maar ook met foto’s
van proefnemingen in binnen- en buitenland
en van geschutfabrieken en het reisgezelschap.

Van Krupp naarBofors
Alvorens de materieelaanschaf van de Konink¬
lijke Marine in de jaren twintig van de vorige
eeuw ter sprake te brengen, dient eerst kort iets
gezegd te worden over de handelsrelaties van
de Nederlandse marine voor het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Vanaf de invoering
van het eerste achterlaadgeschut bij de Konink¬
lijke Marine (ca. 1865) tot de verwapening in
1881-1883 werd het marinegeschut bij Arm¬
strong in Groot-Brittannië gekocht.3 Om tech¬
nische redenen werd toen de overstap naar de
Duitse geschutfabriek Friedrich Krupp te Es¬
sen gemaakt. Tot aan 1914 werd het marinege¬
schut vrijwel uitsluitend bij de oosterburen
aangeschaft. Een artikel in het Marineblad van
1909/10 met de titel ‘Het Krupp monopolie’ is
wat dat betreft veelzeggend.4 De auteur van dit
stuk, H.J. Albarda, toonde zich een groot voor¬
stander van het monopolie. Anderen, zoals de
vrijzinnig-democraat L.W.J.K. Thomson, wier¬
pen zich op als felle bestrijders van de Duitse
industriële gigant.5 In Nederland trad de firma
Merrem en Laporte te Amsterdam als vertegen¬
woordiger van Krupp op.6 Met het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog kwam echter een
einde aan de leveringen van de Duitse onderne¬
ming aan de Koninklijke Marine. Tijdens de
oorlog ging de gehele productie van Krupp op
in de Duitse oorlogsinspanning, zodat er niet
genoeg geschut overbleef voor leveranties aan
het buitenland. Na de oorlog kon de Duitse ge¬
schutfabriek de buitenlandse leveringen niet
hervatten ingevolge de in juli 1919 getekende
Roy Kreeftmeijer / De gaten in de schijf

Vrede van Versailles. Het verdrag decimeerde
de Duitse oorlogsindustrie en van export kon
en mocht zodoende geen sprake zijn. De Ko¬
ninklijke Marine diende op zoek te gaan naar
een nieuwe leverancier voor haar artillerie.
Britse, Amerikaanse, Franse en Italiaanse on¬
dernemingen passeerden de revue. In tegen¬
stelling tot Nederland waren dit landen waar
men fabrieken had die in staat waren de hoofd¬
onderdelen van middelbaar geschut, zoals de
schietbuis (het eigenlijke kanon), de wieg en
het pivot te vervaardigen. Uiteindelijk viel de
Nederlandse keuze evenwel op het Zweedse
Aktiebolaget Bofors.
De Koninklijke Marine had een aantal rede¬
nen om uiteindelijk voor Bofors te kiezen. Zo
had Nederland lange historische banden met
Zweden op het gebied van wapenproductie; de
Hollandse families Trip en De Geer bezaten
reeds in de zeventiende eeuw in dit Scandinavi¬
sche land grote ijzer- en kopermijnen, smelto¬
vens, smederijen en geschutgieterijen. Ook de
Nederlandse neutraliteitspolitiek heeft moge¬
lijk invloed gehad op de keuze voor het even¬
eens tijdens de Eerste Wereldoorlog neutrale
Zweden. Bovendien werkten de Zweden in te¬
genstelling tot de Britse en Amerikaanse fa¬
brieken met het decimale stelsel, hadden zij ge¬
slaagde producten geleverd voor de Zweedse
marine en bestonden er goede contacten met
Krupp.7 Aan het laatste argument geeft de amateur-historicus A.F. Nuyt op zijn website een
extra dimensie: ‘In the 1920s both Rheinmetall
(Duitse geschutfabriek te Bochum) and Krupp
used a plethora of companies in Holland, Swe¬
den and Switzerland to continue their activities
and secure their financial assets. (...) Krupp
mainly worked with Bofors on the develop¬
ment of artillery’.8 De belangen van Bofors en
Krupp raakten zodoende na de Eerste Wereld¬
oorlog verstrengeld. Het waren echter de Duit¬
sers die de scepter zwaaiden. Zo bezien was de
Nederlandse keuze voor Bofors niet verrassend
en het is zelfs gerechtvaardigd om te spreken
van continuïteit in de aanschaf van geschut
door de Koninklijke Marine voor en na 1914. De
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Eerste Wereldoorlog bleek hierbij in praktijk
geen breukvlak. Vromans laat in zijn monografietjes doorschemeren op de hoogte te zijn ge¬
weest van het Duitse belang in de Zweedse fa¬
briek in de jaren twintig maar hij wijdt er niet
over uit. ‘Kanonnen kopen is politiek’, zo
schrijft hij, en laat het daarbij.9

Op naar Zweden

De allereerste kanons die na de Eerste Wereld¬
oorlog door Bofors aan de Koninklijke Marine
werden geleverd, waren de anti-luchtkanons
van 7,5 cm en 8,8 cm voor de onderzeeboten
van de K VlII-klasse.10 Deze boten waren in 1919
op stapel gezet door de Koninklijke Maat¬
schappij De Schelde te Vlissingen. In 1925 wer¬
den vier middelzware kanons van 15 cm no.7
voor de kanonneerboten Hr.Ms. Flores en Soemba door het Zweedse bedrijf geleverd.11 Dit was
kwalitatief hoogstaand geschut met onafhan¬
kelijke richtlijnen en moderne vuurleidingapparatuur. De oplevering in februari 1926 van de
eerste acht kanons van 12 cm no.4 voor de torpedobootjagers Hr.Ms. De Ruyter en Evertsen
bleek wederom een succes. In maart 1928 vond
er in Zweden onder leiding van Vromans, in¬
middels luitenant-ter-zee ie klasse en plaats¬
vervangend chef van het BMMA, een beproe¬
ving plaats van een serie van acht kanons van 12
cm no.4 en twee kanons van 7,5 cm no.7 voor
de torpedobootjagers Hr.Ms. Van Galen en Witte
de With. Op de reis naar Zweden werd niet al¬
leen artillerie gekeurd. Ook het testen van bus¬
kruit, uurwerkbuizen, lichtgranaten en allerlei
‘klein goed’ (reserveonderdelen en gereed¬
schappen) stond op het programma. Het reis¬
gezelschap bestond vanwege deze diversiteit
naast Vromans uit luitenant-ter-zee ie klasse
H.C. Nieuwenhuisen van de Rijkswerf te Den
Helder, dr. ir. H.J.L. Donker van de Muidense
buskruitfabriek De Krijgsman en kapitein
Zwolle van de Artillerie Inrichtingen (AI) te
Zaandam. De handelsrelaties van de Koninklij¬
ke Marine met De Krijgsman (onderdeel van de
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Nederlandse Springstoffenfabrieken) en de AI
komen later in dit artikel aan bod.
Hoe verliep de dienstreis van het viertal? Al¬
lereerst dient te worden opgemerkt dat de
maand maart door het BMMA niet toevallig ge¬
kozen was. Voor het keuren van geschut waren
de weersomstandigheden van groot belang. In
maart was de kans op windstilte en weinig tot
geen sneeuwval het grootst. Het belangrijkste
argument was echter dat de dooi nog niet inge¬
vallen moest te zijn. De ondergrond van het
schietterrein moest hard zijn, omdat het ter¬
rein anders na een aantal kanonschoten zou
veranderen in een praktisch onbegaanbare
modderbrij. Het behoeft geen verdere uitleg
dat dit grote invloed zou hebben op de nauw¬
keurigheid van het aanschieten. In maart kon
het nog 40 graden vriezen en van dooi kon op
deze wijze geen sprake zijn. Voor de reis, die
uiteindelijk 20 dagen zou gaan duren, moest
door middel van zogenaamde ‘reisbriefjes’ toe¬
stemming gevraagd worden aan zowel de chef
van het BMMA als de minister van Marine. De
heenreis zou in totaal 36 uur duren en ging per
trein via Osnabrück, Hamburg, Sassnitz-Trelleborg, Malmö en het kruispunt Laxö op de lijn
Göteborg - Stockholm. Er werd in Duitsland
overnacht. ‘In onze bagage hadden we diverse
contracten, waar de prijzen uitgeknipt waren
omdat er gerekend moest worden bij eventuele
overnachtingen in een hotel in Duitsland [dat]
men het koffertje durchstöberte. Daarom legden
we die bescheiden maar helemaal bovenop. De
keuringseisen, die weliswaar uit het hoofd ge¬
kend werden maar node gemist zouden wor¬
den, werden zo goed en zo kwaad dat ging in
kleren verstopt. Dit kon misschien nieuwsgie¬
rige kamermeisjes misleiden, maar niet ‘vak¬
lui’ die de toenmalige bezettingsautoriteiten
wellicht op ons spoor hadden gezet.’ Volgens
het Verdrag van Versailles hadden de overwin¬
naars van de Eerste Wereldoorlog het recht om
militair-industriële steden als Hamburg te con¬
troleren. Het doorzoeken van de spullen van
het reisgezelschap was dus kennelijk heel nor¬
maal.
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Afb. 1.1082, in februari 1926 was een Nederlandse artilleriemissie onder leiding uan de kapitein-ter-zeeJ.J.M. Baart als
gast bij de beproeving van een pantsergranaat van 21cm voor de Zweedse marine, die een 14 cm pantserplaat van Krupp
doorboorde. Bij de schietlcuil staan de Schiesplatzvorsteher (vierdefguur van links, leunend tegen de steun van de plaat),
en aan de rechterzijde vooraan de artilleriedirecteur (met bolhoed), daarnaast kolonel Baart, rechts van hem de ‘disponent’
(algemeen directeur) Holm van Bofors. Achter de steun en met de handen in de zakken de directeur van de Artillerie In¬
richtingen aan de Hembrug ir. Van Dam, rechts van hem de directeur van de kruitfabriek te Muiden ir. D. de Kreuk, en
achter beide laatsten de luitenant-ter-zee ie klasse A.G. Vromans.

Eenmaal in Bofors aangekomen (gelegen in
het mijndistrict Karlskoga in centraal Zweden),
vond nog dezelfde dag onder ideale weersom¬
standigheden een keuring plaats van een
kanon van 12 cm no.4. Het door proefnemin¬
gen grotendeels vernielde schietterrein stond
geschutproeven toe met een bereik van dertig
kilometer en bevond zich op zestig kilometer
ten oosten van Bofors. Treinrails verbonden
het terrein met de fabriek. Bij het testen van ge¬
schut golden zeer strenge regels, wat evenwel
niet kon voorkomen dat er van tijd tot tijd on¬
gelukken gebeurden. Verzekeren tegen onge¬
vallen bij schietproeven was niet mogelijk, om¬
dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dit
risico wilde nemen. De staat Zweden had hier¬
in door middel van een smartengeldregeling
Roy Kreeftmeijer / De gaten in de schijf

voorzien. Zolang de medewerkers van het
BMMA op het schietterrein aanwezig waren,
vielen zij ook onder deze regeling, tenminste
dat nam Vromans aan. Door de Koninklijke
Marine was op dit gebied in ieder geval niets
geregeld. Of iemand zich wel of niet op het
schietterrein bevond werd in ieder geval nauw¬
keurig bijgehouden door Bofors.
Hoe ging het zogenaamde ‘aanschieten’ er
aan toe? Het allereerste schot werd gevuurd
met normale lading, maar wel onder strikte
voorzorgsmaatregelen: alleen de Schieszplatzvorsteher, een richter, een lader (allen medewer¬
kers van Bofors) en de Nederlandse keuringsoffïcier mochten zich buiten de kazemat
bevinden. Het stuk werd door de Schieszplatzuorsteher met een lijn afgevuurd. Het tweede schot
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vond plaats onder hogedruk. Na de twee eerste
schoten volgde een ‘normaal’ schot onder hoge
elevatie. Dit had als doel de reminrichting te
testen. De schoten die volgden werden benut
voor buskruitkeuring. Hiervoor was een serie
van vijf schoten nodig. De gasdruk werd geme¬
ten en de lading en de granaten werden nage¬
wogen voordat de patronen werden samenge¬
steld. Omdat het een keuring betrof, werd bij
alle schoten nauwkeurig gemeten. De verbran¬
dingsruimte, de terugloop, de gasdruk en ver¬
der alles wat ballistisch en mechanisch van be¬
lang was, werd door een medewerker van
Bofors bijgehouden en ’s avonds overgedragen
aan de Nederlanders. Daarbij was het gebrui¬
kelijk dat men een kopie van de oorspronkelij¬
ke schietstaat overhandigd kreeg. Men was
soms de hele avond bezig met het bijwerken
van het keuringsrapport om eventuele lacunes
nog bijtijds te ontdekken. Tijdens het vervolg
van het werkbezoek werden ook de kanons van
7,5 cm no.7 uitvoerig gekeurd en net als de
kanons van 12 cm no.4 goed bevonden. De buskruitkeuringen en het nachtelijk testen van
lichtgranaten verliepen voorspoedig en omdat
ook de beproevingen van uurwerkbuizen en het
onderzoek naar de verwisselbaarheid van re¬
serveonderdelen en van de gereedschappen
naar wens gingen, kon de BMMA van een ge¬
slaagde missie spreken en tevreden huiswaarts
keren!
Voordat we de missie huiswaarts laten keren,
dient nog iets gezegd te worden over de per¬
soonlijk en sociale aspecten van de trip naar
Zweden. Vromans beschrijft dit in zijn monografietjes uitvoerig en biedt zodoende een
uniek tijdsbeeld van de werkbezoeken van het
BMMA in het interbellum. Hij vertelt over het
ontgroenen van luitenant-ter-zee ie klasse
Nieuwenhuisen: ‘Wanneer er een nieuweling
bij de groep was, in dit geval was dit de officier
der artillerie van de werf Willemsoord,
werd [en] traditioneel bij de eerste ontmoeting
wat goedkope grapjes met hem uitgehaald.
Eerst liet men het slachtoffer bij de heersende
temperatuur van zo’n 28 a 30 graden onder nul
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zo in het heerlijke zonnetje een stalen schroefsleutel met de blote hand aanpakken en zich
daaraan zowat verbranden. Dan werd hem, na¬
dat hij had mogen voelen dat de kamerwand
van het kanon na het schot helemaal niet warm
is (de huls neemt de warmte op en die is niet
zonder asbest handschoen te verwerken), ver¬
zocht het ‘eitje’ even uit de kamer te halen,
waar het vrij vaak na het schot is blijven liggen.
En hij brandt zich nu aan iets heets! (...) Aldus
leerde men snel’.11
De voorzieningen buiten het werk om waren
in Zweden goed geregeld: ‘De lunch werd
meestal aangevoerd uit het hotel, want de
werkdag bij daglicht is in februari-maart maar
kort in Zweden. De zuivere lucht en de zon
maakten de eerste dagen dat een prettige ver¬
moeidheid optreedt; een Churchilliaans slaap¬
je vóór het kleden voor het diner was niet onge¬
woon. (...) Na het eten kwamen meest Zweedse
gasten en een enkele maal zelfs een niet-Bofors
‘onderdaan’ aanschuiven. Dan werd Duits ge¬
sproken met een typische zangerige intonatie
van het Zweeds én de punch bowl kwam op ta¬
fel: een soort van champagnekoeler met nissen
in de wand, waarin glazen kommetjes met oor¬
tjes zaten, waaruit de echte Zweedse punch ge¬
koeld met ijs werd gedronken. In Zweden
smaakte die, in Nederland veel minder’.'5
Dit was niet de enige keer dat het reisgezel¬
schap met alcohol in aanraking kwam: ‘Stelen
deed men buiten de grote steden niet. Des te
meer drinken. Ook wij kregen als vreemdeling
een rantsoenboekje dat bij het hotel ingeleverd
zeer welkom was, omdat een vreemdeling
meer krijgt en bovendien minder zelf opdrinkt.
Men kon ook met zeer gevaarlijke drankjes
kennismaken. Het was de gewoonte ook enke¬
le malen op ‘theevisite’ te gaan bij een van de
echtgenoten van de hogere employees, waar
behalve wij Hollanders slechts Zweedse dames
present waren. Sommigen daarvan maakten
het moeilijk voor ons door Frans te spreken,
omdat zij, wat nog vrij veel voorkwam in die tijd,
in Frankrijk op school geweest waren. Keurige
ontvangst, maar een drankje, in hoofdzaak be-
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staande uit praktisch absolute alcohol met een
klont suiker in een glazen bakje gesmolten bo¬
ven het houtblokken vuur, moest heel voor¬
zichtig geconsumeerd worden en vooral niet te
veel ervan!’14
Ook bij het afscheidsdiner, dat speciaal geor¬
ganiseerd was naar aanleiding van het vertrek
van het Nederlandse reisgezelschap, werd het
glas regelmatig geheven. Een heilwens in het
Zweeds van de gastheer verving het Lutherse
gebed, dat na de komst van de rooms-katholieke ingenieurs van Krupp afgeschaft was. Het
diner dat volgde was zeer luxueus en bestond
uit meerdere gangen. Tijdens het diner werd
‘Boforsco’ gesproken.'5 Dit was een mix van
Zweeds, Duits en Nederlands. Als chef de mission
kreeg Vromans de gebruikelijke complimenten
van de Zweedse directeur. Vromans beant¬
woordde deze lofzang door de gastheer te be¬
danken voor het prettige verblijf in het Scandi¬
navische land. De ene toespraak volgde de
andere op, maar ‘lang vóór het einde vertrok¬
ken heel stil op een wenk van de gastvrouw de
dames, die eigenlijk een beetje een figuranten¬
rol hadden gespeeld. Op hun conversatie werd
niet zo veel prijs gesteld blijkbaar, hoezeer er
bij waren die buitengewoon onderhoudend
konden zijn’. Aan het einde kwamen de dames
dan weer terug ‘voor een eindtoast in het
Zweeds’.'6 Alles werd uit de kast gehaald om
het de Nederlanders zo plezierig mogelijk te
maken en zo te overtuigen om Boforsgeschut
aan te schaffen.

De Hollandsche Industrie en Han¬
delsmaatschappij
De producten die de Koninklijke Marine van
Bofors kocht waren van goede kwaliteit. Toch
kwam er aan het eind van de jaren twintig een
(voorlopig) einde aan de succesvolle samen¬
werking. Deze ontwikkeling was echter al en¬
kele jaren eerder ingezet en houdt mede ver¬
band met de ontwapeningseisen van de Vrede
van Versailles. Aan het eind van de Eerste We-
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reldoorlog waren de sectoren van de Duitse in¬
dustrie die zich met de militaire productie be¬
zig hielden feitelijk overgeleverd aan de (on)genade van de geallieerde overwinnaars. In deze
situatie ontstond logischerwijze de tendens
zich in het buitenland te vestigen. We zagen dat
Krupp zijn heil grotendeels in Zweden zocht,
maar ook het neutrale Zwitserland en Neder¬
land waren landen waar Duitse bedrijven hun
toevlucht vonden. Wat Nederland betreft, is de
‘thuiskomst’ van Anthony Fokker met zijn Fok¬
ker Flugzeugwerke waarschijnlijk het meest
bekend. Vanuit het Duitse Schwerin arriveer¬
den zes lange treinen met honderden vliegtui¬
gen, dit alles onder het oog van internationale
waarnemers. Fokker was niet de enige die zijn
heil in Nederland zocht: Krupp bezat een op¬
slagplaats in het noordelijke Hoogezand en de
wapenfabrieken van Ehrhardt en Rheinmetall
verscheepten een groot deel van hun (halfbewerkte) producten naar Nederland in 1919.
Deze producten werden opgeslagen in een de¬
pot in Krimpen aan de IJssel. De plaatselijke
autoriteiten en zelfs de lokale bevolking waren
hiervan op de hoogte.
In 1922 ging Rheinmetall een samenwer¬
kingsverband aan met een Nederlands bedrijf,
dat bereid bleek een deel van de aandelen en
machines alsmede een groot aantal ontwerpers
en constructeurs over te nemen. De naam van
dit bedrijf was de Hollandsche Industrie en
Handelsmaatschappij (H.I.H.). DeH.I.H. werd
in 1916 in Den Haag opgericht door de gebroe¬
ders Godron. Van de beginjaren van het bedrijf
is weinig tot niets bekend, maar dit verandert
in 1922. De tot dan toe onbeduidende H.I.H.
vestigde plots zijn hoofdkantoor aan de presti¬
gieuze Javastraat in Den Haag en hoewel er
aanvankelijk nog geen werkplaats was, werd
deze uiteindelijk snel gevonden bij de scheeps¬
werf Piet Smit Jr. in Rotterdam. De banden met
Piet Smit waren intens en hoewel de twee be¬
drijven officieel zelfstandige ondernemingen
waren, stonden zij gezamenlijk bekend als ‘Piet
Smits Wapenfabriek’. De bedrijven deelden niet
alleen kennis en kunde, maar Piet Smit inves-
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Afb. 2. io8g, de 12 cm no.5 batterij uoor de torpedobootjagers Hr.Ms. Banckert en Van Nes, gereed in de montagehal aan
de H.I.H. te Rotterdam.
teerde hoogstpersoonlijk een grote hoeveel¬
heid geld in de ontwikkeling van nieuwe pro¬
ductiemethoden bij de H.I.H. De H.I.H. maak¬
te verder gebruik van werktuigen van Krupp uit
Hoogezand. Door de jaren heen bleef de nieu¬
we Nederlandse wapenfabrikant een mysteri¬
euze onderneming die, hoewel officieel een
Nederlandse maatschappij, grote gelijkenis
vertoonde met de Duitse geschutfabriek Rheinmetall. In het boek De kroon op het anker typeert
Ph.M. Bosscher dit verschijnsel, waarin aan de
oorlogsindustrie gelieerde Duitse bedrijven
zich (deels) in Nederland vestigden, als de ‘Ger¬
man connection’.17 Het mes sneed hierbij aan
twee kanten: Nederland profiteerde van de er¬
varingen die Duitsland in de Eerste Wereldoor¬
log met onder andere het produceren van ge¬
schut had opgedaan, en Duitsland kon op deze
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manier bepalingen uit het Verdrag van Versail¬
les omzeilen en op de hoogte blijven van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de¬
fensie. Bovendien kon het geschut in praktijk
getest blijven worden.
Vromans geeft in zijn monografietjes de vol¬
gende motivatie voor de overgang van Boforsgeschut naar geschut van de H.I.H.: ‘De
Nederlandse politieke constellatie (...) was ver¬
antwoordelijk voor het overgaan op aanbouw
van geschut in Nederland. Iets waar in bepaal¬
de politieke kringen reeds sedert het einde van
de Eerste Wereldoorlog op was aangedron¬
gen’.18 Dat er onder grote delen van de Neder¬
landse samenleving sprake was van radicaal
pacifisme deed niets af aan de wil om een eigen
wapenindustrie op te zetten. Volgens Vromans
kwam de steun hiervoor overigens voorname-
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lijk uit katholieke hoek. Sinds het laatste de¬
cennium van de negentiende eeuw waren er
echter in Nederland geen kanons meer vervaar¬
digd en de H.I.H. was niet in staat de schietbuis
en andere hoofdonderdelen als pivots (draaiinstallatie voor geschut) en afïutage (onderstel
voor geschut) te produceren. In geheel Neder¬
land was er ook geen andere staalfabriek die
deze onderdelen kon vervaardigen. Besloten
werd daarom om deze, ondanks de bepalingen
van de Vrede van Versailles, uit Duitsland te be¬
trekken. Men was daar onder andere een aantal
half afgewerkte schietpijpen op het spoor ge¬
komen, overgebleven onafgewerkt oorlogsfabrikaat dat bruikbaar zou kunnen zijn voor fa¬
bricage van kanons van 12 cm no.5 en 7,5 cm
no. 8 (luchtafweergeschut) voor de torpedo¬
bootjagers Hr.Ms. Banckert en Van Nes.
Hoewel de H.I.H. in feite slechts als assem¬
blagefabriek zou optreden, was dit toch een ge¬
durfd experiment: de contacten met Bofors
werden bewust op een laag pitje gezet, wat be¬
tekende dat de levering van geschut aan de Ko¬
ninklijke Marine bij mislukking van de nieuwe
maatschappij ernstig gevaar zou lopen.
De H.I.H. bleek heel wat op zich genomen te
hebben. Zo eiste de Koninklijke Marine verwis¬
selbaarheid van de te leveren kanons van 12 cm
met die van de in dienst zijnde torpedobootja¬
gers Hr.Ms De Ruyter, Euertsen, Piet Hein en Witte
de With. Ook de vuurleiding en richtmiddelen
moesten qua bediening volstrekt overeenko¬
men met de op andere Nederlandse schepen
gebruikelijke instrumenten, waarbij nog eens
het probleem ontstond dat Bofors’ instrumen¬
ten niet klakkeloos konden worden overgeno¬
men. Tenslotte moest de reeds afgeleverde en
nog te leveren Boforsmunitie zonder meer
bruikbaar zijn en mocht het aantal geschutbedienden niet verschillen van dat van het mid¬
delzware geschut van de overige jagers. De
H.I.H. hoefde zelf niet voor de munitie te zor¬
gen, maar dit bleek op de lange termijn geen
voordeel: ‘Het was voor de H.I.H. natuurlijk
een zorg minder dat men kant en klare uitste¬
kende munitie [van Bofors of de AI] kreeg.
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Daarentegen was dit in elk geval op de lange
duur economisch niet gunstig voor het con¬
cern. Het was een bekend feit dat gezien de
hoge aanloopkosten zelfs voor een bestaande
fabriek pas verdiend werd bij de levering van
een serie dezelfde kanons na het achtste of
tiende kanon. De winst moest komen uit bijlevering van de munitie (...) In het, mede onder
politieke druk, toenemende streven om alles
van de Nederlandse industrie te betrekken wa¬
ren we toen al zover dat Bofors, dat is mij per¬
soonlijk bekend, erover klaagde dat zij zo wei¬
nig munitie mochten leveren. Maar zelfs
wanneer wij de munitie geheel in Nederland
zouden maken, zou het granaatstaal uit Duits¬
land (of elders) moeten komen, het messing
voor de hulzen uit Frankrijk of Amerika, trotyl
uit Zwitserland, tetryl uit Zweden, de schokbuizen uit Zweden, om de hoofdzaken te noemen.
Het predikaat ‘Nederlands fabrikaat’ zou
slechts gelden bij een bepaalde opvatting van
het begrip fabrikaat’.15
Het BMMA speelde een actieve rol bij de aan¬
koop van de hoofdonderdelen uit Duitsland: de
onderdelen zouden door het bureau worden
getest. In het najaar van 1928 vertrok vanuit
Den Haag een missie onder leiding van het
toenmalige hoofd van het BMMA kapitein-luitenant-ter-zee J.J. Dikkers. Hij werd vergezeld
door Vromans, de metallurgisch expert van de
AI Van den Berg, en diens collega generaal-ma¬
joor van de artillerie J.C. Logger. Het gezel¬
schap werd gecompleteerd door twee mede¬
werkers van de H.I.H.. Omdat de aanschaf van
de ruwe smeedstukken in verband met bepalin¬
gen van Versailles in het geheim diende plaats
te vinden, reisden de deelnemers in burger.
De grens werd daar gepasseerd waar geen
controle was en via een kleine omweg bereikte
het reisgezelschap de uiteindelijke bestem¬
ming: Bochum in de deelstaat Noord-RijnlandWestfalen, vlak naast Essen, waar zich sinds
lang de hoofdvestiging van Krupp bevond. De
volgende dag zou het testen van het geschut
plaatsvinden. Er diende een slaapplaats ge¬
zocht te worden: ‘Voor besprekingen met de
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Duitsers werd afgestapt in hotel Kaiserhof (het
mag ook Fürstenhof geweest zijn). De bedoe¬
ling was om daar te gaan waar de minste kans
was op vervelende aandacht van Fransen èn van
de Nationaal-Socialisten. Van het eerste be¬
merkten we dat tijdens het diner onze bagage
aan een minutieus onderzoek was onderwor¬
pen. We hadden erop gerekend’.20 Het door¬
zoeken van bagage door de bezettingsautoriteiten bleek net als in Hamburg meer gewoonte
dan uitzondering. Na het diner werden de rei¬
zigers door hun Duitse gastheren nog meege¬
nomen naar een ‘selecte’ nachtgelegenheid,
zodat de Nederlanders ‘na de Sperrzeit de straat
over moesten en de Senegalese patrouilles
moesten ontlopen, die uitermate ruw optraden
als men bijvoorbeeld links liep terwijl ergens
op een klein bordje (een strookje papier of zo)
stond dat de heren wensten dat we aan de rech¬
terkant van de straat liepen, als het kon in de
goot’.21
De keuringen vonden plaats met behulp van
opvallend modern materieel in een voormalige
fabriek van Rheinmetall. Uit de proeven kwam
naar voren dat het geteste materiaal slechts ter¬
nauwernood voldeed aan de eisen die door het
Ministerie van Marine aan de producten van de
H.I.H. gesteld waren. Vast stond wel dat de
kanons van mindere kwaliteit zouden worden
dan die van Krupp en Bofors, en dat zij sneller
zouden uitbranden. De grote brokken staal
voor de schietbuizen en kulassen werden ten¬
slotte in voorgeboorde toestand als Hohlachsen
en Saiiletrfiisse ‘naar men ons wel heeft verteld
(...) de grens overgeschoven. Waar we niet mee
van doen hadden. Het materiaal was voorhands
nog eigendom van de leverancier’. De kanons
van 12 cm no.5 en 7,5 cm no.8 kwamen uitein¬
delijk in de montagehal van Piet Smit Jr. tot
stand. De H.I.H. had een aantal geschutconstructeurs van Krupp aangetrokken en met be¬
hulp van Duitse werktuigen (het meeste kwam
van de fabriek Ehrhardt te Düsseldorf) slaag¬
den zij erin kwalitatief hoogstaand geschut af
te leveren. Het testen (aanschieten, hogedrukschoten, schootstafelberekeningen en de snel160

heidsmetingen) gebeurde te Petten en verliep
naar wens. Het BMMA besloot over te gaan tot
de koop van acht kanons van 12 cm en twee van
7,5 cm van de H.I.H. Het gewaagde experiment
van de productie van geschut van Nederlandse
bodem was geslaagd.
Ondanks de goede kwaliteit van het geschut
heeft de H.I.H. als zodanig geen lang bestaan
gekend. Het boek Buscruytmakers geeft als reden
hiervoor: ‘De ontwikkeling van dit bedrijf ging
uiterst langzaam daar weinig medewerking
werd ondervonden van de Nederlandse autori¬
teiten, die nog min of meer in een ontwapeningsmentaliteit leefden en het belang van een
goede binnenlandse geschutfabriek gering
achtten. Daarbij kwam dat de leiding van de
H.I.H. niet al te best kon opschieten met de mi¬
litaire en andere overheidsdiensten.’.22 Nuyt
geeft op zijn website aan dat de H.I.H. com¬
mercieel gezien geen succes was en dat Rhein¬
metall zich in 1930 terugtrok uit het concern.
Het bedrijf werd opgeheven, maar maakte een
doorstart onder de naam H.I.H. Siderius N.V.
Ook dit avontuur was geen lang leven bescho¬
ren. Het in tegenstelling tot de H.I.H. wél gro¬
tendeels Nederlandse bedrijf ontving nog een
aantal orders van de Chinese, Turkse, Spaanse
en Nederlandse marine, maar dit bleek niet vol¬
doende om te kunnen overleven. De H.I.H. Si¬
derius kreeg de definitieve nekslag toen Hitler
in 1933 aan de macht kwam. Hij eiste van alle
Duitse wapenfabrikanten een onmiddellijke te¬
rugkeer naar het vaderland. De laatste over¬
blijfselen van Krupp en Rheinmetall verlieten
zodoende Nederland. De H.I.H. Siderius sloot
de deuren in 1934. Machines, gereedschappen
en ander werkgerei werden overgenomen door
het Rotterdamse Wilton Feijenoord.23

Mitrailleurs

Het BMMA was verantwoordelijk voor de aan¬
schaf van al het marinegeschut voor de Ko¬
ninklijke Marine in het interbellum. Hiertoe
behoorden ook mitrailleurs. Het gebruik van
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Afb. 3. Mitrailleur uan 7,7 mm Colt-Brouminc], uit een brochure uan dejïrma Sir W.G. Armstrong Whitivorth and Co.,
Neiucastle-on-Tyne uan maart 1927. De Nederlandse ojpeieren hebben de man met de bolhoed daadiuerkelijk ontmoet als
een uan de mitrailleurexperts uan dejirma.

dit wapen door de Nederlandse marine kende
in de jaren twintig nog maar een korte geschie¬
denis. De eerste mitrailleurs werden in 1912
ingevoerd. Zij speelden vóór de Eerste Wereld¬
oorlog een ondergeschikte rol in de marinebewapening. Door de razendsnelle opmars van
het luchtwapen tijdens en na de oorlog kwam
hier noodgedwongen verandering in. Bezat de
marine in 1918 slechts drie soorten mitrailleurs
die tot twee typen behoorden, in 1930 was dit
uitgebreid tot wel twintig soorten behorende
tot vijf typen. In Nederland vervaardigde de Ar¬
tillerie Inrichtingen te Zaandam vanaf 1919 alle
door de marine aangeschafte mitrailleurs, van
de typen Steyer, Madsen, Lewis en Colt. Deze
hadden kalibers van 6,5 mm, 7,7 mm en 7,9
mm en bleken volstrekt waardeloos als luchtaf¬
Roy Kreeftmeijer / De gaten in de schijf

weergeschut. Met kalibers groter dan 7,9 mm
had de AI geen ervaring.24 In 1924 werden de
kanonneerboten Hr.Ms. Flores en Soemba op sta¬
pel gezet. In 1927 en 1928 volgden de torpedobootjagers Hr.Ms Van Galen, Witte de With, Van
Nes en Banckert. Voor deze kanonneerboten en
jagers, maar ook voor de moderne onderzeebo¬
ten, waren mitrailleurs met een groter kaliber
dan 7,9 mm nodig. De AI produceerde deze
niet en zodoende diende het BMMA in het bui¬
tenland op zoek te gaan naar zware mitrail¬
leurs. De basisinformatie werd vergaard uit
vakliteratuur (die nauwelijks bestond), tijdschrif¬
ten en ‘vooral uit de vele prospecti die handels¬
huizen plachten toe te zenden’25 - wat deels de
problemen verklaart die hedendaagse historici
ervaren bij onderzoek naar dit onderwerp.
161

Omstreeks 1925 bestonden er goede Franse,
Amerikaanse en Britse mitrailleurs van plus
minus 13 mm. In Frankrijk vervaardigde men
met succes onder andere de Hotchkiss Le Prieur mitrailleur van 13,2 mm. Tegen dit wapen
waren echter bezwaren van zuiver technische
aard. Dit gold evenzeer voor de Amerikaanse
Lewis mitrailleur. De enige mitrailleur die zo¬
doende overbleef was de Colt-Browning 12,7
mm, die aangeboden werd door de Britse firma
Armstrong-Whithworth, die een fabriek, Eswick Works genaamd, nabij Newcastle-uponTyne bezat. Zoals hierboven kort aangestipt,
was Armstrong als geschutleverancier voor de
Koninklijke Marine geen onbekende. Lang
voordat de Nederlandse marine overging tot de
aanschaf van het Krupp-geschut, kocht zij
vooral geschut van Armstrong. De contacten
met de Britse firma waren sindsdien verwaterd.
Hun vertegenwoordiger in Nederland was een
oud luitenant-kolonel van de artillerie uit Nij¬
megen, die de interesse van de minister en het
BMMA voor de mitrailleur wist te wekken: ‘de
berichten erover en de fraaie prospecti beloof¬
den veel - maar het bleef zo dat al dat fraais ten
spijt bij de artillerie slechts de gaten in de schijf
tellen. En dus moeten we zien schieten’.26
Om kennis te maken met de mitrailleur ColtBrowning 12,7 mm, vertrokken de chef van het
BMMA kapitein-ter-zee J.J.M. Baart, het hoofd
van de mitrailleurfabriek van de AI, een luite¬
nant der artillerie en Vromans samen met de
vertegenwoordiger uit Nijmegen per boot van
Hoek van Holland naar Harwich, en vandaar
per trein naar Londen (dit moet in 1926 ge¬
weest zijn - Vromans geeft geen datum). Op Li¬
verpool Station werd de Nederlandse delegatie
opgewacht door vertegenwoordigers van Arm¬
strong, en vandaar werd de reis per trein naar
Newcastle voortgezet. ‘We zouden hen - we
waren nu in het land der ‘understatements’ - in
hun sobere pakjes, waarbij de vlekkerige re¬
genjassen domineerden, er niet op aangekeken
hebben. Overigens waren wij Hollands-netjes,
maar kolonel Baart, die onveranderlijk met
twee handelskoffertjes reisde (dan bleef hij in
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evenwicht zei hij) had een hoedje op dat zijn
vrouw hem al een paar jaar geleden verboden
had te dragen, boven een regenjas die eens in
het achterwiel van zijn fiets had gezeten, waar¬
mee hij iedere dag uit Rijswijk naar het Lange
Voorhout kwam, weer of geen weer’.27 Klein
van postuur maakte Baart in eerste instantie
weinig indruk op de Engelsen, maar dit veran¬
derde snel toen hij een aantal inhoudelijk zeer
scherpe opmerkingen maakte. Baart zou overi¬
gens later de geschiedenis ingaan als ‘ballisticus van Europese bekendheid’.28
Overnacht werd in het stationshotel te New¬
castle. De volgende dag werd begonnen met de
besprekingen over onder meer de keuringsei¬
sen van het BMMA, waarbij interchangeability
van de onderdelen centraal stond. Na een be¬
zoek aan de Armstrong-fabriek, waar de 12,7
mm Colt-Browning mitrailleur model 1924 op¬
pervlakkig werd bekeken, ging het gezelschap
per auto op weg naar het schietterrein. Dit lag
helemaal aan de andere kant van Engeland, 160
kilometer van Newcastle vandaan. Langs de
Muur van Hadrianus en via Carlisle werd Silloth ten zuiden van Dumfries bereikt. Het
schietterrein lag aan de kust van de Solway
Firth, een lang stuk strand dat bij laag water vrij
breed was. Aan de landzijde achter de duinen
lagen de beroemde golflinks van Silloth, wat
met zich meebracht dat er op dagen dat er wed¬
strijden gespeeld werden geen artillerieproefnemingen mochten plaatsvinden. Het gezel¬
schap nam zijn intrek in een hotelletje in
Silloth. De ‘aanvallige’ dochter van de hotel¬
eigenaar, ‘Rose of Silloth’, werd door de Ne¬
derlanders geadopteerd als de schutspatrones
Sinte Barbara, op wier naamdag toevallig de
proefneming zou plaatsvinden.
De proeven met de mitrailleur verliepen ma¬
tig, maar dit bleek al snel aan de munitie van de
beroemde jachtmunitiefabriek Kynoch Limited
uit Birmingham te liggen. Het voornemen van
Nederlandse zijde bestond toen al om de muni¬
tie van de AI te betrekken. Tijdens de proefne¬
ming kreeg de schutter op een gegeven mo¬
ment ‘trekkerkramp’ terwijl een Armstrong
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vertegenwoordiger en de twee Nederlandse
marineofficieren de schijf aan het controleren
waren, zodat de kogels hen om de oren vlogen.
De onthutste schutter was in zijn paniek ook
niet op de gedachte gekomen om het wapen
naar de lucht te richten, waardoor een levens¬
gevaarlijke situatie ontstond. ‘Ik zal de violent
discussion maar niet beschrijven die ontstond
met kolonel Baart, die er toch bij had gestaan
toen de schutter zijn fout maakte - noch het¬
geen ter ere van Santa Barbara aan de bar werd
gedronken tegen de schrik en de boze woor¬
den’.2’
Het bezoek dat de Nederlandse delegatie
daarna aan de Kynoch munitiefabrieken in Bir¬
mingham bracht, was teleurstellend. Zo werden
bijvoorbeeld de snelheidsmetingen verricht
door ‘fabrieksmeisjes die geen benul bleken te
hebben van wat ze deden - iets wat nooit goed
is’.30 Het resultaat van de reis was niet geheel be¬
vredigend, maar de tijd drong: de op stapel ge¬
zette schepen konden anders niet op tijd van ge¬
schut worden voorzien. Na lang wikken en
wegen werd besloten om toch over te gaan tot de
aanschaf van de mitrailleurs. Toen de eerste se¬
rie mitrailleurs ter keuring werd aangeboden,
vertrok wederom een missie naar Newcastle.
Het aangebodene bleek echter niet te voldoen
aan de eisen van het BMMA en zodoende ging
de contractuele termijn van drie maanden in
voordat Armstrong een nieuw aanbod kon
doen. Een derde reis naar Groot-Brittannië
bleek dus noodzakelijk en ditmaal voldeden de
mitrailleurs wel aan de keuringseisen. Inmid¬
dels was Armstrong opgegaan in het nieuwe
Vickers-Armstrong, dat in Nederland vertegen¬
woordigd werd door de N.V. Nederlandsch-Engelsche Technische Handelmaatschappij (NethMij), en het Nederlandse gezelschap kreeg
direct te maken met een onaangename verras¬
sing: ‘Toen we gereed waren en oudergewoon¬
te de ditmaal gunstige uitslag wilden gaan mee¬
delen ten kantore van de directie, liet men ons
zonder enig excuus in een kale gang wachten en
we konden slechts met moeite de oude secreta¬
resse, die ons goed kende, [zover krijgen om]
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nog eens bij de chef aan te dringen ons te ont¬
vangen. Dreigend zonder meer terug naar Ne¬
derland te gaan. De nieuwe leider was een Vickersman, nog jong, ex-luitenant-ter-zee, die
afkomstig was van de Barrow-branch van de fir¬
ma. Geïrriteerd door de inderdaad wel wat on¬
hoffelijke wijze van behandelen van een ‘klant’,
die nota bene kwam zeggen dat de eerder afge¬
keurde partij wapens nu uiteindelijk was goed¬
gekeurd, hebben we enkele onaangename op¬
merkingen niet voor ons gehouden en zeiden
dat we hoopten dat het een misverstand was ge¬
weest. En zijn zeer onbevredigd ons weegs ge¬
gaan’.31
Naast de mitrailleurs van het kaliber 12,7 mm
was de Koninklijke Marine op zoek naar nog
zwaardere mitrailleurs voor de eerder genoem¬
de torpedobootjagers. Ondanks de eerdere ma¬
tige ervaringen met Vickers-Armstrong werd
besloten het bedrijf een tweede kans te geven
en zodoende werd opnieuw de Noordzee over¬
gestoken. Of de Britten iets geleerd hadden van
de eerdere behandeling van de Nederlandse de¬
legatie valt niet met zekerheid te zeggen, maar
feit is wel dat Vickers-Armstrong erop stond
dat het de reis en het verblijf zou betalen (iets
wat normaliter vanwege de angst voor omko¬
perij van het BMMA-personeel door het Mini¬
sterie van Marine werd gedaan), er op de boot
naar Harwich extra attenties waren en er in de
trein naar Londen een luxe ontbijt werd ver¬
zorgd. In ‘prachtauto’s’ werd de delegatie ver¬
volgens afgeleverd bij Vickers House in Broadstreet, het centrum van Londen, waar ze in
een schitterend kantoor werden ontvangen.
Na de zakelijke bijeenkomst vond echter een
‘door de leverende firma gearrangeerde, quasi
toevallige ontmoeting’ plaats met een Japanse
delegatie. De Nederlanders werden voor een
drankje een lounge ingeleid, waar zich reeds een
gezelschap van vijfjapanners bleekte bevinden,
een admiraal, enkele zeeofficieren en een bur¬
ger. Zonder er doekjes om te winden vroeg de Ja¬
panse admiraal de Nederlanders naar hun be¬
vindingen met de 40 mm mitrailleur. Het
gezelschap pareerde de vragen zo goed moge-
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lijk. Op een gegeven moment vroeg de Japanse
admiraal zelfs naar de keuringsresultaten van de
Nederlanders. De admiraal werd hiervoor be¬
leefd doorverwezen naar de Dutch governmental
authorities. De Japanse burger liet intussen dóór¬
schemeren goed Nederlands te spreken, zodat
de Nederlandse gedelegeerden niet met elkaar
konden overleggen. Bij het verlaten van de loun¬
ge sprak de Nederlandse delegatieleider onom¬
wonden zijn ontstemming uit over het parket
waarin hij en zijn delegatieleden waren ge¬
bracht. Japan schijnt overigens geen Vickers 40
mm mitralleurs te hebben aangeschaft.
De mitrailleur van 40 mm was een vergroting
van de reeds in 1917 ontwikkelde Vickers Rifle
Caliber Machinegun. De kalibervergroting tot
40 mm kostte de nieuwe firma veel moeite om¬
dat het behoud van de oude constructie moeilijk
bleek. De vergroting had de gewichtsverhou¬
dingen en de massareacties totaal veranderd en
het was eigenlijk een geheel nieuw wapen. De
vuursnelheid van de Vickers 40 mm was 200
schoten per minuut, zodat elke 0,3 seconde een
kogel de loop verliet. Dit gebeurde met een snel¬
heid van 610 meter per seconde. Dit leidde tot
een tussenruimte tussen twee opeenvolgende
projectielen van ongeveer 200 meter. Het bereik
van het wapen was 2000 meter.32 De mitrailleur
van Vickers-Armstrong was het beste wat er aan
het eind van de jaren twintig in zijn klasse te krij¬
gen was, maar was toch van bedenkelijke waar¬
de. Concluderend kan gesteld worden dat de mi¬
trailleurs van 12,7 mm, maar vooral die van 40
mm voor het bestrijden van gevechtsvliegtuigen
te weinig bescherming boden aan de schepen
van de Koninklijke Marine.

De Artillerie Inrichtingen

Naast de levering van geschut door het Zweed¬
se Bofors, onderdelen uit Duitsland voor Ne¬
derlandse geschutfabricage door de H.I.H. en
mitrailleurs door het Britse (Vickers-) Arm¬
strong, dient de aandacht gevestigd te worden
op een belangrijke binnenlandse leverancier
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van de Koninklijke Marine tijdens het interbel¬
lum: de Artillerie Inrichtingen te Zaandam. De
AI vond zijn oorsprong in een in 1679 opge¬
richte afïiiitmakerij te Delft. De locatie van dit
bedrijf was toentertijd goed gekozen: strate¬
gisch gelegen achter de waterlinie. Hier is het
bedrijf een kleine tweehonderd jaar gevestigd
geweest, maar eind negentiende eeuw kwam
daar verandering in. Naar aanleiding van de
onverwacht snelle overwinning van Duitsland
op Frankrijk in de oorlog van 1870-1871 werd in
Nederland goed naar de eigen defensie geke¬
ken. Uiteindelijk leidde dit tot het aannemen
van de Vestingwet in 1874. Deze wet had tot
doel de verdediging van Nederland te moderni¬
seren door het aanleggen van negen stellingen.
De belangrijkste hiervan was de stelling van
Amsterdam. Deze stelling moest een eigen wa¬
pen- en munitiefabriek hebben. Tussen 1885
en 1889 verhuisde de AI vanuit Delft naar het bij
Zaandam gelegen Hembrugterrein. Gesproken
werd dan ook vaak van De Hembrug of kortweg
De Brug als men het over de AI had. Het doel
van dit bedrijf was het vervaardigen, wijzigen,
herstellen en aanschaffen van oorlogsmaterieel voor de Nederlandse defensie. De fabrica¬
ge van geweren, mitrailleurs en munitie voor
geschut stond centraal. De AI bleek gedurende
het interbellum in staat om een groot gedeelte
van de lichte wapens en munitie van vrijwel al
het marinegeschut te leveren. De samenwer¬
king met het BMMA was zeer nauw. Eén van de
medewerkers van het bureau was speciaal aan¬
gewezen voor Hembrugzaken. Deze keuringsofficier hield een register bij van de opdrachten
en de afwerking. Zoals we reeds eerder zagen
vergezelden de directeur en/of leden van de
technische staf van de AI regelmatig de mede¬
werkers van het BMMA op buitenlandse dienst¬
reizen en verschaften daarbij technische advie¬
zen bij aanschaf van materieel voor de
Koninklijke Marine.Bovendien werd hulp ge¬
boden door experts bij het keuren van buskruit.
Wat leverde de AI zoal aan de Koninklijke
Marine? Een blik in het Keuringsboekje van de
Hembrug uit een willekeurig jaar als 1929 geeft
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een mooi overzicht.33 Behoudens de granaten
voor de kanons van 28 cm leverde de Hembrug
munitie voor al het bij de Koninklijke Marine
voorkomende geschut. Dit varieerde van de
kleinste kanons van 3,7 cm voor torpedobootjagers tot de 24 cm kanons voor de rond de
eeuwwisseling op stapel gezette pantserschepen. Uitzondering op de regel was dat de Nobelkruitfabriek van Bofors verantwoordelijk
was voor de levering van granaten voor de
kanons van 8,8 cm. De verpakte trotylladingen
voor granaten werden wel te Zaandam vervaar¬
digd. Daarnaast fabriceerde de AI hulzen voor
vrijwel alle kalibers en soorten kanons, schokbuizen voor granaten en bommen en patronen
voor diverse geweren, revolvers en mitrailleurs.
Aan de noordzijde van het complex te Zaandam
stond de mitrailleurfabriek. De fabriek fabri¬
ceerde mitrailleurs van 6,5 mm van onder meer
het Oostenrijkse type Schwarzloze en het Ame¬
rikaanse type Colt en de Amerikaanse Lewis
van 7,7 mm en 7,9 mm. Deze mitrailleurs wer¬
den na 1919 op grote schaal voor de Koninklij¬
ke Marine gemaakt. Zoals we eerder zagen,
kon de AI aan de wens van kalibervergroting
rond het midden van de jaren twintig niet tege¬
moet komen.
De AI had intensieve contacten met een aan¬
tal binnenlandse fabrieken. Twee firma’s die
nauw verbonden waren aan de productie van de
AI voor de Koninklijke Marine waren de N.V.
Nederlandse Springstoffenfabrieken te Am¬
sterdam, met onder andere de buskruitfabriek
De Krijgsman in Muiden, en de firma J.B. van
Heyst en Zonen te Den Haag. De Krijgsman le¬
verde samen met de Nobelkruitfabriek het
kruit dat diende voor de munitie waar door de
Hembrug onder andere hulzen voor geprodu¬
ceerd werden. Nadat het bedrijf in 1922 na ge¬
ruime tijd de werkzaamheden weer opgepakt
had, slaagde men erin om buskruit te fabrice¬
ren dat aan de allerhoogste internationale eisen
voldeed. De firma I.B. van Heyst en Zonen le¬
verde onder andere granaat- en bomlichamen
aan de AI. Van Heyst en Zonen ging een techni¬
sche samenwerking aan met de AI, zodat de ei-
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sen die de marine aan de AI stelde automatisch
ook voor de Haagse fabriek golden. Het sa¬
menwerkingsverband wierp zijn vruchten af en
het BMMA heeft er duizenden granaten van 12
en 15 cm gekocht. Het is zeer wel mogelijk dat
de granaten die tijdens de Slag in de Javazee
door Nederlands geschut van 12 cm no.4 zijn
afgevuurd, afkomstig zijn geweest van deze fa¬
briek.

In de praktijk

Rest mij nog te melden of en hoe het geleverde
materieel in de praktijk, in dit geval tijdens de
Tweede Wereldoorlog, voldeed. Wat betreft de
door Bofors geleverde kanons van 7,5 cm en 8,8
cm geldt dat zij grotendeels in actie vernietigd
zijn. De Boforskanons van 15 cm no.7 op de
kanonneerboten Hr.Ms Flores en Soemba zijn zo¬
wel in de Middellandse Zee als bij Normandië
veelvuldig in actie geweest. Er is zelfs zo inten¬
sief gebruik gemaakt van de kanons dat de
schietbuizen versleten waren. Aangenomen kan
worden dat ze het grootste aantal schoten naar
de vijand hebben afgevuurd van de gehele Ne¬
derlandse marineartillerie sinds de invoering
van het achterlaadgeschut. Hr.Ms. Soemba en
Flores stonden bij de geallieerden vanwege hun
gezamenlijke voortreffelijke geschut en schietacties bekend als The Terrible Twins; na 1945 wer¬
den de schepen onderscheiden met een Militai¬
re Willemsorde en mochten krachtens de
Koninklijke Vermelding bij Dagorder van 10 no¬
vember 1948 de naam Terrible Turins voeren. De
kanons van 12 cm no.4 van de torpedobootjager
Hr.Ms Euertsen zijn tijdens een actie in Straat
Soenda op 1 maart 1942 verloren gegaan. Het ge¬
schut van de torpedobootjager Hr.Ms Van Galen
is aan het begin van de oorlog kortstondig in ac¬
tie geweest. Het schip werd op 10 mei 1940 op
de Maas te Rotterdam door hevige Duitse lucht¬
aanvallen vrijwel tot zinken gebracht.34 Net als
het geschut van de kanonneerboten zijn de
kanons van 12 cm no.4 van Hr.Ms. Witte de With,
zij het een stuk minder frequent, daadwerkelijk
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Tabel 1. Overzicht van de in de jaren twintig van de twintigste eeuw in Nederland of Nederlands-Indië op
stapel gezette schepen van de Koninklijke Marine.
Torpedobootiagers: Admiralen-klasse
Schip
Bewapening
Hr.Ms De Ruyter/Van Ghent
4 kanons 12 cm no.4
(ig25-ig28)!6
2 kanons 7,5 cm no.6 en no.7
4 mitrailleurs 12,7 mm
Hr.Ms. Euersten (ig25-ig28)
4 kanons 12 cm no.4
2 kanons 7,5 cm no.6 en no.7
4 mitrailleurs 12,7 mm
4 kanons 12 cm no.4
Hr.Ms. Piet Hein (ig25-ig28)
2 kanons 7,5 cm no.6 en no.7
4 mitrailleurs 12,7 mm
4 kanons 12 cm no.4
Hr.Ms. Van Galen (ig27-ig2g)
1 kanon 7,5 cm no.7
4 mitrailleurs 40 mm
4 mitrailleurs 12,7 mm
4 kanons 12 cm no.4
Hr.Ms. Witte With (^27-1930)
1 kanon 7,5 cm no.7
4 mitrailleurs 40 mm
4 mitrailleurs 12,7 mm
4 kanons 12 cm no.5
Hr.Ms Van Nes (1928-^31)
1 kanon 7,5 cm no.8
4 mitrailleurs 40 mm

Hr.Ms. Banckert (ig28-ig3o)

Kanonneerboten: Flores-klasse
Schip
Hr.Ms. Flores (ig25-ig26)

Hr.Ms Soemba (1924-1926)

Torpedoboten: Z1 (II)-klasse
Schip
Hr.Ms. Z1-Z4 (igi5-igig/ig2i)
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4 mitrailleurs 12,7 mm
4 kanons 12 cm no.5
1 kanon 7,5 cm no.8
4 mitrailleurs 40 mm
4 mitrailleurs 12,7 mm

Producent
Bofors
Bofors
Armstrong
Bofors
Bofors
Armstrong
Bofors
Bofors
Armstrong
Bofors
Bofors
Vickers
Armstrong
Bofors
Bofors
Vickers
Armstrong
Hollandsche Industrie en Han¬
delmaatschappij (H.I.H)
H.I.H.
Nederlandsch Engelsche
Technische Handelmaat¬
schappij (Nethmij)57
Nethmij
H.I.H.
H.I.H.
Nethmij
Nethmij

Bewapening
3 kanons 15 cm no.7
1 kanon 7,5 cm no.6
4 mitrailleurs 12,7 mm
2 kanons 15 cm no.7
1 kanon 7,5 cm no.6
4 mitrailleurs 12,7 mm

Producent
Bofors
Bofors
Armstrong
Bofors
Bofors
Amstrong

Bewapening
2 kanons 7,5 cm
2 mitrailleurs 12,7 mm

Producent
Bofors
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Onderzeeboten
Schip
Hr.Ms o-g-o-11 (ig22/ig23-ig26)
vanafig25
Hr.Ms. O-12-O-15
(ig28/ig30-ig3i/ig32)
Hr.Ms.KII-K VII
(igi5/igi6-ig2o/ig22)
Hr.Ms. KVIII-K XIII
(igi7/igig-ig22/ig26)
Hr.Ms. KXIV-K XVIII
(1930/1931-1933/1934)

Bewapening
1 kanon 8,8 a.1.
1 mitrailleur 12,7 mm
2 mitrailleurs 40 mm

Producent
Bofors
Amstrong
Nethmij

1 mitrailleur 12,7 mm
1 kanon 7,5 cm

Nethmij
Bofors

1 mitrailleur 12,7 mm
1 kanon 8,8 cm

Bofors

1 mitrailleur 12,7 mm
1 kanon 8,8 cm no.3

N.V. H.I.H. Siderius

2 mitrailleurs 40 mm

Nethmij

Mijnenleggers
Schip
Hr.Ms. Van Meerlant (igig-ig22)

Bewapening
3 kanons 7,5 cm
2 mitrailleurs 12,7 mm no.2
Hr.Ms. DouiaeAukes (igig-ig22)
3 kanons 7,5 cm no.4
2 mitrailleurs 12,7 mm no.3
Hr.Ms. Nautilus (ig28-ig3o)
2 kanons 7,5 cm
1 kanon 3,7 cm
2 mitrailleurs 40 mm
Hr.Ms. Gouden Leeuw (ig30-ig32) 2 kanons 7,5 cm
2 mitrailleurs 40 mm
2 mitrailleurs 12,7 mm
Hr.Ms. Prins uan Oranje (ig30-ig32) 2 kanons 7,5 cm
2 mitrailleurs 40 mm
2 mitrailleurs 12,7 mm
Hr.Ms. A-D (ig28-ig3o)
2 mitrailleurs 12,7 mm
Kruisers: Java-klasse
Schip
Hr.Ms. Java (igi6-ig25)
vanafig35
Hr.Ms. Sumatra (igi6-ig2Ó)
vanafig35

Bewapening
10 kanons 15 cm no.6
4 kanons 7,5 cm
6 mitrailleurs 40 mm
4 mitrailleurs 12,7 mm
10 kanons 15 cm no.6
4 kanons 7,5 cm
6 mitrailleurs 40 mm
4 mitrailleurs 12,7 mm

gebruikt. Bij de Slag in de Javazee werd de torpedobootjager door bombardementen bescha¬
digd. Het schip werd op 2 maart 1942 te Soerabaja door eigen personeel vernietigd. De beide
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Producent
Bofors
Bofors
H.I.H.
H.I.H.
Nethmij
N.V. H.I.H. Siderius
Nethmij
Nethmij
N.V. H.I.H. Siderius
Nethmij
Nethmij
Nethmij

Producent
Bofors
Bofors
Bofors/ Hazemeijer
Bofors
Bofors
Bofors/ Hazemeijer

laatste torpedobootjagers van de ‘Admiralen¬
klasse’, Hr.Ms. Banckert en Van Nes, hadden
kanons van 12 cm no.5 van de H.I.H. Het ge¬
schut is in beide gevallen niet in actie geweest en
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respectievelijk op 2 maart 1942 te Soerabaja ver¬
nietigd en op 17 februari 1942 verloren gegaan
naar aanleiding van luchtaanvallen ten zuiden
van Banka. Vromans vat het succes van de
scheepsbewapening in de jaren twintig kort en
bondig samen: ‘Niet vergeten moet worden (...)
dat noch het geschut, noch de munitie waar¬
mede de hierboven genoemde schepen waren
uitgerust, tijdens daadwerkelijk gebruik op eni¬
gerlei wijze hebben gefaald. Alle moeite, toe¬
wijding en bekwaamheid van zovelen heeft wel
degelijk rendement opgebracht’.35

Noten
1

Zie bijvoorbeeld: J.M. Dirkzwager, Dr. B.J. Tideman, 18341888 : grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland
(Leiden 1970); J.B.P. Haanappel, Degeschiedmis uan de Marinestoomuaartdiensti824-i949 (s.n. 1949) en A.A. Lemmers,
‘Van “teekenkonsten” tot “paperless ships’”. De scheeps¬
bouwkundige tekeningen van de Nederlandse marine
(1683-1996)’, inleiding van de Inventaris van de bouwtekenin¬
gen van schepen van de Nederlandse marine 1683-1996 (Natio¬
naal Archief, Den Haag, uitg. Winschoten, 1998).
2 De biografische gegevens over Vromans zijn afkomstig
uit: M.C.F. van Drunen, NIMH, Inventaris van de collectie Vro¬
mans 1900-1967 (Den Haag2003).
3 In 1881-1883 stapte de Nederlandse marine over van het
Britse Armstrong geschut naar het Duitse Krupp. Het
voornaamste voordeel was het achterlaadsysteem van
Krupp (Armstrong had op dat moment alleen voorladers:
de achterladers waarmee Armstrong in de jaren 1850-1860
was gekomen, bleken bij de Britse marine al snel niet te
voldoen en zij stapten daar over op achterladers van Arm¬
strong: de Nederlandse marine heeft van Armstrong al¬
leen voorladers gehad in de periode 1867-1883). Ook bij de
Nederlandse landmacht stapte men nu over naar Krupp
(voorheen had vooral het Haagse bedrijf Maritz aan de
landmacht geleverd). Op de grote Nederlandse schepen
ging men in 1881-1883 over van (meestal) 2 Armstrong
23cm voorladers in de draaikoepel naar 1 Krupp 28cm ach¬
terlader. Mededeling A.A. Lemmers, NIMH.
4 HJ. Albarda, ‘Het Krupp-monopolie’ in: Marineblad (1909/
1910), 703-708.
5 In 1910 kwam de Nederlandse militaire leiding onder ver¬
denking aan Krupp het monopolie voor de Nederlandse
wapenaankopen te hebben gegund. Er zou geen eerlijke
kans aan andere, vooral Franse wapenfabrikanten zijn ge¬
geven. Omdat Krupp nauwe banden onderhield met de
Duitse generale staf laadde Nederland de verdenking op
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zich dat onder meer de nieuwe kustverdediging eigenlijk
in Duitsland was ontworpen. W. Klinker, Het vaderland ver¬
dedigd (Den Haag 1992) 418.
6 NIMH, Collectie Vromans, 21, 8.
7 Met geslaagde producten voor de Zweedse marine wordt
onder meer het geschut van 28,3 cm L/50 en 15 cm L/45
voor de kustpantserschepen van de Sverige-klasse be¬
doeld. Begin 1918 was het laatste schip van deze klasse te
water gegaan.
8 www.overvalwagen.com/HIHSiderius.html, geraadpleegd
24 maart 2006.
g NIMH, Collectie Vromans, 23,1.
10 De ‘K’ stond voor ‘Koloniaal’. De boten waren voor Nederlands-Indië bedoeld.
11 Het aantal centimeters geeft het kaliber van het kanon aan
en het nummer staat voor de serie waartoe het kanon be¬
hoort.
12 NIMH, Collectie Vromans, 17,19.
13 Ibidem, 20.
14 Ibidem, 25.
15 Ibidem, 20.
16 Ibidem, 29.
17 Ph. M. Bosscher, ‘Bezuinigingen en oorlog 1918-1945’ in:
G.J.A. Raven (red.), De kroon op het anker (Amsterdam 1998),
98.
18 NIMH, Collectie Vromans, 23,1-2.
19 Ibidem, 16.
20 Ibidem, 21.
21 Ibidem, 20.
22 G. de Bruin, Buscruytinaeckers (Amsterdam 1952), 114.
23 www.overvalwagen.com/HIHSiderius.html.
24 G. Vromans, ‘Een en ander over mitrailleurs als onderdeel
der maritieme bewapening’, Marineblad (1929/1930) 213-241.
25 NIMH, Collectie Vromans, 21, 7.
26 Ibidem, 10.
27 Ibidem, 12.
28 NIMH, Collectie Vromans, 17,4; P.S. van ’t Haaf en M.J.C.
Klaassen, Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954 (Bussum 1954), 163 (1071).
29 NIMH, Collectie Vromans, 21,17.
30 Ibidem, 18.
31 Ibidem, 20.
32 Ibidem, 32.
33 NIMH, Collectie Vromans, 22, 8.
34 De commandant wist het schip in zinkende toestand nog
af te meren.
35 NIMH, Collectie Vromans 17,33.
36 Het eerste jaartal geeft aan wanneer het schip op stapel is
gezet. Het tweede wanneer het daadwerkelijk ter water is
gegaan.
37 De eind 1927 door fusie ontstane Britse firma Vickers-Amstrong werd in Nederland vertegenwoordigd door de N.V.
Nederlandsch Engelsche Technische Handelmaatschap¬
pij (Nethmij). Omdat de jaarboeken van de Koninklijke Ma¬
rine in de periode 1928-1938 Nethmij vermelden, heb ik
besloten dit over te nemen.
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Zeeman in oorlogstijd
Uit het dagboek van stuurman Legger
Jacob Bart Hak

Inleiding

censureerde informatie geven ze inzicht in het
leven aan boord.

Het beeld van de Nederlandse koopvaardij in de
Tweede Wereldoorlog werd decennialang be¬

Het dagboek van stuurman Frederik Legger
(1902-1941) is het onderwerp van dit artikel.

paald door literatuur die vooral de rol van de

Legger schreef dit tussen 10 mei en 24 no¬

Nederlandse overheid, scheepvaartmaatschap¬

vember 1940. Hij beschrijft de reactie van de be¬

pijen, reders en schepen belichtte. Vlak na de

manning op het nieuws van de aanval op Ne¬

oorlog beschreef S.J. Graaf van Limburg Stirum in zijn boek Varen in

oorlogstijd

derland, de reis van Cheribon (tegenwoordig

vooral op

Cirebon) op Java naar Honolulu op Hawaii,

dramatische wijze de ondergang van diverse

Vancouver Island in British Colombia (Cana¬

schepen. L.L. von Münching schreef in zijn boek
De Nederlandse

koopvaardijvloot

in de Tweede We¬

da), het Panamakanaal, New York, de haven
van Halifax aan de Canadese Oostkust en een

reldoorlog (1978) over de lotgevallen van sche¬

konvooireis naar het Verenigd Koninkrijk, aan¬

pen en hun bemanningen.1 K.W.L. Bezemer

vallen door Duitse onderzeeboten met de com¬

belichtte in zijn door de overheid geïnitieerde

plete chaos die daarop volgde, en ten slotte de

standaardwerk Geschiedenis uan de Nederlandse

reis langs de Schotse kust. Het dagboek bevat

Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog (1987) wel¬

niet alleen de zielenroerselen van de schrijver,

iswaar de rol die bemanningsleden speelden,

maar beschrijft ook de stemming aan boord.

maar altijd in relatie tot het incident.1

Legger’s dagboek is samen met door hem

Meer persoonlijk van aard was het relaas van

verzamelde krantenknipsels, gedichten, reis¬

de opvarenden zelf. Zo kwam in 1946 het boek

verslagen, brieven, foto’s en films samenge¬

Wij voeren in konvooi uit, van kapitein N.F.M. van

bracht in één collectie. De verzameling geeft

Deun. In 1948 verhaalde A.J. Graffelman in zijn

een beeld van de reizen die Legger maakte, van

boek In Konvooi over zijn tijd op Nederlandse

personen, schepen, havens en de natuur. Af¬

koopvaardijschepen.3 Sindsdien zijn belevenis¬

zonderlijk zijn de onderdelen van de Collectie

sen van Nederlandse zeelieden beschreven in

Legger niet bijzonder, maar de collectie is als

boeken, tijdschriften en kranten. In 2006 ver¬

geheel een zeldzaamheid. In 2002 schonk

scheen van Frans Luidinga Varen rond de wereld in

zoon Jan Dirk de collectie aan het Nederlands

oorlogstijd met een fraaie reconstructie van de

Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

reizen van Jop Duülh (1919-1944) aan de hand
van diens dagboeken.4
Dagboeken van opvarenden van koopvaardij¬

Frederik Legger

schepen zijn bijzondere bronnen, zeker als ze
geschreven zijn in oorlogstijd. Als autoriteiten

Al jong had Frederik - Fred, Fré of Free - Leg¬

op een schip zulk materiaal aantroffen, namen

ger een band met de zee. Toen hij eenmaal in

ze het in beslag en arresteerden de bezitter. De

zijn hoofd had dat hij wilde gaan varen, kreeg

vijand kon er immers interessante informatie

hij op school de mooiste rapporten.5 De Leg¬

uit halen. Voor historici zijn dagboeken uit

gers hadden van het begin van de achttiende tot

deze periode ware goudmijnen. Rijk aan onge-

het eind van de negentiende eeuw zeevarenden

Jacob Bart Hak / Zeeman in oorlogstijd

169

Afb. ï. Portret Frederik Legger (1902-1941), ongedateerd.
Collectie Legger, Scheepvaartmuseum Amsterdam.
in de familie gehad. Frederik werd op 1 mei
1902 in Groningen geboren. Zijn ouders waren
Frederik Legger, koopman van beroep, en
Hemmechiena van der Ark.6 Op zijn zestiende
ging hij naar de Zeevaartschool in Harlingen.
Twee jaar later kwam hij als stuurmansleerling
in dienst van de Stoomvaart Maatschappij Ne¬
derland (SMN). Kort daarop maakte hij zijn
eerste reis naar de Oost. Op 3 oktober 1922
werd Fred Legger gewoon dienstplichtige van
de lichting 1922 en werd hij ingedeeld bij de
Vierde Schoolcompagnie van het Regiment
Vesting Artillerie in Utrecht. Vijf maanden la¬
ter, op 15 maarti923, ginghij met groot verlof.7
Kort nadat Fred uit dienst kwam ging hij weer
varen bij de SMN. Hij maakte lange reizen en
zag veel van de wereld. Op 6 mei 1929 trouwde
Fred met Derkje van Peer. Ze woonden in Emmen en kregen twee zonen. Jan Dirk werd op 9
augustus 1931 geboren, Allard op 26 maart
1938. Twee jaar later overleed de jongste zoon
aan de gevolgen van difterie.8
In het begin van de jaren dertig hield Fred Leg¬
ger het varen voor gezien en vond emplooi bij
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een verzekeringsmaatschappij. Na een halfjaar
echter koos hij toch weer voor de zee. Behalve
aan de zee hechtte hij ook aan zijn familie. Hij
was een liefhebber van een goede sigaar en een
borreltje op z’n tijd. Fred Legger was een fervent
fotograaf. Ook maakte hij af en toe filmopna¬
men, waarvan sommige in kleur. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog maakte hij - voor zover
bekend - geen foto’s of films. Op zee was er tijd
genoeg om ook gedachten op papier te zetten.
De brieven die Legger aan zijn vrouw Derkje
schreef, bevatten vooral onderwerpen van rela¬
tionele aard. Hij stond open voor nieuwe
ideeën, had een ruim hart, was in veel dingen
geïnteresseerd, maar over politiek of de toe¬
stand in de wereld schreef hij niet of nauwe¬
lijks. Een enkele keer verhaalde hij over wat hij
zag of meemaakte. Toen het aan het eind van
de jaren dertig duidelijk werd dat Duitsland op
ramkoers kwam met Engeland en Frankrijk
schreef Legger daarover. Op 3 september 1939
begon voor de Nederlandse koopvaardij een
schemeroorlog. Men had zich te voegen naar
de bepalingen van de oorlogvoerende partijen,
schepen konden worden aangehouden, door¬
zocht of lading kon in beslag worden geno¬
men. Verder liep de koopvaardij kans betrok¬
ken te raken bij het geweld, door zeemijnen of
door directe aanvallen. In de brieven die Legger
tot 10 mei 1940 schreef klonken steeds meer de
veranderingen in de wereld om hem heen door.
Na 10 mei beschreef hij alleen privé-zaken. De
censor verbood dat zeelieden over maritieme
zaken schreven.

Batavia
Begin september 1939 voer Fred Legger als twee¬
de stuurman op het stoomschip Moena in de
Middellandse Zee, op weg naar Nederlands-Indië. Na de oorlogsverklaring van Engeland aan
Duitsland bereidde de bemanning zich voor op
wat er ging komen. De toestand van mobilisatie
hield in dat de sloepen buitenboord waren ge¬
draaid, klaar voor gebruik. In vijf minuten tijd
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kon de bemanning het schip verlaten. Dag en
nacht stond men op de uitkijk. Grote vlaggen la¬
gen op dek, zichtbaar voor eventuele vliegtui¬
gen. De marconist mocht zich niet meer laten
horen. Zo voorkwam men dat de positie van het
schip uitgepeild kon worden.9 De Moena kwam
op 25 september aan op de rede van Tandjong
Priok, de haven van Batavia. Het schip zou er vijf
weken wachten op orders. Legger schreef over
die periode: ‘Wij worden hier dik en rond, ma¬
ken lange boerennachten,10 scharrelen zoo over¬
dag met allerlei karweitjes de tijd door. [...] Door
de week zijn we allen aan boord en hebben van
niemand last. We beleven hier totaal niets en de
bemanning begint ’s ochtends om 6 uur al te
roest bikken. Het schip krijgt nu een prachtbeurt. We liggen hier wel goed en vermoeien ons
niet.’11
Degenen die geld hadden, gingen op zater¬
dagavond de wal op. Om zes uur kwam een mo¬
torboot langszij die de walgangers ophaalde. In
een brief gaf Fred Legger een aardig beeld van
het Batavia zoals hij dat had gezien. Van Priok
naar Batavia begaf men zich over een goed on¬
derhouden asfaltweg. Aan weerszijden dichte
palmbossen met eenvoudige hutten met inlan¬
ders en veel naakte kinderen, kippen, honden en
karbouwen. Het was een half uur rijden naar
rommelig Batavia. Onderweg veel inlanders op
de fiets. Een koele drank op het terras van hotel
‘De Nederlanden’. Diner in een Chinees restau¬
rant. Een dansant in hotel ‘Des Indes’. Een
glaasje sherry of vermouth voor tachtig cent. Of
naar de film. De weg terug door de intense duis¬
ternis. De motorboot die ’s nachts om één uur
weer naar de Moena voer.12 Onder leiding van
stuurman Legger maakte het dek- en machinekamerpersoneel, uitgezonderd de officieren, op
kosten van de maatschappij een tocht de bergen
in. Het doel was de Poentjak-pas, ongeveer een
uur van Buitenzorg. De meesten hadden nog
nooit het gebergte of sawa’s van dichtbij gezien.
‘Nu zie ik toch ook eens dat Indië niet alleen be¬
staat uit kustkoelies of bikhamers’, aldus de
bootsman. Bij terugkeer aan boord kwam het
nieuws dat de Moena zou gaan varen.13
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NaarEuropa
Het schip stoomde naar Soerabaja en ging daar
in dok, aangezien de scheepshuid flink was aan¬
gegroeid. Daarna werd lading ingenomen, waar¬
onder 34.000 zakken suiker. Eindelijk konden de
handen weer uit de mouwen worden gestoken.
Iedereen leefde op: ‘Geloof maar dat we allen blij
zijn dat aan dit leven een einde is gekomen. Vijf
weken hebben nu voor anker gelegen. Niet dat
ik me een dag heb verveeld, maar dit leven is toch
niet de bedoeling.’14 Op 11 december arriveerde
de Moena op de rede van Port Saïd na een voor¬
spoedige reis van Indië naar Egypte.15 In af¬
wachting van het resultaat van het contrabandeonderzoek bleef de Moena daar tot 2 januari
1940.16 Veel vertier in Port Said was er niet. Vol¬
gens Legger was het er duur en vies.17 Op 21 de¬
cember 1939 noteerde hij: ‘Vandaag begin ik de
dag met zeer weinig lust en wou ik dat er maar
wat gebeurde. De dagen beginnen zwaar te val¬
len. [...] het is alsofhet stilliggen alle energie in
je doodt.’ Hij bracht zijn dagen lanterfantend
door. ’s Avonds lag hij in de regel al om negen
uur in zijn kooi, bleef liggen lezen tot ongeveer
elf uur en sliep tot zeven uur’s ochtends. Het ont¬
bijt was om acht uur. In de ochtend deed hij ad¬
ministratief werk, las een boekofbesprakde toe¬
stand in de wereld met zijn collega’s. De middag
verliep niet anders. Af en toe ging hij met de mar¬
conist de wal op om te wandelen.18
Via Haifa in Palestina ging de reis naar Italië.
Het stormde op 11 januari 1940 toen de Moena de
haven van Genua binnenliep. Legger wilde graag
naar huis, maar met het oog op het gevaar op zee
vondhijhetnietergdathetoponthoudin Genua
weken duurde ‘ [...] want hoe langer we hier zijn,
hoe meer de winter op z’n einde loopt’. Hoe lan¬
ger de dagen, hoe veiliger de scheepvaart. Im¬
mers, de vuurtorens werkten niet, de schepen
voeren zonder verlichting en bij daglicht waren
de drijvende mijnen te zien.19 Op 7 februari ver¬
trok de Moena uit Genua en kwam twaalf dagen
later aan in Amsterdam. Een maand later vertrok
Legger aan boord van de Soemba, ook van de SMN,
voor een reis naar de Oost.20
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Op ZEE

Na die eerste hectische dagen van de oorlog
ging aan boord alles weer zijn gewone gang.
De bemanning begon het schip donkergrijs te
schilderen. ‘Het schip zit nu bijna geheel in de
donkergrijze verf en is het een echte grafboot
geworden. Maar dat is het helemaal niet. De
stemming is zeer prettig en het is het eenige
plekje op de wereld dat ik nu mijn thuis kan
noemen.’25 Uit voorzorg moesten deuren en pa¬
trijspoorten gesloten blijven. Hierdoor was het
erg warm in de hutten en vooral in de machine¬
kamer. Het stuurhuis was geheel beschermd
met zandzakken. Alle lampen waren van zeil¬
doekse kappen voorzien. De navigatielichten
waren uit en het schip voer geheel geblindeerd.
Dit gold voor alle schepen en het varen was
daardoor riskant geworden.26
In zijn dagboek nam Legger op 25 mei een
gedicht over uit het Soerabaiasch Handelsblad.27
Ajb. 2. Algemeen Plan van hrts.s. Soemba van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland'. Collectie Nationaal Archief.
‘Het ontstellend gebeuren’

Op 10 mei 1940 lag de Soemba op de rede van
Cheribon op Java. ‘Ik geloof het niet, maar ga
later toch aan dek en hoor de stellige bewerin¬
gen van het ontstellend gebeuren.’ Duitsland
was Nederland binnengevallen. Kapitein J.P.
(Jaap) Leguit maakte om zes uur ’s middags het
nieuws officieel aan zijn bemanning bekend.
‘Ontsteltenis en ongerustheid over de dierba¬
ren thuis spiegelt zich af op ieders gezicht, stil
gaat men heen.’21 Legger maakte die dag voor
het eerst aantekeningen in zijn dagboek. Hij
wijdde elke dag een paar zinnen aan het ver¬
loop van de strijd in Nederland en het effect van
het nieuws op de stemming aan boord. Op 12
mei was er nog hoop. Een dag later: ‘De berich¬
ten doen ons nog niet wanhopen. Maar toch!
Verraad aller wege.’ Op 14 mei kwam het be¬
richt dat koningin Wilhelmina het land had
verlaten. De gemoederen liepen hoog op door
verdriet, zorg en teleurstelling.
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Eén opvarende van de Soemba was lid van de
NSB. Hij kreeg te maken met doodsbedreigin¬
gen. Na enig tumult aan boord besliste kapi¬
tein Leguit dat hij direct van boord zou worden
gehaald. Aldus geschiedde.22 Aan boord van
Nederlandse koopvaardijschepen was gemid¬
deld een klein percentage van de bemanning
lid van de NSB, of sympathisant van deze partij.
Hoeveel koopvaardijmensen vanwege hun
sympathieën zijn geïnterneerd is niet bekend.23
De berichten over het bombardement op Rot¬
terdam maakten de bemanning woedend; er
zouden ongeveer 100.000 slachtoffers zijn ge¬
vallen. ‘Wij allen zijn vol verontwaardiging over
zulke laffe moordenaars. Zoo ’n volk kan de
wereld niet overheerschen. Ze zullen verslagen
worden! De rechtmatige straf zal hun niet ont¬
gaan. [...] Wat een afkeer heb ik van dat adder¬
gebroed, vol leugen en bedrog.’24

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 27 (2008) 2

Verbeet niet!
‘Van de 600.000 inwoners van Rotterdam zijn er
meer dan 100.000 door de Duitsche bombardementen
gedood.’ - [bleek later ca. 30.000 te zijn. FL]28
Het hunnenrot, op bloed verzot,
En ramp- en pest verbreider,
Grijpt vrouw en zuigling naar de strot
En offert ze aan der Hunnen god,
Den hel ontstegen ‘Leider’.
Het viert zijn haat, door vuns verraad,
De poorten ingebroken,
Op al wat schuld- en weerloos slaat,
En gloriet op die helden daad,
Terwijl de puinen rooken.
Na een beschrijvingen van de gruwelijkheden
van het ‘Hunnenbeest’ eindigt het gedicht met:
’t Zij vroeg of laat, Moord en Verraad.
Eens worden zij vergolden!
Ons hart werd hard en zwart van haat,
Wij zweren U; de volle maat:
Geen haar wordt kwijtgescholden!
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In deze sfeer van verontwaardiging en onge¬
rustheid begon de bemanning aan de volgende
reis. Van eind mei tot eind juli stoomde de
Soemba van Soerabaja via Honolulu en Vancou¬
ver in Canada door het Panama-Kanaal naar
New York. Men hoorde weinig van de oorlogs¬
situatie. Via de radio kwamen summiere be¬
richten binnen. Op zee had men niet de gele¬
genheid om buiten de kleine kring van de eigen
bemanning van gedachten te wisselen. Het ver¬
loop van de oorlog in Europa echode door in de
stemming aan boord. De bemanning realiseer¬
de zich dat Frankrijk een goede basis zou zijn
voor de ‘sluipmoordenaarspraktijken’ van on¬
derzeeboten. De vorderingen van de Duitsers
zorgden volgens Fred Legger voor ‘het weeë
gevoel in de maag van diverse leden der be¬
manning [...] Wanneer je steeds in twijfel en
zenuwen leeft, dan maakt je dat op den duur
kapot. Wat me zelf betreft, mijn gevoelens wor¬
den beheerst door berusting in het onvermijde¬
lijke van het oogenblik, en vertrouwen in een
overwinning, hoe dan ook.’ De Franse neder¬
laag was een feit. ‘Het is een hopelooze war¬
boel en ik ben er vandaag ellendig van. ’k Heb
heimwee naar jullie. Mijn werk vind ik doelloos
en mijn bestaan leeg. Niets zou me meer kun¬
nen schelen als ik zeker wist dat ik jullie niet
meer had. Maar juist dat beetje hoop, die je tel¬
kens de zekerheid geeft, dat alles nog goed is,
doetje voort gaan. De toekomst ziet er wel heel
onzeker en donker uit.’ Het nieuws uit Europa
bleef onverminderd slecht. ‘Beroerde tijdin¬
gen. Bommen gooien over en weer. Wat een
onschuldige levens zal dat kosten. (...) Het is
overal zo’n ontzettende warboel in de wereld,
datje de kluts kwijt raakt. Maar dat is nu wel ze¬
ker, dat wij zoo langzamerhand aardig aan de
verliezende kant staan.’ Aan boord heerste een
matte sfeer.2’
In zijn dagboek betoonde Fred Legger zich
een aanhanger van het koningshuis, maar hij
had zijn bedenkingen bij prins Bernhard. Op 30
juni noteerde hij ‘De loods die we aan boord
hebben vertelde dat prinses Juliana (die nu in
Canada is met haar kinderen) een radiorede
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heeft gehouden. Ze sprak zeer sympathiek en in
zeer goed Engelsch. Prins Bernhard schijnt ook
nog eenige minuten voor de radio geweest te
zijn, vanuit Engeland. Gisteren was hij jarig en
hebben we zoals gewoonlijk een uitgebreid
menu gehad met een glas wijn. Hij is niet po¬
pulair onder de bemanning. Ze zien in hem nog
steeds de Duitscher, en gelooven niet dat hij zo’n
vechtjas voor ons land is. Toen Zeeland nog in
onze handen was, heeft hij daar een bezoek ge¬
bracht. Nu noemen ze hem “de held van Zee¬
land”. Als hij maar licht gewond geraakt was,
dan was zijn populariteit gered geweest. Als Ne¬
derland weer in haar oude doen terug komt, zal
hem een moeilijk leven wachten, vermoed ik.’30
Medio juli 1940 kwam een einde aan een
maandenlange onzekerheid toen kapitein Leguit een telegram van de SMN ontving met de
mededeling dat alle familieleden van de be¬
manningsleden het goed maakten, ‘[...] zoodat
allen zich aan een prettige stemming onge¬
stoord konden overgeven.’ 3' Op 24 juli kwam
bericht over de burgerdienstplicht (vaarplicht)
die de Nederlandse zeelieden kregen opgelegd.
De Nederlandse regering in ballingschap in
Londen vorderde de persoonlijke diensten voor
de scheepvaart van diegenen, die aangemon¬
sterd waren op Nederlandse schepen, op straf¬
fe van vier jaar gevangenisstraf bij weigering
van dienst. Deze vaarplicht gold voor de duur
van de oorlog en daarna tot terugkomst in Ne¬
derland.32 Later zou Legger schrijven; ‘Geheel
vrijwillig doen we het niet, want een schrijven
van den minister van Defensie, dwingt ons er
toe.’ Maar, zo voegde hij er aan toe: *[...] vrij¬
willig zou ik het ook doen.’33

New York
Een dag later voer de Soemba de haven van New
York binnen. Tijd voor wat afleiding, ‘want bij¬
na 2 maanden lang steeds in hetzelfde kringe¬
tje te verkeeren, begint op de zenuwen te wer¬
ken. Je merkt het aan de gesprekken en op de
manier waarop men daarop reageert. Men
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wordt humeuriger en de zucht tot tegenspraak
is feller.’34 In vier weken tijd deserteerden der¬
tien opvarenden, waaronder een officier. Drie
bemanningsleden keerden terug. De lokale po¬
litie arresteerde een vierde en bracht hem aan
boord.35 De avond van 23 augustus was de laat¬
ste gelegenheid om te gaan stappen. De be¬
manningsleden van de Soemba die de wal op
wilden, konden aan boord van het passagiers¬
schip Dempo van de Rotterdamsche Lloyd loge¬
ren. Stappen in New York bestond uit borrelen
in het ‘Holland House’. En vervolgens flink di¬
neren en drinken, ’s Nachts om drie uur koffie
en om vier uur met de ondergrondse weer terug
naar de Dempo.36 Legger vond dat het uitgaan de
bemanning geen goed deed. ‘Ze treffen dan
weggeloopen Nederl. Zeelieden, die vreeslijke
verhalen opdischen, waardoor den moed in de
schoenen gaat zakken. Over het algemeen ge¬
nomen valt er van de vechtlust eens op Soerabaia in het begin der invasie, weinig meer te be¬
speuren. Soms denk ik wel eens of wij als
onafhankelijk volk nog wel reden tot bestaan
hebben. Een volk waar zoo weinig karakter¬
vastheid in zit. Diverse personen onder het
scheepsvolk zou ik gerust het woord lafaard of
landverrader durven toevoegen. Ze kletsen
maar onder elkaar en oefenen critiek uit, een
Nederlander eigen. Gelukkig blijkt uit deze
oorlog ook wel, dat er nog flinker Nederlan¬
ders zijn en bekijk ik het alleen over de toestand
bij ons aan boord, die bij die bij andere schepen
vergeleken nog niet eens zóó slecht is.’37 Aan
boord van de Soemba gaven de Chinezen aan dat
ze, op vijf na, wilden afmonsteren. Kapitein
Leguit besloot om ze allemaal te bedanken. Hij
had echter grote moeite om vervangend perso¬
neel te vinden. Er lagen veel schepen die onvol¬
doende bemanning hadden en dus niet konden
uitvaren. Uiteindelijk kreeg de bemanning van
de Soemba versterking van dertien opvarenden
van het Franse passagierschip Normandie van de
Compagnie Générale Transatlantique dat van¬
af 31 augustus 1939 in New York lag.
Over deserterende collega’s had Fred Legger
een uitgesproken mening. ‘De ratten verlaten
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het schip.’ Hij vond het een slecht voorbeeld
voor de andere leden van de bemanning en
hoopte dat het ze slecht zou bekomen. Hij was
verontwaardigd. ‘Vol verachting en afschuw
hoorde ik vertellen, dat gedeserteerde zeelie¬
den die zich om raad en ondersteuning bij de
Duitschen Consul melden. Hoe is het in he¬
melsnaam mogelijk! Bestaat ons volk dan al¬
leen uit verraders?’ In de wijk Hoboken, waar
veel Nederlandse zeelieden zaten, deden aller¬
lei verhalen de ronde. Het Duitse consulaat zou
Nederlandse gedeserteerde zeelieden onder¬
dak en voeding geven, ook kregen ze vijf dollar
per week zakgeld als ze beloofden niet op En¬
geland te varen. Sommigen zouden zelfs werk
hebben gekregen. ‘Lammelingen zijn het!’
Over de Nederlandse regering in balling¬
schap schreef Legger dat ze weinig aan propa¬
ganda deed en het kwaad en de domheid lang¬
zaam liet voortwoekeren. In zijn ogen leek het
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wel alsof de Nederlanders alleen aan zichzelf
dachten. ‘Gelukkig krijgen we onder de stuur¬
lieden en machinisten bij ons aan boord zoo
langzamerhand een stemming in de goede
richting. Weg met alle politieke strijd in meeningen. Eerst ons land verlost, en daar aan mee
te werken zal onze volle energie kosten.’38

In konvooi
De Soemba vertrok op 4 september 1940 uit de ha¬
ven van New York en zette koers naar Halifax in
Canada.39 De bewapening van het schip bestond
uit een automatisch geweer met 4.000 patronen.
Volgens Legger maakte het ‘ [...] een zielige in¬
druk om met zoo’n geweertje straks een lucht¬
aanval af te weren. Als je geluk hebt mag je een
vliegtuig raken, maar dan is hij ook zoo dicht¬
bij, dat een bom veel kans van doeltreffen heeft. ’
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Het was de bedoeling dat Legger het wapen zou aanvallen.45 Vijf onderzeeboten richtten op 21
bedienen, maar hij had er zo zijn twijfels over. september een slachting aan in het konvooi.
‘[...] we zullen zien, maar een krijgsman ofheld, Legger beschrijft de brandende golven nadat de
Britse motortanker Torinia getorpedeerd was.
heb ik nog niet in me ontdekt.’
Vanuit Halifax voer de Soemba in het konvooi Bij een aanval op een ander schip zag Legger
met code HX 72 naar het Verenigd Koninkrijk. *[...] een knal en een vuurzuil.’ Over het lot van
Nabij Newfoundland sloten zich meer schepen de slachtoffers was hij ongewis: ‘Wie de menaan. In totaal bestond het konvooi uit 42 meest schen gaat redden is ook niet bekend, daar het
Britse koopvaardijschepen. De hulpkruiser convooi door gaat, wat er ook gebeurt. Je kunt
HMS Jervis Boy, een 22 jaar oud lijnschip voor¬ niet stoppen en de schipbreukelingen aan
zien van zeven kanons, was tijdens de oversteek boord nemen, want dan word je zelf getorpe¬
de enige bescherming. Een paar maanden later, deerd.’ [...] ‘Nauwelijks was [...] de duisternis
in november 1940, zou de hulpkruiser tot zinken gevallen, toen ten 21U15 plotseling aan SB zijde
worden gebracht door de Duitse kruiser Admir¬ van het convooi een zware ontploffing werd ge¬
al Scheer. Zo’n 400 mijl ten westen van Ierland hoord en een steekvlam naar boven schoot. De
zou konvooi HX 72 uitgebreide bescherming tanker Torinia was getorpedeerd en in brand ge¬
van Britse destroyers krijgen.40 ‘Alle schepen vlogen, kort daarop brak een waar vuurwerk los
moeten nu dezelfde vaart loopen, dat is hier nu en in dit tumult gingen nog de Canonesa aan de¬
meestal zeven tot acht mijl per uur. Aangezien zelfde zijde van het convooi en de Broompark de
er verschillende schepen lastig op een constan¬ laatste van onze rij ten onder.’46
Leggers beschrijving van de nachtelijke aan¬
te vaart zijn te houden, komt het hoogst zelden
val
komt redelijk overeen met de weergave van
voor dat ze mooi op één rij liggen.’41 Een noord¬
westelijke storm zorgde voor chaos. Vanwege de aanval die Bernard Edwards geeft in zijn
het slechte weer raakte de Soemba achterop. Leg¬ boek Dönitz and the wolfpacks. Anders dan Leg¬
ger noteerde: ‘Zeeën als bergen’. Langzaam ger beschrijft, ging het Britse vrachtschip
maar zeker verdwenen de andere schepen ach¬ Broompark bij de aanval niet verloren, maar kon
ter de horizon. De Soemba ging alleen door. De het zwaar beschadigd haar reis voltooien.47
’s Middags verschenen de Britse marinesche¬
volgende dag verbeterde het weer en kon het
pen
aan de horizon. ‘Dat gaf een heele gerust¬
schip op volle kracht achter het konvooi aan en
stelling
en hopen we allen, dat de komende
haar plek weer innemen.42
nacht rustig mag verloopen. Zoo’n duikbootaanval is eigenlijk verschrikkelijk eenvoudig,
doch doodelijk verraderlijk. Voordat je iets in
‘Glückliche Zeit’
de gaten hebt, vliegt plotseling een schip de
Op 20 september was het konvooi ongeveer lucht in en vlak daarop nog een. Dan breekt het
500 mijl ten westen van Ierland. Bij het vallen geschutvuur verwoedt los. Maar ik maak me
van de avond zette de Jervis Bay koers naar een sterk, dat ze maar wat in het wilde weg vuren en
ander konvooi om het westwaarts te begelei¬ niets zien. De duikboot zit allang weer onder
den. De koopvaardijschepen moesten het twin¬ water. En dan plotseling in een geheel andere
tig uur zonder escorte doen.45 De kwetsbaar¬ hoek van het convooi gaat er een ander schip
heid van het konvooi werd vergroot door het aan. En dat alles in de duisternis met tientallen
slechte weer. Dezelfde dag nam een Duitse on¬ schepen kris en kras door elkaar weg vluch¬
derzeeboot het konvooi waar.44 De Kriegsmari- tend.’48 Terugziend op de tijd in het konvooi
ne hield een strak schema aan bij de jacht op schreef Fred Legger: ‘Het varen in convooi
konvooien: waarnemen, melden, schaduwen, heeft ons allen ernstig teleurgesteld. De bewa¬
andere boten erheen dirigeren en gezamenlijk king was zeer onvoldoende [...] De onderzee176
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boot torpedeerde er lustig op los, en was gelijk
een haai in een troep hulpelooze drenkelin¬
gen.’49 In totaal verloor konvooi HX 72 elf sche¬
pen, met 72.727 ton de zwaarste klap die de
Duitse onderzeeboten tot dan toe hadden uit¬
gedeeld. Aan geallieerde kant verloren 116 zee¬
lieden het leven.50 Het was een periode die bij
de Duitse onderzeedienst bekend stond als
‘Die Glückliche Zeit’. Tussen medio juni tot
eind oktober 1940 vernietigden de Duitse on¬
derzeeboten bijna 260 schepen; in totaal iets
meer dan 1,3 miljoen ton.51

Het teveel moest men inleveren. Niet verwon¬
derlijk dat de populariteit van de Engelsen tot
onder het nulpunt zakte: ‘Wij allen hadden ons
leven gewaagd en de dood bij drie aanvallen on¬
der oogen gezien en in plaats dat we met ge¬
juich werden ontvangen, kregen we dat klein¬
zielige gedoe met die paar cigaretten.’ Er brak
rumoer uit: ‘aan boord waar zoovele menschen
bij elkaar zitten, waarvan velen slechts matig
ontwikkeld zijn, beïnvloedt dat de stemming
aan boord door gepraat onder elkaar totdat het
op vijandigheid lijkt.’54
De haveninstallatie in Grangemouth was niet
ingesteld op de verwerking van met schroot ge¬
Schotland
laden schepen. De bemanning ging dan ook als
het even kon de wal op.55 Het stadje had een
De Soemba ging op 24 september voor anker bij grote kunstijsbaan met daarbij een dansvloer
Glasgow. Aan boord kwam men een beetje tot en een bar die door de bemanning van de Soem¬
rust. Legger maakte melding van een rede via ba frequent werd bezocht. Een enkele keer ging
Radio Oranje, ‘[...] die ons allen veel goed heeft men naar de bioscoop.56
gedaan’. De Soemba was het vlaggenschip van
Afgezien van zijn ervaring met de Engelse
het konvooi dat op 29 september vertrok van douane was Legger onder de indruk van de Brit¬
Glasgow naar Grangemouth aan de Firth of se mentaliteit. ‘Het volk aan de wal en de boot¬
Forth, een Schotse inham aan de Noordzee. werkers zijn absoluut van de overwinning. Er is
Het konvooi bestond uit 32 schepen en had een niemand die ik gesproken heb, die er ook maar
escorte van twee gewapende trawlers. Even het geringste aan twijfelt. Die bombardementen
voor de schemering kwam een waarschuwing a la Rotterdam op de Engelsche steden, maakt
voor een luchtaanval. Het was reeds donker de bevolking verbitterd, maar sterkt hun tevens
toen men aan boord van de Soemba plotseling om de oorlog uit te vechten en te winnen.’ Leg¬
midden in het konvooi vuurstralen van een ma¬ ger hoorde van machinekamerpersoneel over de
chinegeweer van een laag vliegend Duits toe¬ situatie in Londen: ‘De toestand is daar vreesestel waarnam. ‘Gelukkig vloog het vliegtuig lijk, maar de geestkracht en moed der Londenaar achteren, zoodat wij alleen maar toe¬ naars ongebroken. Er zal nog heel wat moeten
schouwers bleven.’ Alles ging zo snel, dat al¬ gebeuren, wil Londen er onder gebracht wor¬
leen één van de trawlers terugschoot. De twee den. Trouwens men krijgt steeds meer de in¬
torpedo’s, die door één van de Duitse toestellen druk, dat dit volk niet te verslaan is.’57
waren gelanceerd, misten hun doel.52 De vol¬
gende dag werd het konvooi ontbonden na
aankomst in de Firth of Forth.55
De defensie van de Soemba
De aankomst in Grangemouth op 6 oktober
was volgens Legger een ‘droeve plechtigheid’. Legger gaf in zijn dagboek een overzicht van de
Tijdens het afmeren onderzochten douane¬ defensieve middelen waarover men aan boord
ambtenaren het schip. Volgens de kapitein van de Soemba beschikte. Op het achterschip
mocht men per persoon tweehonderd sigaret¬ stond een 10 cm-snelvuurkanon. Midscheeps
ten hebben. Dit bleken er slechts honderd te stond een zogenoemd stoomkanon dat hand¬
zijn. De meeste opvarenden hadden er meer. granaten uitwierp tot een paar honderd meter
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hoogte. De brug en de radiohut waren gepant¬
serd. Aan weerszijden van de brug stond een
machinegeweer. Voorts zorgde een telefoon¬
lijn voor verbinding tussen de brug en het
kraaiennest en tussen de brug en het kanon op
het achterschip.
De Soemba had geen bewapening tegen on¬
derzeeboten. Als onderdeel van de psychologi¬
sche oorlogsvoering voldeed het stoomkanon.
De bemanning oefende verwoed met lege bier¬
blikjes en grote aardappelen uit de kombuis.5*
Een zogenoemde degaussingkabel bescherm¬
de het schip tegen magnetische mijnen. Een
passieve vorm van luchtverdediging vormde
een vlieger, gemaakt van zeildoek. Deze kon
aan een staaldraad worden opgelaten en zo
vliegtuigen op afstand houden. Rookpotten
konden in zee worden gegooid om een rook¬
gordijn te leggen. Voorts bestond de bewape¬
ning uit drie legergeweren. De bescherming
tegen eventuele gasaanvallen bestond uit vie¬
renveertig stalen helmen, gasmaskers en acht¬
tien gasuitrustingen bestaande uit oliegoed,
rubber laarzen en handschoenen.
Aan boord beschikte men verder over bakken
met zand en schoppen voorzien van lange ste¬
len om brandbommen onschadelijk te maken.59
Een brandbom aan dek moest eerst met zand
worden afgedekt en daarna smeulend en al
overboord worden gezet. Een methode die
vooral werd toegepast tijdens Slag om Enge¬
land, waarbij tal van koopvaardijschepen in En¬
gelse havens te maken kregen met Duitse brand¬
bommen.

Terug naar Amerika

Eind oktober kwam het bericht dat de volgende
reis naar Noord-Amerika zou zijn. Legger ver¬
wachtte dat ze daar zouden worden afgelost.
‘Ik hoop het maar, daar een convooireis in de
winter iets vreeselijks zal zijn. Moet ik echter
hier weer heen, dan maar weer op hoop van ze¬
gen.’60 Naarmate de datum van vertrek nader¬
de, had dit een negatief effect op de stemming
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aan boord. Men zag er tegenop weer tussen de
onderzeeboten en bommenwerpers te zitten en
te moeten varen in een slecht jaargetijde. De
Soemba had zes weken stilgelegen. ‘Als we zoo
terugkijken op deze weken, dan hebben we het
hier goed gehad en zijn we overal hartelijk ont¬
vangen. Met genoegen kan ik aan deze tijd te¬
rug denken. We werden als bondgenooten
beschouwd en niet als vreemdelingen.’ Een be¬
zoek van veiligheidsagenten leidde tot de arres¬
tatie van een stoker die in het bezit was van pa¬
pieren die hij niet in bezit mocht hebben. Op 16
november vertrok de Soemba uit Grangemouth.
Een radio-uitzending uit Nederland wakkerde
bij Legger emoties aan: ‘Ik begin steeds heviger
naar huis te verlangen, maar bij mezelf ver¬
wacht ik dat het nog wel 2% jaar zal duren voor¬
dat ik thuis zal zijn. Als er tenminste in dien tijd
niets met me gebeurt.’ De Soemba voer met vijf¬
tien schepen in een kustkonvooi voor de reis
om Schotland. In regen en harde wind stoom¬
de het konvooi door de Pentland Firth, de zee¬
straat benoorden Schotland, en langs de Hebriden naar Oban aan de Schotse westkust. Eind
november vertrok het schip in konvooi naar
Noord-Amerika.
Op 24 november 1940 was het schrift van
Fred Legger vol. De laatste zin was: ‘Op Hoop
van Zegen!’.61 Legger gaf het in bewaring bij de
vertegenwoordiger van de SMN in New York.
Het is aannemelijk dat hij zijn dagboek voort¬
zette in een tweede schrift. Daarin zal hij hebben
verhaald over de volgende reis van de Soemba.
Op basis van gegevens uit het Nationaal Ar¬
chief is bekend dat de Soemba op 9 december
1940 te Philadelphia arriveerde. In de periode
die volgde deserteerden vijf bemanningsleden.62
Op 23 december vertrok het schip met een la¬
ding staal en piekijzer naar Halifax.63 Van 26
december tot 1 januari 1941 lag de Soemba te Ha¬
lifax. Op Nieuwjaarsdag vertrok het schip in
konvooi HX100.64 De eerste dagen was het weer
gunstig, maar al gauw verslechterden de om¬
standigheden. Op 5 januari stak een storm op.
Door de overkomende golven sloeg de motor¬
boot van de Soemba los. Stuurman Legger zag
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erop toe dat de boot weer zeevast werd gezet.
Om kwart over acht loste de eerste stuurman
Van der Roest hem af zodat hij kon gaan ont¬
bijten. Om 8.25 uur maakte het schip een zwa¬
re slingering. De lading was hoorbaar gaan
schuiven. De Soemba maakte in toenemende
mate slagzij en zonk om 8.50 uur.65 Het is aan¬
nemelijk dat Fred Legger ten tijde van het on¬
geval zat te ontbijten. Hij en de hofmeester
hebben nog getracht zich zwemmende te red¬
den, maar hebben vermoedelijk door de lage
temperatuur van het water66 het bewustzijn ver¬
loren en zijn verdronken.67 Twee uur later
kwam het Zweedse schip Rycjboholm ter plekke
en zijn de overlevenden onder moeilijke om¬
standigheden gered.68 Bij de ramp lieten in to¬
taal 36 mensen het leven.69 Volgens de New York
Times van 9 januari 1941 waren te Halifax 25
overlevenden binnengebracht van een ‘uniden¬
tified ship sunk by enemy action’.70

Tot slot

Voor Fred Legger was het dagboek een mentaal
anker. Hij schreef hierover aan zijn vrouw: ‘Dit
dagboek heeft ook hoofdzakelijk ten doel om
telkens even het gevoel te hebben dat je dich¬
terbij bent en niet helemaal verdwenen bent.
Zelfs al schrijf ik allerlei berichten of geruchten
neer, dan doe ik dat toch met de gedachte alsof
ik ze jou vertel.’71
Ondanks het feit dat het dagboek de brief¬
vorm verving en feitelijk hetzelfde doel diende,
is de toon anders. Ten eerste was het dagboek
minder genuanceerd: men was voor of tegen,
goed of slecht. Goed was het vechten voor een
vrij Nederland, het Koningshuis, de onverzet¬
telijke Britse mentaliteit. Iedereen die dat leek
te belemmeren was fout. Een kok die lid was
van de NSB, Engelse douaneambtenaren, de¬
serterende bemanningsleden of opvarenden
die twijfelden aan de afloop van de oorlog. Hij
had zelfs kritiek op de Nederlandse regering,
die volgens hem te laks optrad.
Ten tweede beschreef Legger ingrijpende ge¬
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beurtenissen alsof hij toeschouwer was. Zo be¬
trokken als hij voorde oorlogwas, zo afstandelijk
beschreef hij bijvoorbeeld de aanval van Duitse
onderzeeboten die resulteerde in de ondergang
van elf koopvaardijschepen. Hij schermde zijn
emoties af. Fred Legger had oog voor detail en
voor het geheel. Zijn geschriften, niet alleen zijn
dagboek, maar ook zijn brieven, zijn zeer infor¬
matief. Het taalgebruik is helder, korten bondig.
Ten derde geeft het dagboek - weliswaar in
beperkte mate - inzicht in de tijdgeest. Het is
daarmee een ooggetuigenverslag van ingrij¬
pende gebeurtenissen die effect hadden op het
verloop van de oorlog. In die zin kan het dag¬
boek bijdragen aan de reconstructie van die ge¬
beurtenissen en stelt het historici in staat pa¬
rallellen te trekken. Het dagboek draagt op
microniveau bij aan de kennis van de koopvaar¬
dij in de Tweede Wereldoorlog. Het is vooral
een ‘histoire humaine’. Het dagboek verving
immers de brief die niet mocht worden ver¬
stuurd. Het geeft daarmee ook inzicht in het le¬
ven aan boord van de koopvaardijschepen.
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Over de auteurs

Hielke van Nieuwenhuize studeerde geschie¬
denis aan de Universiteit Leiden, met als spe¬
cialisatie middeleeuwse geschiedenis. Sinds
2006 werkt hij aan de Ernst-Moritz-Arndt Universitat te Greifswald, waar hij promotieonder¬
zoek doet naar Nederlands marinepersoneel in
Zweedse dienst, in de periode tussen 1643 en
1645.
Roy Kreeftmeijer (1981) studeerde Taal- en Cul¬
tuurstudies aan de Universiteit Utrecht. In deze
hoedanigheid werkte hij in de periode februariapril 2006 bij het Nederlands Instituut voor

Over de auteurs

Militaire Historie (NIMH) als stagiaire. Sinds
september 2006 studeert hij Militaire Geschie¬
denis aan de Universiteit van Amsterdam.
Jacob Bart Hak (i960) studeerde geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam en de Uni¬
versiteit Leiden. Hij studeerde in 2004 af in
Zeegeschiedenis op de geschriften van Frederik Legger. Hij is als adviseur werkzaam bij
Rijkswaterstaat Noordzee en houdt zich bezig
met handhaving en incidentenorganisatie.
Thans studeert hij Bestuurskunde aan de Uni¬
versiteit Leiden.
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Summaries

Hielke van Nieuwenhuize, Specialisation as a
possibility. Salt trade relations between Zea¬
land and England (1453-1568)
Salt trade relations between the Dutch province
of Zealand and-England around the middle of
the sixteenth century markedly differ from con¬
tacts prevailing in the second half of the fif¬
teenth century. Over this period the amounts of
salt exported increased considerably and spe¬
cialisation occurred as to trading destinations.
Moreover, the fifteenth century salt trade was
still dominated by merchant-shipmasters par¬
ticularly. In the course of the sixteenth century
the distinction between shipmaster and mer¬
chant became gradually more pronounced.
The set-up of trading contacts with London
differed considerably from the salt transports
to Yarmouth in the sixteenth century. In the lat¬
ter, the traditional methods of the fifteenth
century were still used after 1560, while the salt
trade to the former was more specialised. The
London trade coincided with the English fishe¬
ry season. The salt trade took place in this pe¬
riod only, but Zealand merchants nevertheless
took full advantage of it. They transported only
salt in their ships (excluding all other commo¬
dities) and usually employed more than one
ship for the export of their salt. The decisive
factor to change the way their trade was organi¬
sed related to their weak position on the Lon¬
don market; profits were only possible in times
of great demand.

Jacob Bart Hak, Merchant Mariner in War Time
This article features the diary of Fred Legger
(1902-1941). He was Second Officer on board
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of the steamer Soemba of the Netherlands Ship¬
ping Company (‘Stoomvaart Maatschappij Ne¬
derland’). Fred Legger kept his diary from the
10th of May 1940 - the day Germany invaded
The Netherlands - till November 1940. He died
when his ship sunk in stormy wheather. Legger
wrote an account of daily life on board, the long
journey from the Netherlands Indies to Hono¬
lulu, Vancouver Island, Panama, New York and
Halifax in Canada. During the first trip to the
U.K, U-Boats attacked Soemba’s convoy and
sank eleven ships. In contrast with the colour¬
ful language and open mindness prevailing in
pre-war letters to his wife, Fred Legger’s diary
entries reveal him to make a sharp distinction
between right and wrong. ‘Those who are not
with us are against us’ sums up the overall
viewpoint that reverberates throughout the dia¬
ry. Compared to similar diaries Legger’s ac¬
count is very interesting, but not exemplary.

Between 1925 till 1929 Abraham Gerard Vromans worked at the BMMA. During this time
he took part in a number of official tours to fo¬
reign countries in order to test and buy armourplates, guns and artillery. He made scrupulous
notes in which he paid a lot of attention to tech¬
nique, but definitely did not underexpose the
personal and social aspects of the tours.
Before the start ofWorld War I, the Koninklij¬
ke Marine bought almost all of its artillery from
the German manufacturer of ammunition and
armaments Krupp. In 1914 the situation sud¬
denly changed, because Germany needed all
the war products for itself. After the end of the
war in 1918, the Treaty of Versailles did not per¬
mit Germany to sell arms to foreign countries
any longer. The Koninklijke Marine had to find a
new arms supplier. The Dutch eventually deci¬
ded on Bofors. The main reason for this deci¬
sion was that the Krupp-Germans wielded the
scepter in this Swedish company, so this meant

continuity for the Dutch navy. At the end of the
1920s the successful cooperation between Swe¬
den and the Koninklijke Marine came to an end
and the Dutch Hollandsche Industrie en Han¬
delsmaatschappij (H.I.H.) became the new
supplier. The H.I.H. showed great resemblan¬
ce with another German manufacturer of ar¬
maments, Rheinmetall, and was an example of
the so-called ‘German connection’. In spite of
the good performances of this assembly facto¬
ry, its lifespan was very short and so at the be¬
ginning of the 1930s the Dutch had to find yet
another arms supplier.
Because of his notes, Vromans can be consi¬
dered the founding father of this article. An ar¬
ticle that covers the origin of Dutch naval artil¬
lery for a period of time in the interwar period.
Due to the fact that he paid a lot of attention to
social parts of the tours as well, the unique
character of the era is displayed, which until re¬
cently was an unknown world.

Roy Kreeftmeijer, Target holes: Dutch Royal
Marine artillery purchases 1920-1930
In Dutch naval history, shipbuilding is a com¬
mon literary theme. As a warship’s main pur¬
pose is to serve as a platform for artillery, it was
to be expected that a great deal of literature was
to be found on artillery as well. This however,
was only partly the case. As regards topics of a
more technical nature the supposition was in¬
deed right, but when it comes to the origin of
Dutch naval artillery, it proved false. Until re¬
cently the historic view has been very ill-defi¬
ned indeed.
In the period between the wars the Bureau Ma¬
terieel Marine Artillerie (BMMA), a department of
the Ministry of Marine, was responsible for the
purchase of artillery for the Koninklijke Marine.

TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 27 (2008) 2

Summaries

183

Boekbesprekingen

J.C.M. Warnsinckprijs 2008

Motivatie van het bestuur van de Nederlandse
Vereniging voor Zeegeschiedenis, behorende
bij de J.C.M. Warnsinckprijs 2008, uitgereikt
op 17 mei 2008 aan de heer J.P. van de Voort,
ten overstaan van de Algemene Ledenvergade¬
ring, bijeen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis kent de J.C.M. Warnsinck prijs 2008 toe aan Jan van de Voort we¬
gens zijn bijdrage gedurende meer dan 35 jaar
aan de studie naar het maritieme verleden van
Nederland. Zowel op het bestuurlijke en amb¬
telijke vlak als op wetenschappelijk gebied
heeft hij bijgedragen aan de verrijking en ver¬
spreiding van kennis van de maritieme ge¬
schiedenis. Hij stond aan de wieg van projec¬
ten, waarvan nu en in de toekomst beoefenaars
van de maritieme geschiedwetenschap de
vruchten (zullen) plukken. Zijn publicaties en
activiteiten waren niet slechts gericht op vak¬
specialisten, maar droegen bij aan de verbre¬
ding van de maritiem historische kennis onder
brede lagen van de bevolking.
Van de Voort is de grondlegger van VISDOC,
een documentatiesysteem, waarmee visserijhistorische en -volkenkundige kennis eenvoudig
toegankelijk gemaakt kon worden. Dit systeem
zou de oorsprong vormen van de ontsluiting van
maritieme kennis en museale collecties in de de¬
cennia die volgden. In opdracht van het Mini¬
sterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk verrichtte Van de Voort onderzoek naar
geautomatiseerde collectieontsluiting ten be¬
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hoeve van het maritieme museale veld, onder de
noemer MARDOC project. In 1989 werd dit pro¬
ject als ‘Afdeling Automatiseringadviezen’ on¬
dergebracht bij het Rijksbureau voor Kunsthis¬
torische Documentatie te Den Haag, waar Van
de Voort tot 2005 werkte. Het is onmiskenbaar
zijn verdienste dat de maritieme musea een
voorloperrol hebben gespeeld op het gebied van
de collectieregistratie en -ontsluiting.
Naast deze werkzaamheden veronachtzaam¬
de Van de Voort de wetenschapsbeoefening
niet. Hij heeft enkele nog steeds veelvuldig ge¬
raadpleegde en geciteerde publicaties over visserijgeschiedenis op zijn naam staan. Zijn Vis¬
sers van de Noordzee, uit 1975 staat nog steeds op
de literatuurlijst van studenten die zich in de
visserijgeschiedenis verdiepen en Een zee te hoog.
Scheepsrampen bij de Nederlandse Zeevisserij 18601976, samen met Boelmans Kranenburg, wordt
nog steeds geraadpleegd door onderzoekers
naar scheepsrampen. Wat opvalt, is de veelheid
van gebruikte bronnen en de uitstekende ver¬
wijzing naar deze.
Nog steeds publiceert hij op visserij historisch
gebied, vanuit het Visserijmuseum in Vlaardingen, waar hij na zijn pensionering als vrijwilli¬
ger aantrad. Jarenlang was hij lid van de redac¬
tie van NETioerk; Jaarboek van het Visserijmuseum,
waarin hij meerdere artikelen schreef. Zijn gro¬
te kennis van collectieregistratie en de docu¬
mentaire aspecten komen in zijn werk voor het
Visserijmuseum volop tot hun recht.
Namens het bestuur,
drs. H. de Bles, voorzitter
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RuudPaesie, Lorrendray en op Africa. De illegale goederen¬
en slavenhandel op West-Ajrika tijdens het achttiende-eeuivse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie,
1700-1734 (Amsterdam: de Bataafsche Leeuw, 2008;
428 p., ill., ISBN 978-90-6707-627-2; €29,50)
Paesie lokaliseerde in 1997 het in 1726 gestrande
Zeeuwse VOC-schip Ravesteyn in de Maldiven. Vanaf
dat moment ontwikkelde hij zich van onderwaterarcheoloog tot historicus. Na de publicatie over de Ra¬
vesteyn (1999) volgde een tweede over het VOC-fluitschip Stavenisse (2002). Zijn promotieonderzoek
naar de Zeeuwse smokkelhandel leidde afgelopen
jaren tot diverse artikelen en nu is daar eindelijk het
proefschrift zelf.
Paesie onderzocht zowel de smokkelhandel aan
het eind van de zeventiende eeuw als die in het eer¬
ste kwart van de achttiende eeuw. Over die eerste pe¬
riode werd eerder al een uitgebreid artikel gepubli¬
ceerd in Archief, Mededelingen van het Koninklijk
Zeeuivsch Genootschap der Wetenschappen (2005).
Het proefschrift beperkt zich tot de achttiende
eeuw, al zijn er de nodige exercities naar de zeven¬
tiende eeuw door de verwevenheid tussen de Negen¬
jarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successie¬
oorlog (1702-1713) en de personen die daarin actief
waren. De bedoeling van het onderzoek was de om¬
vang van de illegale goederen- en slavenhandel tij¬
dens de laatste octrooiperiode van de Tweede WIC
vast te stellen. Smokkelschepen werden in de zeven¬
tiende en achttiende eeuw lorrendraaiers of enterlopers genoemd, een enkele maal octrooidieven; hier
zullen we van lorrendraaiers of smokkelaars spre¬
ken. Paesie putte voor dit onderzoek vooral uit pro¬
cesstukken van opgebrachte lorrendraaiers en de uit
Elmina overgekomen brieven en papieren (vanaf
1699 bewaard) en een aantal achttiende-eeuwse
kranten waarin de lorrendraaiers gewoon onder de
scheepvaartberichten terug zijn te vinden. Wat mij
niet geheel duidelijk wordt, is waarom de auteur zijn
onderzoek start in 1700; dat lijkt me een erg arbit¬
raire scheidslijn. Het jaar 1697 (einde Negenjarige
Oorlog) zou veel logischer zijn geweest. Paesie kon
zich voor dit onderzoek slechts baseren op een doc¬
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toraalscriptie van M. Kors, en het werk van H. den
Heijer en M. Postma. Na veel onderzoek in binnenen buitenlandse archieven is hij er in geslaagd naar
schatting circa 80 procent van alle smokkelreizen in
het behandelde tijdvak te achterhalen: een knappe
prestatie. Vooral als je bedenkt dat de reders er niets
aan gelegen lag zich later voor hun nagelaten admi¬
nistratie te moeten verantwoorden.
Het boek is in vijf hoofdstukken verdeeld. Als eer¬
ste wordt de geschiedenis van de illegale goederen¬
en slavenhandel op West-Afrika ter hand genomen.
Daarna volgen hoofdstukken over reders en beman¬
ningsleden, de uitrusting van de schepen, goederen
en slaven en ten slotte de maritieme handhaving van
het WIC-octrooi. Er is een uitgebreide bijlage met
alle mogelijke data over de smokkelschepen en een
nauwgezette bronnenverantwoording. Paesie is er
in geslaagd zijn proefschrift zeer leesbaar en over¬
zichtelijk te houden. Het kloeke werk is voorzien
van veel (eigen) foto’s, want de auteur heeft ook vrij¬
wel alle beschreven locaties in de afgelopen jaren
zelfbezocht.
Hoewel de totale Nederlandse smokkelhandel bron
van onderzoek was blijkt dit toch vooral een Zeeuw¬
se aangelegenheid te zijn geweest. Niet minder dan
75 procent van de schepen werd vanuit Zeeland uit¬
gereed. Al moet gezegd dat de Amsterdamse lorren¬
draaiers vaak minder inkijk in hun administratieve
en financiële handel en wandel gaven dan de Zeeuw¬
se reders. In Zeeland was het mogelijk om vrijwel
openlijk de smokkelhandel te bedrijven. En daar
komt opnieuw de tegenstelling bovendrijven die al
zovele actuele maritieme studies over dit tijdvak te
zien gaven: de tweestrijd die binnen de Republiek
tussen de gewesten Holland en Zeeland werd ge¬
voerd en eind zeventiende eeuw sterk begon te pola¬
riseren in enerzijds een utilistisch pacifistische poli¬
tiek van Hollandse zijde en een door reactionair
calvinisme ingegeven politiek van Zeeuwse zijde,
waarbij de Hollanders ijverden voor vrede en vrij¬
handelspolitiek en de Zeeuwen liefst oorlog bleven
voeren, kapen en smokkelen. Hoe kan het toch dat
zoveel onderzoekers deze tegenstellingen tussen de
twee gewesten zo lang onbesproken, ononderzocht
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en veronachtzaamd hebben? Uit Paesie’s studie blijkt
opnieuw het belang van de Zeeuwen in de (trans)Atlantische handel. Te lang is gekeken naar de om¬
vang van de WIC en VOC in het gewest terwijl vanaf
eind zeventiende eeuw de wezenlijke inkomsten¬
bron afkomstig was uit kaapvaart en smokkelhan¬
del. De financiële stromen die daarin circuleerden
laten zich immers moeilijker vangen dan de nette
administratie van handelscompagnieën als de VOC
en WIC. Naast de reguliere kaapvaart en smokkel¬
handel werd het octrooi van de WIC dan ook nog
eens ontdoken door Nederlandse investeringen in
‘buitenlandse’ handelscompagnieën zoals die van
Koerland en de Brandenburgs-Afrikaanse-Compagnie die een eigen fort op de kust van Afrika bezat.
Teneinde de smokkelhandel te bestrijden ging de
WIC ertoe over kruisers in te zetten, maar daartoe
ontbrak in eerste instantie het geld. Pas in de acht¬
tiende eeuw kwam dit beschikbaar en bleken de
kruisers de kosten ruimschoots op te brengen. De
effectiviteit van de acties van de WIC werd vaak te¬
niet gedaan door de geringe machtsmiddelen.
Doodstraffen (conform de wet) werden nooit vol¬
trokken. Erger nog, maar al te vaak was de WIC door
personeelstekort gedwongen opgebrachte smokke¬
laars in dienst te nemen. Pas na de Spaanse Succes¬
sieoorlog werd daarmee op effectieve wijze de
smokkelhandel bestreden: de top van de smokkelkapiteins werd door de WIC bij hun reders losge¬
kocht om op de kruisers tegen hun voormalige brood¬
heren te gaan ageren.
De smokkelaars konden vaak onder de prijs van
de WIC gaan omdat zij geen kostenverslindend be¬
stuurlijk apparaat aan wal hadden. Daarentegen
duurde het langer voordat de smokkelschepen hun
waar op de Afrikaanse kust hadden verhandeld of
ingescheept. De smokkelaars brachten vooral bus¬
kruit, wapens en ijzeren staven naar Afrika. De re¬
ders van de smokkelschepen bezaten op Walcheren
alleen al niet minder dan zeven buskruitmolens. Op
de kust van Afrika werd deze waar geruild voor
goud, ivoor, gom en grein. Later werden ook slaven
ingekocht en naar Sint-Eustatius gebracht. In het
laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn circa 320350 smokkelschepen uitgereed. Tussen 1700 en
1730 werden naar schatting 490-520 smokkelsche¬
pen ingezet.
Vanaf de Negenjarige Oorlog verharde de strijd
tussen de WIC en de smokkelaars. Vooral in oor¬
logstijd was het makkelijk smokkelen omdat men
zich in bezit van een commissiebrief overal kon be¬
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geven zonder dat de WIC daartegen iets kon onder¬
nemen. De in de oorlog speciaal uitgeruste en
zwaarbewapende kaperschepen werden voor de
smokkelhandel ingezet. De WIC-kruisers waren
maar al te vaak niet opgewassen tegen deze welbe¬
zeilde en goeduitgeruste schepen. In de gevechten
die volgden vielen aan beide zijden doden. In 1718
leidde dit zelfs tot de vernietiging van de WIC-kruiser Faam, die met 117 man in de lucht vloog. Een
nieuwsbericht dat in Zeeland met gejuich werd ont¬
vangen. Veel hoofdparticipanten in de smokkelhan¬
del waren daar tevens bewindhebber bij de WIC; een
post die slechts werd bekleed om informatie uit de
eerste hand te hebben betreffende de verwachte
handelsactiviteiten op Afrika. De smokkelschepen
konden vervolgens altijd sneller worden uitgerust
dan de compagnieschepen waarmee adequaat op de
markt kon worden gereageerd. Handel met voor¬
kennis blijkt niet alleen van deze tijd.
Eén van de meest opzienbarende resultaten van
het onderzoek is dat Paesie bewijst dat tussen 1674
en 1730 tussen de 55.000 en 60.000 slaven door
smokkelschepen van West-Afrika naar Amerika zijn
verscheept. Merkwaardig is dan ook dat Paesie ver¬
zuimt dit gegeven te extrapoleren aan de hand van
de recent bijgestelde onderzoekscijfers van Postma
(zie: Johannes Postma and Victor Enthoven (ed. by),
Riches jfom Atlantic Commerce: Dutch Transatlantic Trade
and Shipping 1585-1817 (Brill, 2003) 136-137). Deze
had zijn eerdere cijfers uit The Dutch in the Adantic
Slave Trade, 1600-1815 met zo’n 40.000 slaven ver¬
minderd (op basis van een te hoge schatting bij de
particuliere slavenhandel), maar moet deze alsnog
met 20.000 slaven extra naar boven afronden door
het nu door Paesie becijferde getal van de door lor¬
rendraaiers vervoerde slaven. Het juiste getal voor
wat betreft het Nederlandse aandeel in de slaven¬
handel in de periode 1600-1815 moet dus circa
570.000 zijn en aan dit onderdeel van het debat had
Paesie beslist zijn steentje bij moeten dragen. Hoe¬
wel de studie hoofdzakelijk is gebaseerd op een
enorme hoeveelheid primair bronnenmateriaal waarvoor we de auteur zeer dankbaar mogen zijn mist de oplettende lezer toch zeker de nodige recent
en minder recent gepubliceerde vakliteratuur met
betrekking tot het onderzoeksterrein (werk van
Bromley, Rediker, Hogerzeil en Richardson, Baeyens en Magosse bijvoorbeeld). Dat Paesie vrij dicht
op de bronnen werkt en zelden een analyserend be¬
toog over een periode velt, valt op als hij spreekt van
een geweldige toename van de zeeroverij omstreeks
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1720, terwijl toch algemeen bekend is dat deze toen
duidelijk over haar top heen was (p. 66). Ook gaat
Paesie naar mijn smaak in zijn conclusie iets te sim¬
pel over de zaak Vlissings Weluaren (een door de WIC
via een Frans fregat buitgemaakte schip) heen. Een
buitenlander die in vredestijd - ingehuurd of niet een Nederlander berooft, blijft immers een piraat,
hoezeer de WIC ook recht tot confiscatie had binnen
haar octrooigebied. Binnen de huidige rechtspraak
zou dit een niet zo uitgemaakte zaak zijn geweest als
destijds.
Net als elders in dit boek blijft Ruud Paesie in de
slotbeschouwing erg voorzichtig als hij concludeert
dat de schade die de WIC werd aangedaan de suc¬
cessen van de WIC in haar strijd tegen de smokkel¬
handel ruimschoots heeft overtroffen. Men kan zich
echter afvragen of het niet gerechtvaardigd is te con¬
cluderen dat zowel de macht als de mogelijkheden
van de WIC bij verre ontoereikend waren de han¬
delsmogelijkheden van het Afrikaanse continent te
exploiteren en dat de smokkelschepen en hun ach¬
terban daartoe veel beter waren uitgerust en een veel
grotere lobby bezaten? Dit zijn echter wat kleine
minpuntjes op deze originele studie waarin een ont¬
zettende hoop archiefonderzoek is omgezet in een
proefschrift van formaat dat een verrassend beeld
van de Nederlandse smokkelhandel schetst.
Johan Francke

Marcus Rediker, The Slave Ship. A Human History
(New York: Viking Penguin, 2007; 434 p., ill., ISBN
978-0-670-01823-9; $27,95)
Een Afrikaanse slavin wordt per kano naar een sla¬
venschip vervoerd dat buiten de branding voor an¬
ker ligt. Plotseling springt zij overboord, zwemt
naar een zandbank en ontsnapt ternauwernood aan
een haai. Die zwemt begerig heen en weer in af¬
wachting van zijn prooi, maar de slavin wordt door
enkele roeiers opgehaald en belandt alsnog op het
gevreesde slavenschip. Daar sterft zij een paar dagen
later en wordt door de bemanning in zee gegooid.
Zo valt de slavin uiteindelijk toch ten prooi aan de
haai die het schip had gevolgd. Met dit dramatisch
proza opent Marcus Rediker zijn studie The Slaue
Ship. De auteur, hoogleraar geschiedenis aan de
University of Pittsburgh, is onder maritieme histori¬
ci geen onbekende. In 1987 vestigde hij zijn naam
met Between the devil and the deep blue see, een sociale en
culturele geschiedenis van de Anglo-Amerikaanse
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zeeman in de achttiende eeuw. Rediker maakt er
geen geheim van dat hij als activist én als historicus
opkomt voor de onderdrukten in heden en verleden.
Zijn geschiedschrijving is er één van onderop.
Wie The Slave Ship koopt om goed geïnformeerd te
worden over hoe slavenschepen in de achttiende
eeuw in elkaar zaten, komt bedrogen uit. In het boek
wordt namelijk beperkt aandacht besteed aan de
bouw en de uitrusting van slavenschepen. Rediker
maakt in zijn inleiding duidelijk dat hij niet voor een
technische uiteenzetting, maar voor een dramati¬
sche opzet heeft gekozen, waarin betrokkenen in de
slavenhandel de hoofdrol spelen. Hij onderscheidt
vier soorten drama’s. Drie daarvan speelden zich af
aan boord van het slavenschip: het drama tussen de
kapitein en de gewone zeelieden, tussen zeelieden
en slaven en tussen slaven onderling. Het vierde
drama, de strijd tussen voor- en tegenstanders van
de slavenhandel, voltrok zich aan de wal. Het sla¬
venschip zelf, het toneel waarop drie van de vier dra¬
ma’s zich afspeelden, had volgens de auteur drie be¬
langrijke functies: die van oorlogsmachine,
gevangenis en handelspost.
Er is, zo stelt Rediker, de laatste decennia veel
over de trans-Atlantische slavenhandel uitgezocht
en geschreven, maar er is weinig bekend over wat
zich nu precies aan boord van een slavenschip heeft
afgespeeld. Om dat duidelijk te maken, voert hij in
tien hoofdstukken een groot aantal personen op die
de slavenhandel persoonlijk hebben meegemaakt.
Dat zijn om te beginnen kapiteins die over hun erva¬
ringen hebben geschreven, die zich met geschriften
aan de zijde van de abolitionisten hebben geschaard
of die op een andere wijze hun sporen in documen¬
ten hebben nagelaten. In ‘The Captain’s Own Hell’
wordt de gezagvoerder afgeschilderd als een man
met veel kwaliteiten - nautisch zeer bekwaam, een
ervaren koopman en een geboren leider -, maar te¬
vens een bruut die een waar schrikbewind kon voe¬
ren over bemanningsleden en slaven. Zo liet Wil¬
liam Watkins, kapitein van het slavenschip Ajrica, na
een mislukte slavenopstand acht slaven geselen en
met gloeiende ijzers bewerken. Daarna liet Watkins
een zwart bemanningslid, die hij zonder een snipper
bewijs van medeplichtigheid verdacht, met een ijze¬
ren halsband aan de grote mast ketenen, waaraan de
ongelukkige ruim drie weken later stierf van uitput¬
ting en ondervoeding. Het zijn verhalen waar de be¬
ruchte Mr. Kurtz uit Joseph Conrads Heart of Darkness
zich niet voor zou schamen. Kapiteins kozen bijna
routinematig mooie slavinnen uit die de nacht bij
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hen moesten doorbrengen. Degenen die weigerden,
kregen er van langs met een ‘cat’-o’-nine-tails’, een
soort zweep die op slavenschepen werd gebruikt.
Maar er waren ook uitzonderingen die de regel be¬
vestigden. Bijvoorbeeld John Newton die als kapi¬
tein driemaal een slavenreis had gemaakt, daarna
predikant werd en zich ten slotte aansloot bij de
abolitionisten.
De gewone bemanningsleden, die ook het geweld
tegen slaven niet schuwden, waren in de ogen van
Rediker eerder slachtoffer dan dader. Geplaagd
door schulden, dikwijls opgelopen in havenloge¬
menten, waren zij gedwongen om aan te monsteren
op slavenschepen. Eenmaal aan boord waren zij
overgeleverd aan de willekeur van de kapitein en zijn
officieren. De sterfte onder bemanningsleden was
doorgaans hoger dan die onder slaven. Maar als zij
de reis hadden overleefd en in de kolonie arriveer¬
den waar de slaven moesten worden afgeleverd, dan
was een deel van hen overbodig geworden. Om het
schip naar de thuishaven te zeilen, waren slechts
weinig bemanningsleden nodig. De kapitein deed er
dan ook alles aan om een deel van hen in de kolonie
te dumpen, dat bespaarde immers kosten. De groot¬
ste slachtoffers echter waren de slaven die onder
dwang aan boord waren gebracht. Afrikanen die
nog nooit de zee, laat staan een schip hadden ge¬
zien, kwamen in een voor hen totaal onbekende we¬
reld terecht waar ziekten, onderdrukking en geweld
heersten. Een hoofdstuk is volledig gewijd aan Olaudah Equiano die als kind in het binnenland van
het huidige Nigeria werd gekidnapt en als slaaf aan
een Engelse kapitein werd verkocht. In het bekende
relaas dat hij later over deze periode publiceerde,
schrijft Equiano over de gruwelen die hij aan boord
van het slavenschip heeft meegemaakt. Equiano had
het geluk dat hij na enige tijd zijn vrijheid verwierf en
in Groot-Brittannië terecht kwam, waar hij eind
achttiende eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld
in de abolitionistische beweging.
Het laatste hoofdstuk gaat over de Brooks, het sla¬
venschip dat als icoon in de strijd tegen de slaven¬
handel in talloze geschiedenisboeken is afgedrukt.
Abolitionisten hebben tekeningen van het stuwplan
van de Brooks, waarop slaven als haringen in een ton
staan afgebeeld, massaal onder de Britse bevolking
verspreid. Mede daardoor ontstond in Groot-Brit¬
tannië een massabeweging die in 1808 tot de af¬
schaffing van de slavenhandel heeft geleid. Rediker
stelt dat de situatie op veel slavenschepen erger was
dan op de prent is afgebeeld. Dat is een nogal oms¬
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treden opvatting. Veel historici menen juist het dat
het tegenovergestelde waar was, wat niet zo vreemd
is voor een propagandaprent die de verschrikkingen
aan boord van slavenschepen moest uitbeelden.
The Slave Ship is een vlot geschreven, maar gruwe¬
lijk boek. Slavenschepen, daar kunnen we kort over
zijn, waren niet de meest aangename plaatsen om te
vertoeven. De trans-Atlantische slavenhandel heeft
circa vier eeuwen bestaan. Rediker beschrijft daar¬
van de situatie aan boord van slavenschepen in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Hij kijkt daar¬
bij vooral door de bril van abolitionisten, die er be¬
lang bij hadden om de slavenhandel zo zwart moge¬
lijk af te schilderen. Daarmee is The Slave Ship een
politiek correct boek dat ons de verwerpelijkheid
van de slavenhandel toont, maar ons weinig leert
over waarom reders en zeelieden het vier eeuwen
lang als ‘business as usual’ hebben bedreven.
Henk den Heijer

JaapJan Zeeberg, Terugkeer naar Nova Zembla. Over de
laatste en tragische reis van Willem Barents (Zutphen,
Walburg Pers, 2007; 254 p., ill., ISBN 978-90-5730489-9, €24,95)
In 1991 stuitten twee avontuurlijke Nederlanders
min of meer toevallig op de resten van het Behouden
Huys aan de oostkust van Nova Zembla. Dat onder¬
komen was de verblijfplaats van Willem Barents en
zijn reisgenoten tijdens de derde tocht van 15961597, die tegelijk de laatste poging van de Nederlan¬
ders was om de route naar de handelsgebieden in
Azië via het hoge noorden te vinden. Het verhaal van
de overwintering is nog steeds één van de meest be¬
kende gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiede¬
nis en dat danken we aan de levendige beschrijving
van Gerrit de Veer in zijn boek uit 1598.
Het toevallige contact met Nova Zembla in 1991
betekende het eerste Nederlandse bezoek aan die
plek sinds de overwintering van Barents en zijn reis¬
genoten van 1596-1597. Sinds 1991 worden met eni¬
ge regelmaat publicaties uitgebracht, gewijd aan
deze bijzondere tocht en de diverse expedities daar¬
na naar dit onherbergzame eiland. In 1993 ver¬
scheen Op zoek naar het Behouden Huys. Een expeditie
naar Noua Zembla in het kielzog uan Willem Barentsz door
Herbert Blankesteijn en Louwrens Hacquebord, en
in 1995 Overwintering op Noua Zembla. Willem Barentsz
en de expeditie om de Noord door Rayner Unwin (be¬
sproken door G.J.D. Wildeman in TvZ 15 (2) 1996,
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169-170). Onder redactie van J. Braat e.a. verscheen
in 1998 de uitgave Behouden uit het behouden Huys. Ca¬
talogus uan de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596),
geuonden op Noua Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangeuuld met Russische en Noorse uondsten. Een populaire
uitgave was De overiuintering op Nova Zembla door
Hans Gramberg uit 2001 (besproken door Graddy
Boven in TvZ 22 (1) 2003, 62-63).
JaapJan Zeeberg is een van de onderzoekers die
verschillende keren deelnam aan expedities naar
Nova Zembla. Zeeberg werkte de afgelopen twintig
jaar als aardwetenschapper in het Europese en Rus¬
sische poolgebied. Samen met Peter Floore publi¬
ceerde hij al in 1996 over de historisch-archeologische expedities in het boek Nova Zembla. Recente
expedities in het Noordpoolgebied. Hierin deden zij ver¬
slag van hun persoonlijke herinneringen en van de
belevenissen van Nederlanders die sinds 1991 naar
Nova Zembla gingen (besproken door W.F.J. Mörzer Bruyns in TvZ 17 (1) 1998, 58-59). En in 2005
schreef hij Into the Ice Sea. Barents’ wintering on Nouaya
Zemlya. A Renaissance voyage of discovery.
Ter gelegenheid van het Vierde Internationale
Pooljaar (2007-2009) en vanwege het feit dat Jacob
van Heemskerck, leider van de expeditie naar Nova
Zembla in 1596-1597, in 2007 vierhonderd jaar gele¬
den stierf tijdens de Slag bij Gibraltar, verscheen een
nieuw boek van Zeeberg. Alhoewel, nieuw.... Ik heb
Terugkeer naar Noua Zembla en Into the Ice Sea niet woor¬
delijk met elkaar vergeleken, maar het lijkt er sterk
op dat de eerste titel een vertaalde en aangepaste ver¬
sie is van de tweede, hoewel dat niet heel duidelijk
wordt gemeld. Aan het eind van het boek staat kort
dat Into the Ice Sea is samengesteld uit Noua Zembla en
Terugkeer naar Noua Zembla. Een van de hoofdstukken
uit Noua Zembla is van de hand van Zeeberg en heet
letterlijk ‘Terugkeer naar Nova Zembla’. De ver¬
wantschap tussen de boeken blijkt uit de vele illus¬
traties die in beide boeken voorkomen en die het¬
zelfde zijn en ook - als voorbeeld - uit een citaat van
Jarig Mollema aan het eind van de inleiding. Maar
genoeg nu hierover.
Centraal in Terugkeer naar Noua Zembla staat de
vraag wat het verhaal van Gerrit de Veer ons in de
eenentwintigste eeuw nog kan vertellen. De auteur
schetst in vijftien hoofdstukken een helder beeld
van de heersende omstandigheden voor, tijdens en
na de tocht en hoe de Nederlanders aan het eind van
de zestiende eeuw de wereld begonnen te ontdek¬
ken. De voorwerpen die de overwinteraars op Nova
Zembla na hun vertrek achterlieten, bleven zo’n drie
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eeuwen onaangeroerd. In 1871 vond een Noorse ex¬
peditie de ingestorte resten van het Behouden Huys.
De daar gevonden voorwerpen werden verworven
door de Nederlandse overheid en kregen in 1885 een
plaats in het Rijksmuseum. In de twintigste eeuw
brachten Russische opgravingen op Nova Zembla
nieuwe voorwerpen aan het licht. Deze voorwerpen
zijn nu te vinden in diverse Russische musea. Resten
van Barents’ schip bevinden zich in Moskou. Ab Ho¬
ving en Cor Emke publiceerden in 2004 hierover Het
schip uan Willem Barents. Een hypothetische reconstructie
uan een laat-zestiende-eeuius jacht (besproken door
André Wegener Sleeswyk in TvZ 24 (1), 2005, 6465). De Nova Zembla-collectie van het Rijksmuse¬
um bevat naast eetgerei, kleren, wapens, boeken,
werktuigen, scheeps- en navigatie-instrumenten,
ook handelswaar - zoals tin en prenten. Ook gaat
Zeeberg in het boek in op de reconstructie van het
Behouden Huys en hij geeft de stand van zaken weer
bij het onderzoek naar de mogelijke plaats van het
graf van Barents (werd hij ergens voor de kust of op
Nova Zembla begraven?). De conclusie luidt dat er
niets van Barents’ graf is overgebleven.
Het boek besluit met rapportages die Jan Huyghen van Linschoten maakte van de eerste twee pool¬
reizen van 1594 en 1595, en van het bijna integrale
verslag van Gerrit de Veer over de derde reis. Zee¬
berg stelt dat van Linschoten een beter, meer erva¬
ren verteller was, maar dat De Veer aan zijn teksten
een onbevangenheid toevoegt die goed past bij het
bijna mystieke avontuur waarin hij zich gestort had.
Het boek is uiterst keurig vormgegeven en leest
prettig. De illustraties zijn goedverzorgd, maar heb¬
ben wellicht weinig samenhang met de tekst. In het
verhaal wordt de historie behandeld, terwijl de
meeste - overigens veelal prachtige - foto’s gemaakt
zijn tijdens de diverse recente expedities. Achter in
het boek bevinden zich nog een literatuurlijst en re¬
gister. Letwel op hierbij. Diverse personen worden
gerangschikt onder hun voorvoegsel, dus Gerrit de
Veer onder De Veer, en Jan Huyghen van Linschoten
onder Van Linschoten. En verder zijn sommige per¬
sonen alleen onder een groep te vinden, zoals carto¬
grafen of ontdekkingsreizigers. Daarmee wordt ver¬
raden dat het boek oorspronkelijk in het Engels
verscheen.
Ron Brand
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Stephan Talty, Empire ofblue water. Captain Morgan’s^ reat pirate army, the epic battle for the Americas, and the ca¬
tastrophe that ended the outlaws’ bloody reign (New York:
Crown Publishers, 2007; 332 p., ill., ISBN 978-030723-660-9; $24.95) Ook *n paperback verschenen.
Joke Korteweg refereert in haar boek Kaperbloed en
koopmansgeest (2006) op een enkele bladzijde naar de
beruchte zeventiende-eeuwse Britse boekanier kapi¬
tein Sir Henry Morgan (1635-1688). Hoewel er vrij
recent eerder boeken zijn verschenen over Morgan
is dit boek weer eens wat anders. Empire ofblue water
van de Amerikaanse journalist Stephan Talty, dat in
het voorjaar van 2007 verscheen in aanloop van de
première van de derde film Pirates ofthe Caribbean, is
een aanrader. Talty schrijft helder en vlot. Hij trekt
de achtergronden van Morgan’s praktijken ook in
een breder opzicht en is daarom echt ook het lezen
waard. De rol van Morgan, die midden in de strijd
tussen Engeland en Spanje stond, komt goed uit de
verf, net als de glorieuze dagen van het roversnest
Port Royal op Jamaica: ‘The richest and wickedest
city in the New World’ p. 2. De ondertitel van het boek
‘.. the catastrophe that ended the outlaws’ bloody reign'
duidt op de tsunami die Port Royal in 1692 vrijwel
verwoestte. De vlootacties en aanvallen op Spaanse
bezittingen zijn op een aantrekkelijke manier be¬
schreven.
Morgan, afkomstig uit Wales, was als jongen ont¬
voerd uit de haven van Bristol en verscheept naar
Barbados. Waar hij uiteindelijk opklom tot kapitein
en bevelvoerder. Zijn eerste optreden als viceadmiraal was tijdens een expeditie naar Curasao in 1664
onder admiraal Edward Mansveld uit Rotterdam,
toen een gevreesde boekanier. De vloot zou Curasao
echter nooit bereiken, omdat Cuba een veel aantrek¬
kelijker doelwit was. Na de dood van Mansveld in
1668 werd Morgan admiraal van de boekaniers in
het Caribische gebied. Hij beschouwde zichzelf als
‘genüeman-piraat’, hoewel hij in wreedheid niet on¬
derdeed voor zijn Franse rivaal Frances L’Ollonais
(Jean David Nau), die buitengewoon bruut en geweldigwas. L’Ollonais’ optreden in Maracaibo en Nica¬
ragua zette de toon, waarbij ook de plaatselijke In¬
dianenstammen beroofd en uitgeroeid werden.
Morgan’s strijd, steeds met Engelse goedkeuring,
tegen de Spaanse bezittingen in West-Indië was
ronduit wreed. De boekaniers, onder leiding van
Morgan, terroriseerden het gehele Caribische ge¬
bied op zoek naar vooral goud en zilver. Lef maakte
hem tot de meest gevreesde, maar ook gerespecteer¬
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de boekanier. Een goede zeeman was hij echter niet.
Het kwam nog al eens voor dat zijn schepen strand¬
den of op een koraalrif stuksloegen. In puur tactisch
opzicht en zeker in doorzettingsvermogen was
Henry Morgan soms beter dan zijn rivalen. Veel ei¬
landen, schepen en Spaanse steden werden door
Morgan aangevallen, geplunderd of vernietigd. In
1668 werd bijvoorbeeld de Cubaanse stad Camagüey, dat juist vanwege de dreiging vanuit zee
landinwaarts was verplaatst, toch geplunderd en be¬
zet door Morgan. Dat plunderen en platbranden ge¬
beurde meermaals, maar de bevolking bouwde de
stad steeds opnieuw op.
Zijn meest bedenkelijke daad was de aanval op Panama-stad en de plundering hiervan. Morgan ver¬
sloeg met een relatief grote krijgsmacht van 2.000
man het Spaanse garnizoen onder Don Juan. De
stad zelfwerd door de Spanjaarden zelf in brand ge¬
zet, maar desondanks toch totaal geplunderd door
de piraten. Gevluchte burgers werden achterhaald,
vaak gruwelijk gemarteld en als ze nog in leven wa¬
ren in ruil voor losgeld vrijgelaten. In het hoofdstuk
‘City of fire’ is deze episode door Talty uitstekend
beschreven.
In 1671, een jaar na deze aanval, werd Morgan te¬
ruggeroepen naar Engeland, omdat de vrede met
Spanje was getekend. Drie jaar lang verbleef Morgan
in Londen. Gezien de uitgebroken oorlog met de
Republiek vroeg koning Karel II hem om advies voor
de verdediging van Jamaica, indien de Nederlanders
het eiland vanuit Curasao zouden aanvallen. Als be¬
loning voor het ‘werk’ voor Engeland werd hij zelfs
geridderd voor zijn daden en benoemd tot ondergouverneur van Jamaica. Hij kreeg daarbij de op¬
dracht zijn vroegere ondergeschikten op te sporen
en zwaar te strafFen. Ook nu trad hij meedogenloos
op. De zeeroof in het Caribische Gebied werd lang¬
zaam vervangen door de kaapvaart.
Er zijn ook echte kritiekpunten op dit boek: Step¬
han Talty voert voor zijn verhaal steeds de piraat Ro¬
derick op als prototype van een piraat dienende on¬
der Morgan (‘our representative pirate’), het is
echter een verzonnen figuur. De lezer zou zo meer
van het leven en denken van een doorsnee boekanier
te weten kunnen komen. Totaal onnodig, omdat
Talty genoeg archiefonderzoek heeft gedaan om een
echte personage voor deze rol te vinden. Soms gaat
de schrijver ook erg ver door de omgang van piraten
c.q. vrijbuiters met elkaar als ‘democratisch’ te be¬
schrijven (p. 52). Toch wel een beetje boute bewe¬
ring. Zoals gezegd Empire ofblue water is erg leesbaar
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- zeker in de paperbackversie tijdens de vakantie -,
het bevat voorin aardige kaartjes en heeft een verkla¬
rende woordenlijst, een bibliografie en een noten¬
lijst.
C.P.P. van Romburgh

Gert Elzinga, Gerlinde de Beer, Jelle Koenen, Wigerus Vitringa (1657-1725). De zeeschilder uan Friesland
(Leeuwarden, Fries Museum/Friese Pers Boekerij,
2008; 72 p., ill., ISBN 978-90-330-0739-2; €19,50)
Heeft u ooit wel eens gehoord van de Friese zee¬
schilder Wigerus Vitringa? Vast niet! Of u moet hem
wellicht herkennen omdat u Fries bent en zijn werk
in de musea van Noord-Nederland heeft zien han¬
gen. Of omdat u zijn prachtige zeegezicht uit de col¬
lectie van de Ottema-Kingma Stichting, nu in bruik¬
leen aan het Fries Museum te Leeuwarden, kent van
de tentoonstelling ‘Lof der zeevaart’: de Hollandse
zeeschilders van de zeventiende eeuw, die nu alweer
meer dan tien jaar geleden te zien was in Rotterdam
en Berlijn. Vitringa werd op 8 oktober 1657 te Leeu¬
warden geboren en in het voorjaar van 2007 kreeg
het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek een schilde¬
rij van Vitringa in bruikleen van de Ottema-Kingma
Stichting. Dit waren redenen genoeg voor een kleine
tentoonstelling in het Fries Museum te Leeuwarden
en een begeleidend boek.
Tentoonstelling en boek berusten sterk op recent
onderzoek door drs. N.H. Leemhuis-Cornelissen,
dat heeft geleid tot een catalogus van 118 gedocu¬
menteerde schilderijen en 142 tekeningen, terwijl
het aantal ongedocumenteerde werken dat aan Vi¬
tringa wordt toegeschreven nog veel groter is. Zij
werkte aan de publicatie, die geen catalogus is van
de in het Fries Museum tentoongestelde werken,
echter niet mee. Het boek bevat twee uitgebreide es¬
says. Het eerste is van de hand van conservator Gert
Elzinga van het Fries Museum en is getiteld ‘Wige¬
rus Vitringa, vermaard zeeschilder en rechtsgeleer¬
de’. Elzinga gaat hierin op het leven en carrière van
Vitringa. Vitringa werd geboren in een intellectueel
gezin. Hij studeerde rechten in Franeker en liet zich
na zijn promotie in 1678 inschrijven als advocaat bij
het Hof van Friesland. Zijn eerste schilderijen ver¬
vaardigde hij mogelijk al in 1675. Waarom hij naast
zijn werk ook ging (zee)schilderen is niet bekend.
Mogelijk was hij leerling van Richard Brakenburg
(1650-1702), de Haarlemse navolger van Jan Steen,
die tussen 1670 en 1690 in Leeuwarden werkzaam
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was. Kort daarna, rond 1692, trok Vitringa naar Alk¬
maar, waar hij zich pas in 1696 in het Sint-Lucasgilde liet inschrijven. Of hij zich hier naast het schilde¬
ren ook nog met rechtsgeleerde zaken heeft
beziggehouden, is niet bekend.
Backhuysen-kenner Gerlinde de Beer schreef het
tweede essay ‘De zeeschilder Wigerus Vitringa’ en
daarin behandelt ze de stilistische ontwikkeling van
de zeeschilder. Zij gaat in op de stijlkenmerken van
Vitringa’s schilderijen en vergelijkt die met de wer¬
ken van LudolfBackhuysen (1630-1708). Aanvanke¬
lijk in de omgeving van Backhuysen ontwikkelde hij
zeestukken met een geheel nieuw en andersoortig
karakter. Terwijl andere leerlingen en navolgers
Backhuysen probeerden te imiteren, gaf Vitringa de
composities van Backhuysen een geheel eigen stijl.
Op grond van die karakteristieke stijl worden enke¬
le toeschrijvingen aan Backhuysen bijgesteld. Een
van die stijlkenmerken is dat Vitringa twee vormen
van ongeveer gelijke grootte tegenover elkaar
plaatste, terwijl Backhuysen de grote vorm van een
motief accentueerde door er juist een kleinere vorm
tegenover te stellen. Karakteristiek voor het maritie¬
me werk van Vitringa zijn ook de dramatische con¬
trasten tussen licht en donker en de spectaculaire
wolkenluchten en ruige zeeën waarbij schepen af¬
wisselend in fel zonlicht en schaduw varen. Op de
voorgrond schilderde hij vaak scènes met kleine
scheepjes of personen in tegenlicht en op de achter¬
grond soms Italiaans aandoende kusten. Maar ook
ligt er soms een duidelijke relatie met het werk van
Willem van de Velde de Jonge. Beiden signeerden
met het monogram ‘WV’ en zo is de verwarring over
de juiste toeschrijving ontstaan.
Op de vraag waarom hij juist naar Alkmaar trok,
geeft het boek geen duidelijke verklaring. Gesteld
wordt dat Alkmaar dichtbij Amsterdam ligt, het cen¬
trum van zeeschilderkunst, waar de beroemde Back¬
huysen een atelier had. Maar in de nabijheid van
Alkmaar waren ook drie kamers van de VOC te vin¬
den: Hoorn, Enkhuizen en Amsterdam. Daar zullen
zeeschilders ongetwijfeld emplooi hebben kunnen
vinden, want concurrentie was er nauwelijks. Jan
Theunisz. Blanckerhoff en Allart van Everdingen uit
Alkmaar waren overleden, resp. in 1669 en 1675,
Casper van den Bos, die in Hoorn werkzaam was,
stierf in ca. 1656, en Jacob Gerritsz. Loef uit Enkhui¬
zen rond 1670-1675. Het lijkt erop alsof Jan Claesz.
Rietschoof uit Hoorn, die iets ouder was dan Vitrin¬
ga en leefde tot 1719, in het laatste decennium van de
zeventiende eeuw de enige echte zeeschilder in

191

West-Friesland was. Rjetschoof heeft Backhuysen
hoogstwaarschijnlijk ontmoet, hetzij in Hoorn of
anders in Amsterdam en het is een feit dat veel van
de zeestukken van Rietschoof in de stijl van Back¬
huysen zijn geschilderd.
In Alkmaar realiseerde Vitringa zijn grootste pro¬
ductie. Het oeuvre omvat niet alleen zeestukken,
maar ook genrestukken en italianiserende land¬
schappen. In 1706 liet Vitringa zich weer uitschrij¬
ven uit het Sint-Lucasgilde. Kort daarna, in 1708,
moest hij het schilderen opgeven vanwege een ern¬
stige oogkwaal. Hij keerde daarop terug naar
Leeuwarden en was gedwongen enkele huizen in
Leeuwarden te verkopen om in zijn levensonder¬
houd te voorzien. Een mogelijke aanwijzing dat zijn
ogen later herstelden is dat hij in 1720 nog een leer¬
ling aannam. In hetzelfde jaar schilderde hij ook
zijn laatst bekende schilderij. Hij kon zijn carrière
niet weer oppakken, want uit de periode van 1708 tot
aan zijn dood in 1725 te Wirdum is naast dit schil¬
derij slechts één tekening bekend.
De indeling van het boek is niet erg logisch. Naast
de twee essays zijn door het boek heen tamelijk wil¬
lekeurig afbeeldingen van schilderijen en tekenin¬
gen van Vitringa opgenomen, soms voorzien van
een korte beschrijving. Bij veel van de tekeningen
staat echter niet de herkomst ofverblijfplaats aange¬
geven. Vijf zeestukken worden qua onderwerp
enigszins uitgebreid behandeld en besproken, al¬
thans er wordt alleen beschreven wat er te zien is.
Volgens het colofon werkte ook Jelle Koenen van het
Fries Scheepvaartmuseum mee en deze teksten zijn
waarschijnlijk van zijn hand. De titels van de afgebeelde werken zijn tamelijk summier. ‘Zeegezicht’
of‘Beurtschepen’ hadden met enige moeite wat na¬
der geïdentificeerd kunnen worden. Datzelfde geldt
ook voor de teksten bij de schilderijen en tekeningen
in de tentoonstelling. Een echte maritiem-historicus werd kennelijk niet ingeschakeld, want die zou
een hektjalk en een samoreus nooit als beurtschip
hebben betiteld. Dat er achter in het boek een aantal
scheepstypen wordt omschreven doet daaraan niets
af. Daar staat bovendien geen afbeelding bij, waar¬
door de scheepstypen op de tekeningen en zeestuk¬
ken door vergelijking herkend hadden kunnen wor¬
den.
Desondanks is het mooi vormgegeven boek een
klein monument voor een haast vergeten Friese zee¬
schilder, die het lukte om ook buiten de eigen pro¬
vincie een naam op te bouwen. Hij combineerde zijn
kunstactiviteiten met een advocatenpraktijk en ook
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nog eens met het schrijven van gedichten. Met recht
dus een homo universalis.
Ron Brand

Eric Jay Dolin, Leviathan. TheHistory ofWhaling in Ame¬
rica (New York/London: W.W. Norton & Company,
2007; 478 p., ill., ISBN 978-0-393-06057-7; $27,95)
In oktober 2007 ontving Dolin tijdens het Annual
Whaling History Symposium in het New Bedford
Whaling Museum voor het hier besproken boek de
zogenoemde Byrne L. Waterman Award, een presti¬
gieuze onderscheiding voor personen die zich op
uitmuntende wijze hebben ingezet voor de bestude¬
ring van walvissen en walvisvaartgeschiedenis. Ik
was bij die gelegenheid aanwezig. In zijn dank¬
woord gaf Dolin te kennen niet alleen erg verguld te
zijn met de prijs, maar ook via e-mailverkeer met de
personen die verantwoordelijk zijn voor de toeken¬
ning te hebben geprobeerd deze nominatie in de
wacht te slepen! Kennelijk was de auteur eerder dan
menigeen overtuigd van het belang van zijn boek...
De hierboven beschreven situatie heeft op het eer¬
ste gezicht vooral met de persoon Dolin te maken,
en niet zozeer met de inhoud van zijn boek. Echter,
karakter, schrijfstijl en methodologie zijn m.i.
on(lo)smakelijk met elkaar verweven. De flaptekst
introduceert Dolin’s boek als ‘the first one-volume
history of American whaling in decades’, voert
Dolin op als historicus (echter, de man heeft ‘envi¬
ronmental policy and biology’ gestudeerd aan
Brown, Yale en MIT - voorwaar niet de minste in¬
stellingen aan de oostkust van de Verenigde Staten),
en door het gehele boek heen speelt de auteur op ge¬
raffineerde wijze in op gevoelens van trots, passie,
nationalistische grootsheid, en superioriteit. Een
buitensporig uitgebreid notenapparaat, met daar¬
achter een vreemd genoeg weer uiterst beknopte bi¬
bliografie (bestemd voor lezers die verder willen
studeren) kunnen niet verhullen dat de ‘historicus’
Dolin geen archief van binnen heeft gezien en zijn
relaas - hoe indrukwekkend misschien dan ook grotendeels baseert op secundaire bronnen. Uitzon¬
dering vormen de scheepsjournalen. Dolin vangt
deze omissie handig op door aan het eind van zijn
boek een zogenoemde ‘Select Bibliography’ te pre¬
senteren.
Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 draagt de
allitererende titel ‘Arrival and Ascent, 1614-1774’.
Levendig beschrijft Dolin de opkomst van de Ameri-
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kaanse walvisvaart. Zeer uitvoerig gaat hij in op de
ontwikkeling van het eiland Nantucket als het epi¬
centrum waar het deze vorm van visserij betreft. Het
tweede deel, met de eveneens allitererende titel ‘Tra¬
gedy and Triumph, 1775-1860’, behandelt ruwweg
te periode tussen de afronding van de Amerikaanse
vrijheidsstrijd tegen Engeland en de burgeroorlog.
Juist in deze periode weten de Amerikanen de su¬
prematie te verkrijgen in de walvisvaart over de ze¬
ven wereldzeeën, daarbij in eerste instantie aange¬
voerd door de bekwame, ervaren walvisvaarders van
Nantucket. Later wordt de leidende rol overgeno¬
men door New Bedford. In deel 3, getiteld ‘Disaster
and Decay, 1861-1924’ (alweer zo’n briljante allitera¬
tie!), verhaalt Dolin over de neergang van de walvis¬
vaart. Een complex stelsel van factoren heeft bijge¬
dragen aan dit verval. Zo nam petroleum in de
tweede helft van de negentiende eeuw de plaats in
van walvistraan waar het gaat om verlichting of
smeermiddel. Alleen de baleinen uit de bek van de
walvis vonden aan het eind van de negentiende eeuw
nog gretig aftrek in onder andere de mode-industrie: immers, walvisbaleinen werden in het korset
ingenaaid om zo op strategische locaties het vrou¬
wenlichaam ranker te doen lijken of stevigheid te
geven. Ook de Amerikaanse burgeroorlog (18611865) heeft een desastreus effect gehad op de wal¬
visvaart. In de strijd op zee tussen de Noordelijken
en de Zuidelijken zijn vele tientallen walvisschepen
in beslag genomen of naar de kelder gejaagd. Ook
een aantal grootschalige incidenten - waarbij vele
schepen van de Arctische walvisvloot verloren zijn
gegaan - heeft negatief bijgedragen aan de ‘Decay’.
Het is zonneklaar dat Dolin een begenadigd ra¬
conteur en schrijver is. De hoofdstukken schieten
onder de ogen voorbij, de opbouw van paragrafen is
fraai, de stijlbloempjes kleurrijk en fris - hoewel
vaak tegen het bombastische aan. Zo schrijft Dolin
uitgebreid over ondernemer in de walvisvaart Samual Mulford van Long Island. In 1702 kondigde Lord
Cornbury, gouverneur van New York, een wet af
waarin walvisvaarders van Long Island moeten beta¬
len voor het recht ter walvisvaart te gaan. Menig
Long Islander ontstak in grote woede over de oeka¬
ze. Zo ook Mulford. Uiteindelijk weet hij zijn zaak
(en die van zijn collega’s) te bepleiten in London.
Hoewel Dolin niet kan aangeven hoe de kwestie uit¬
eindelijk is afgelopen, stelt hij, schrijvend over Mulford’s overlijden, gezwollen: ‘In him, and the lives
of the other Long Islanders who supported him, we
can see glimpses of the spirit that animated the
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American Revolution, and hear faint echoes of the
future rallying cry, “No taxation without representa¬
tion.’” (p. 62).
De auteur schetst een overtuigend beeld van het
harde bestaan aan boord. Hij gaat in op de diverse
klachten over sociale onrechtvaardigheid en de slech¬
te verdiensten onder zeelieden. Ook stipt Dolin aan
dat er nogal wat muiterijen zijn geweest aan boord
van Amerikaanse walvisvaartschepen. Aan de hand
van twee overbekende muiterijzaken (die van de Ju¬
nior en de Morgan) doet hij vervolgens algemeen gel¬
dende uitspraken over orde en tucht aan boord, zon¬
der tot een grotere analyse van achtergronden en
gevolgen van muiterijen op Amerikaanse walvis¬
vaartschepen te komen. Helaas zijn meerdere voor¬
beelden te geven van door Dolin aangestipte ont¬
wikkelingen, waarbij de manier waarop de verhalen
worden verteld belangrijker is dan het geven van een
analyse of het beantwoorden van de vraag hoe deze
ontwikkelingen kunnen c.q. moeten worden ge¬
plaatst in grotere historische contexten.
Het is mooi dat Eric Dolin volgens de uitgever
voor het eerst in decennia met een overzicht van de
Amerikaanse walvisvaart is gekomen. En volgens de
flaptekst van het boek doet Dolin dat op een unieke
manier: ‘Original, stirring, and authoritative, Le¬
viathan delivers the three-hundred-year history of
American whaling in vibrant detail, integrating li¬
terary, social, and economic history into an epic ac¬
count of this once-vital industry’. Ik vraag mij echter
oprecht af wat Dolin’s verhaal nu wezenlijk toevoegt
aan de kennis die wij via standaardwerken over dit
onderwerp - zoals Elmo P. Hohman, The American
Whaleman. A Study of Life and Labor in the Whaling In¬
dustry (New York/London/Toronto, 1928), of het
meer recent verschenen werk van Lance E. Davis,
Robert E. Gallman en Karin Gleiter, In Pursuit ojLe¬
viathan: Technology, Institutions, Productivity, and Pro¬
jits in American Whaling, 1816-1906 (Chicago, 1997),
om maar twee gezaghebbende boeken te noemen al hebben kunnen vergaren. Wellicht schuilt de
kracht van Dolin’s werk hierin dat hij een boeiend,
belangwekkend historisch onderwerp meer toegan¬
kelijk heeft gemaakt voor een breder publiek. De tijd
zal het moeten leren.
Joost C.A. Schokkenbroek
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John Kleinen & Ton van Zeeland, Leeuw en Draak. Vier
eeuwen Nederland en Vietnam (Amsterdam: Uitgeverij
Boom, 2007; 277 p., ill.; ISBN 978-90-8506-520-3;
€16,50) Ook in het Engels en Vietnamees verschenen.
Het boek Leeuw en Draak gaat over de Nederlandse
betrekkingen met Vietnam van het begin van de ze¬
ventiende eeuw tot nu. Het boek onder redactie van
John Kleinen, antropoloog en onderzoeker aan de
Universiteit van Amsterdam, en de historicus Ton
van Zeeland, de Nederlandse consul-generaal in Ho
Chi Min Stad, beschrijft die geschiedenis in elf
hoofdstukken. De bundel kwam tot stand op initia¬
tief van de consul. John Kleinen heeft zich gespecia¬
liseerd in Vietnam. Met de hulp van niet eerder ge¬
bruikte bronnen, zoals van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, en de medewerking van Viet¬
namese en Nederlandse historici is het boek een
waardevolle bijdrage geworden voor de geschiede¬
nis van de Nederlandse betrekkingen met Vietnam.
De eerste vier hoofdstukken gaan over de han¬
delsbetrekkingen van Nederland en de VOC met
Vietnam in de zeventiende en achttiende eeuw, die
zich vooral in het Koninkrijk Tonkin afspeelden
Vietnam onderhield vanaf de veertiende eeuw al
contacten met het Westen. Het Vietnamese rijk was
formeel één, maar bestond uit twee delen: Tonkin
en het zuidelijke deel Quinam. Na de Portugezen
kwamen de Nederlanders en de andere Europeanen.
Missionarissen en handelaren wisselden elkaar af.
De eerste contacten met Nederlanders dateren uit
1601 bij de vierde expeditie naar de Oost. Twee Ne¬
derlandse schepen, Haerlem en Leiden, op weg naar Chi¬
na en op zoek naar drinkwater, arriveerden dat jaar in
Vietnam. Het gaat in het begin op z’n zachtst gezegd
niet op rolletjes. Bij de aankomst in Quinam worden
een flink aantal Nederlandse opvarenden gedood. Ad¬
miraal Gaspar Groensbergen wordt gevangen geno¬
men en tegen een losprijs weer vrijgelaten. Kort daar¬
op volgde de eerste poging om tot een handelsverdrag
te komen. Meer hierover is te lezen in deel LXXXII van
de werken van de Linschoten-Vereeniging over De vier¬
de schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob
Wilkens enjacob van Neck, 1599-1604 (1980).
De Nederlanders kregen twee factorijen aan de
Rode Rivier in Tonkin. Honderden zeelieden maak¬
ten kennis met het land in de havenstad Domea, de
aanlegplaats voor buitenlandse schepen. Een apart
hoofdstuk over deze haven is geschreven door
Nguyen Quang Ngoc, hoogleraar aan de Universi¬
teit van Hanoi.

194

De Nederlanders brachten niet alleen gouden en
zilveren munten in ruil voor zijde, maar vooral ook
wapens. Deze wapens werden door het bewind in
Tonkin ingezet tegen de heersers in Quinan. De
VOC hielp zelfs korte tijd mee aan de oorlog met
Quinan. De vlootacties van de Compagnie liepen uit
op een mislukking. Ook in de zeventiende eeuw had
de import- en exporthandel van de VOC een aan¬
zienlijke invloed op de feodale econome van Ton¬
kin. Zo’n 45.000 arbeiders waren betrokken bij de
zijde-industrie. De opkomst en neergang van de ex¬
porthandel van de VOC was - zo lezen we - ook van
invloed op het aantal arbeiders in de zijde- en aardewerkindustrie. Een voor de hand liggende conclusie
lijkt mij. De historicus Hoang Anh Tuan (in 2006 in
Leiden gepromoveerd op Silk/or Silver: Dutch Vietna¬
mese relations, 1637-1700) schrijft in zijn conclusie
van het hoofdstuk over de VOC dat de ‘groei van ’s
lands wareneconomie in de zeventiende eeuw het
ontstaan van kapitalistische elementen in de Vietna¬
mese maatschappij’ stimuleerde (p. 54). Hoe dit te
lezen? Wordt hier bedoeld dat er een vrijere open
economie kwam of is dit meer geschreven in het
licht van het huidige politieke regime?
De andere hoofdstukken gaan over de negentien¬
de en vooral twintigste eeuw, met de nadruk op de
officiële relaties, zoals de Nederlandse consuls in
Saigon tussen 1867 en 1946 en het opgeven van de
Nederlandse ambassade in 1975. Vietnam staat na¬
tuurlijk in ons geheugen gegrift als het strijdtoneel
tussen eerst de Fransen en later de Amerikanen met
de Noord-Vietnamezen, behorende tot de bloedig¬
ste oorlogen van de twintigste eeuw. De ‘tweede’
Vietnam-oorlog veranderde de toekomst van In¬
dochina definitief. Uiteindelijk werd het land met
geweld herenigd onder een communistisch bewind.
De vlucht uit het land in 1975 van de Nederlandse
ambassadeur met slechts een koffertje vol goud¬
stukken per helikopter naar een Amerikaanse car¬
rier is door John Kleinen levendig beschreven. De
foto’s zijn uniek.
Er zijn nog twee hoofdstukken over deze periode.
Eén hoofdstuk gaat over de Nederlandse Vietnambeweging, het andere over de oorlogsverslaggeving
door de KRO. De oorlog in Vietnam was immers de
eerste oorlog die op televisie was te volgen. Verslag¬
gevers voor het KRO-televisieprogramma Brand¬
punt waren op dat moment Willebrord Nieuwen¬
huis en Fons van Westerloo. Als verslaggever kwam
Nieuwenhuis voor de actualiteitenrubriek tussen
1965 en 1975 acht keer kort in Vietnam. Door de vas-
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te correspondenten ter plekke werden hij en Van
Westerloo ‘smoke jumpers’ genoemd. Te kort in het
oorlogsgebied om een goed beeld te vormen van wat
er werkelijk in het land gebeurde. Voor een Neder¬
landse omroep was een vaste correspondent onbe¬
taalbaar. Beide reporters werden blootgesteld aan
de grillen van de Amerikaanse militaire autoriteiten:
zij besloten of en wanneer ze het front mochten be¬
zichtigen.
Het laatste hoofdstuk van het boek, geschreven
door professor Duco Hellema, behandelt de moder¬
ne relaties tussen beide landen vanaf 1976. Lang¬
zaamaan kwam het land los van zijn oorlogsverleden.
Inmiddels zijn bijna twintigduizend Vietnamese Ne¬
derlanders, meest voormalige bootvluchtelingen,
met redelijk succes in ons land ingeburgerd. Omge¬
keerd is Vietnam een geliefd vakantieland van veel
Nederlanders.
Wat eigenlijk als conclusie kan getrokken worden
is dat, afgezien de VOC-periode, maar heel weinig
echte contacten tussen Nederlanders en de Vietna¬
mese bevolking is geweest. Pas aan het einde van de
twintigste eeuw kwamen meer intensieve betrekkin¬
gen. Het geeft een goed licht op de bedoelingen van
onze consul. Diverse kaderteksten, waarin onder
meer historische personen worden belicht, verrij¬
ken dit boek. Een tijdbalk, een literatuur- en een per¬
sonenregister maken het boek compleet. De uitgave
is mooi uitgevoerd met uniek beeld- en kaartmateri¬
aal. leeuw en Draak is geschikt voor elke geïnteres¬
seerde lezer en verschaft de zakenman met interesse
in Vietnam veel achtergrondinformatie.
C.P.P. van Romburgh

Ab Hoving (red.), Het statenjacht Utrecht (Franeker: Van
Wijnen, 2008; 176 p., ill., ISBN 978-90-5194-329-0;
€16,50)
Met enige regelmaat zie ik het statenjacht Utrecht
voorbij zeilen, bevoorrecht als ik ben met uitzicht op
een ruim vaarwater. Het is een wonderlijk gezicht,
alsof men plots in een achttiende-eeuws schilderij is
beland. Sinds 2004 bevaart dit prachtige schip, naar
een ontwerp van de Rotterdammer Pieter van Zwijndregt Pauluszoon uit 1746, de Nederlandse wateren.
Dat de provincie Utrecht nooit eerder een dergelijk
vaartuig heeft bezeten, doet daar niets aan af. Van
Zwijndregt heeft wel jachten voor Utrecht gebouwd,
maar dat waren trekjachten of‘glazen sloepen’, be¬
doeld voor de binnenvaart. De gelegenheid voor de
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bouw van een zeilend buitenjacht diende zich in
Utrecht pas aan het eind van de twintigste eeuw aan,
toen in de Rotaryclub Utrecht het voorbeeld van de
Bataviawerf te Lelystad werd genoemd als social
successtory. En dat is het bouwproject van het
Utrechts statenjacht ook geworden: een kleine hon¬
derd mensen hebben door deelname aan het project
een plek op de arbeidsmarkt gevonden.
Om een succesverhaal te worden is meer nodig
dan enthousiasme en goede bedoelingen: zonder
een diepgaande zorg voor kwaliteit en authenticiteit
had het project gemakkelijk in een Eftelinggehalte
kunnen blijven steken, waar de deelnemers niet veel
beter van waren geworden. De basis werd gevormd
door de uitgebreide set achttiende-eeuwse tekenin¬
gen van de genoemde bouwmeester, die in het Ma¬
ritiem Museum Rotterdam tevoorschijn kwamen:
Iijnenplan, langs- en een dwarsdoorsnede, de com¬
plete schikking van de dekbalken en alle daarbij be¬
horende delen, de vorm van de zwaarden en het
roer, het complete rondhout en de stijlvolle voorzij¬
de van het paviljoen. Voor de bouwers was het ‘een
luxe om zoveel harde gegevens ter beschikking te
hebben als hier het geval was. Voor zover onze ken¬
nis strekt kan er dan ook geen exactere reconstruc¬
tie van een Statenjacht varen dan de Utrecht.’
Al lezende merken we dat de bouwers deze claim
waar kunnen maken. Niet alleen is wat historische
informatie betreft het onderste uit de kan gehaald,
ook in de bouwwijze heeft men van meet af aan ge¬
probeerd zo dicht mogelijk bij het achttiende-eeuws
ambacht te blijven. De leiding van de werf werd toe¬
vertrouwd aan Sars Houtbouw, al eerder mede ver¬
antwoordelijk voor de Kamper Kogge en het Ro¬
meinse schip in het Archeon. De kiel werd in 1997
gelegd en in 2003 ging het schip te water.
Het fraai vormgegeven boek begint met een histo¬
rische inleiding door Hans Vandersmissen, uitleg
over de ontwerpmethode en het bouwproces door
Ab Hoving, en een stuk over het doorrekenen van
het ontwerp door wijlen Theo van Harpen en Menno
Leenstra. Daarna volgen zes hoofdstukken over de
eigenlijke bouw: de romp (Kees Sars), scheepssier
(Katie Heyning), het beeldsnijwerk (Cees van Soestbergen), het interieur (Kees Sars), het tuig (Cor
Emke) en de mechanische voortstuwing (Ton Fran¬
sen), welhaast de enige concessie aan de moderne
tijd. Dit middengedeelte is uitgebreid geïllustreerd
met honderden foto’s, waarin de bouw tot in detail
te volgen is. De kleuren zijn fraai en er is oog voor de
mens op de werkvloer. Het boek vervolgt met een
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verslag van de tewaterlating in 2003, een hoofdstuk
over vier jaar zeilervaring met het schip, weer met
veel foto’s, en uiteindelijk een slotwoord door Gerritvan Brakel namens de Rotary. Als bijlagen vinden
we achterin een lijst van de projectmedewerkers, in¬
clusief adviseurs, vrijwilligers, subsidieverleners en
sponsors, en een verklarende woordenlijst met pa¬
ginaverwijzingen.
Het is jammer dat het boek geen enkele bronver¬
melding of literatuurverwijzing bevat. In die zin
hebben we eerder te maken met een projectverslag
ten bate van deelnemers, subsidieverleners en spon¬
sors, dan een historische studie. Dat neemt niet weg
dat het een mooi verzorgd en kleurrijk beeld ople¬
vert van een adembenemend historisch project: de
Utrecht is geen replica meer te noemen, het is een
achttiende-eeuws statenjacht, alleen wat laat ge¬
bouwd. Modelbouwtekeningen op CD-ROM zijn
apart te bestellen bij C.A. Emke.
Alan Lemmers

H. van der Biezen (red.), Het schaalmodel als reconstruc¬
tie - scheepshistorie 4 (Emmen [etc.]: Lanastra [etc.],
2007; 64 p., ill., ISBN 978-90-8616-031-0; €17,95)
Het mooie initiatief van Henk van der Biezen be¬
treffende het uitgeven ofwel doen uitgeven van deze
serie boekwerkjes verdient in mijn ogen een flinke
pluim. Eerst ten aanzien van de historische verant¬
woording van de behandelde schepen, in deel 4 het
raderstoomschip Rembrandt van de KNSM en het
Zr.Ms. Bromo (1840). En ten tweede met een goede
beschrijving van de bouw van de modellen door de
auteurs Jeroen Zuidland en Leon Homburg. De keu¬
ze voor deze schepen ligt wel voor de hand, beide
zijn gebouwd in een tijdperk waarin de technologi¬
sche ontwikkelingen van de industriële revolutie het
maatschappelijke leven bepaalde. Het was het tijd¬
perk waarin de overgang van zeilschepen naar
stoomschepen in volle gang was, maar men ook bij
de bouw van houten schepen overstapte op de bouw
van stalen schepen. De Rembrandt, één van de eerste
schepen van de in 1856 opgerichte KNSM, is een van
de vroege schepen als het gaat om de schroefaandrijving en vrachtvervoer per stoomschip. Het
stoomschip was in 1876 het eerste schip, dat vanuit
zee, door de sluizen van IJmuiden voer. De beschrij¬
ving door Jeroen Zuidland van de het model is geba¬
seerd op het waterlijnmodel dat zich in het IJmuider
Zee- en Havenmuseum ‘de Visserijschool’ in IJmui¬
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den bevindt. In het boek wordt daarnaast ook nog
een beschrijving gegeven van de bouw van een kerkmodel van de Rembrandt zoals deze te zien is in de
Oude Kerk in Amsterdam. De Bromo en de achterlig¬
gende geschiedenis van het schip worden door Leon
Homburg beschreven aan de hand van een volmodel
dat is gebouwd door collega-modelbouwer Jantinus
Mulder, die zelf in 2006 begon met het bouwen van
dit model.
De beide schrijvers zijn geslaagd in het gegeven,
dat het (mijns inziens) noodzakelijk is, wil je een
goed model ofwel een goede reconstructie vervaar¬
digen, je jezelf eerst moet verdiepen in de geschie¬
denis van het betreffende schip en daarbij zo ver het
mogelijk is alles te pakken te krijgen aan gegevens,
zoals tekeningen, foto’s, verslagen en wat er maar
boven water kan komen ten aanzien van het te bou¬
wen model. Dit heeft mij geleerd dat je een model
dan ook als het ware leven inblaast.
Met enige scepsis ben ik aan het boek begonnen
en naar mate ik vorderde steeg mijn bewondering
voor de gedegen aanpak van de schrijvers, temeer
dat het niet alleen voor modelbouwers goede hand¬
vatten biedt maar zeker ook voor de maritiem geïn¬
teresseerden veel wetenswaardigheden in zich
heeft. Het is niet alleen de bouw van de beide mo¬
dellen maar een goed samenhangend geheel van on¬
derzoek en bouw, waarbij de onderzoeksgegevens
op hun plaats vallen bij de bouw van de modellen.
Een van de interessantste aspecten van deze uitga¬
ve is in mijn optiek, dat het mogelijk ook voor de wat
minder ver gevorderde modelbouwer een goede uit¬
gave is. Zij kunnen hier wat mee en mogelijk zien
zij ook het nut in van wat historisch onderzoek alvo¬
rens zij aan een model gaan beginnen. Ook de Ne¬
derlandse Vereniging van Modelbouwers (NVM) zal
voldoende ondersteuning kunnen bieden middels
hun tekeningenarchief en de lokale modelbouwverenigingen waar ter ondersteuning voldoende goede
bouwers aanwezig zijn. De maritiem geïnteresseer¬
den kunnen hun hart ophalen over het uitgebreide
historische deel. Dus kunnen de beide doelgroepen
hun voordeel doen met deze uitgave, mede door de
uitgebreide bronvermelding.
Wat betreft de bouw van de modellen heb ik slechts
één aanmerking, de volgende maal zou ik graag zien
dat er voor de serieus geïnteresseerde modelbouwer
een vermelding wordt gedaan van aanbevolen hout¬
soorten. Vele soorten zijn namelijk per definitie niet
geschikt om een model te bouwen, dit vanwege het
gegeven dat veel houtsoorten een te groot verschil
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hebben in hun uitzettingscoëfficiënt en dus ook in
hun krimp waardoor er op korte of langere termijn
plotseling scheuren, kieren of breuken kunnen ont¬
staan. Dit slechts als kanttekening ten aanzien van de
bouw van de modellen.
Samengevat zou dit wel eens een heel interessan¬
te serie kunnen worden voor zowel de maritiem
geïnteresseerde als voor de modelbouwer.
Cor Hardonk

Norman Friedman, Naual Firepower: Battleship Guns and
Gunnery in the Dreadnought Era (Barnsley, S.Yorkshire:
Seaforth Publishing, 2008; 319 p., ill., verklarende
woordenlijst, bibliografie, ISBN 978-1-84415-701-3;
£40,00)
De beslissing in de strijd op zee hing eeuwenlang af
van de doeltreffendheid van het scheepsgeschut.
Het hoogtepunt van de ontwikkeling van de
scheepsartillerie lag in het tijdperk van de grote
slagschepen, de periode van rond 1900 tot het einde
van de Tweede Wereldoorlog (WO II). In die periode
maakte het geschut inmiddels deel uit van een sys¬
teem waar ook sensoren en rekenapparatuur toe be¬
hoorden. De effectiviteit van dat geheel werd be¬
paald door de techniek en - niet in de laatste plaats door het personeel dat de verschillende onderdelen
bediende.
Dit boek gaat over geschutsystemen en over de
mede door die systemen voortgebrachte tactiek. Het
antwoord op de vraag hoe op zee raak te schieten
geeft Friedman in stappen, als bij het pellen van een
ui. De buitenste schil is het corrigeren voor de be¬
wegingen van het eigen schip. De volgende is het
vinden van de afstand tot het doel. Daarna volgt het
beramen van de bewegingen van het doel (‘range¬
keeping’), zodat de afgevuurde granaat neerkomt
op de plaats waar dan ook het doel is. De laatste
schil is het afvuren van het schot.
Friedman bespreekt met didactische vaardigheid
het probleem van het richten van een kanon aan
boord van een stampend en slingerend schip op een
van koers en vaart veranderend doel. Hij legt de theo¬
rie uit van het elementaire vraagstuk van vuurleiding:
het voorspellen van de positie van het doel op het mo¬
ment dat de granaten neerkomen. De theorie is de ba¬
sis voorde toepassing van technische hulpmiddelen
als afstandsmeters, rekentafels en communicatie¬
middelen. Friedman beschrijft de ontwikkeling van
de vuurleiding zoals die bij de Britse marine tot stand
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is gekomen. In 1893 won Barr & Stroud de competi¬
tie om de meest betrouwbare afstandsmeter. De Barr
& Stroud afstandsmeters zouden vele jaren in de Brit¬
se en andere marines in gebruik blijven. De Britse ar¬
tillerieofficier John Dumaresq ontwierp een eenvou¬
dige, met de hand te bedienen analoge rekenmachine
voor het berekenen van het trefpunt. Het principe van
de ‘Dumaresq’ (patent 1905) zou de basis zijn van vele
latere vuurleidingcomputers en de rekenaar zelf zou
in vele marines worden toegepast. Vickers legde zich
in het begin van de twintigste eeuw toe op de pro¬
ductie van communicatiemiddelen (‘transmitters’).
In de verdere ontwikkeling van vuurleidingapparatuur bleken twee Britse technici belangrijke concur¬
renten: luitenant-ter-zee Frederic Dreyer en Arthur
Pollen, een briljante amateur-ontwerper. Dreyer ont¬
wierp een rekenmachine tevens plottafel: de Dreyer
Table. Het belangrijkste element van Pollens ontwerp
was de Argo Clock computer. In tegenstelling tot
Dreyer koos Pollen bij de invoer van data voor bere¬
kende in plaats van continu waargenomen koers- en
vaartgegevens van het doel. De Britse marine koos
uiteindelijk voor de Dreyer Table die tot het eind van
de Eerste Wereldoorlog (WO I) tot de standaard uit¬
rusting van de vloot zou behoren. De zeeoorlog in
WO I was de test voor de doeltreffendheid van de
vuurleiding en de invloed van de techniek op de tac¬
tiek. Friedman besteedtveel aandachtaan het verloop
van de zeegevechten in die oorlog en de opkomst van
de torpedo als nieuw wapen en de gevolgen daarvan.
Het veronderstelde bereik van de torpedo, de afstand
waarop de vuurleiding betrouwbare trefpuntberekeningen kon maken en het bereik van het scheepsge¬
schut bepaalden wanneer en hoe het gevecht werd
aangegaan. In de jaren tussen de beide wereldoorlo¬
gen werden de ervaringen van WO I verwerkt in ver¬
betering van de vuurleiding. Ook de zeeoorlog van
WO II leidde tot evaluaties en al tijdens de oorlog
werd een versie van de Admiralty Fire-Control Table
(AFCT) ontwikkeld, waarin radar was geïntegreerd.
De AFCT Mark X werd geïnstalleerd aan boord van
H.M.S. Vanguard en zou uiteindelijk het laatste woord
zijn op het gebied van analoge vuurleidingcomputers
voor het oppervlaktegevecht. Het kanon zou plaats
maken voor geleide projectielen.
In afzonderlijke hoofdstukken bespreekt Fried¬
man oorlogservaringen en ontwikkelingen op tech¬
nisch en tactisch gebied, vanaf het einde van de ne¬
gentiende eeuw tot het einde van WOU, bij de
zeestrijdkrachten van Duitsland, de Verenigde Sta¬
ten, Japan, Frankrijk, Italië en Rusland/Sovjet Unie.
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De Amerikaanse marine krijgt de meeste aandacht,
vooral waar het de strijd in de Stille Oceaan in WOU
betreft. In een bijlage volgt tenslotte informatie over
voortstuwingsmiddelen (zoals kruit), kanons, gra¬
naten en pantser.
Voor de belangstellende lezer bevat dit boek, naast
een gedegen verslag over het onderwerp in hoofdlij¬
nen, tal van interessante observaties over details. Ik
geef twee voorbeelden.
In de controverse Dreyer - Pollen, die eerder in
Britse maritiem-historische publicaties aandacht
kreeg (J.T. Sumida, The Pollen Papers, 1984; J.T. Sumida, In Defence of Naval Supremacy, 1989 en J. Brooks,
Dreadnought Gunnery and the Battle of Jutland, 2005),
neemt Friedman een neutraal standpunt in. Hij stelt
niettemin de vraag of de beslissing van de Britse Ad¬
miraliteit, om Pollens vuurleiding af te wijzen, niet
heeft geleid tot teleurstellende prestaties van het
Britse scheepsgeschut in WO I (p. 63). Friedman
verwijst daarbij naar de studie van Pollens zoon: An¬
thony Pollen, The Great Gunnery Scandal: The Mystery of
Jutland (1980).
Bij de bespreking van de rol van de Duitse indus¬
trie in het interbellum komt de ‘Dutch connection’
aan de orde. Het verdrag van Versailles verbood
Duitsland oorlogsmateriaal te produceren. Duitse be¬
drijven stichtten daarop dochterondernemingen in
het buitenland. Hazemeyer Signaalapparaten, Hen¬
gelo, was er - als dochter van Siemens en Halske één van. Het bedrijf ontwikkelde vuurleidingapparatuur voor de Duitse en de Nederlandse marine en
werkte samen metNedinsco (Nederlandsche Instru¬
menten Compagnie), een N ederlands dochterbedrijf
van het Duitse Zeiss. De Nederlandse gepensioneer¬
de vice-admiraal tit. W.A. Mouton (1856-1946) was
als ex-adviseur van Barr & Stroud aan Nedinsco ver¬
bonden (p. 132,167-169). Zo komt in dit boek de be¬
scheiden rol van de Nederlandse defensie-industrie
in het Dreadnought tijdperk toch ook nog voor het
voetlicht.
Norman Friedman (1946) is als gepromoveerd na¬
tuurkundige niet alleen een autoriteit op militairtechnologisch gebied, maar hij is ook deskundig als
marinehistoricus. Hij publiceerde meer dan dertig
studies over militaire strategie en marinetechnologie. Zijn feitenkennis lijkt onuitputtelijk: behalve in
de tekst zelf levert Friedman talloze gegevens in de
fotobijschriften en de noten. Naast de bibliografie
zijn bronnen en nog meer literatuur in het notenap¬
paraat te vinden. Het boek is een studieboek en na¬
slagwerk. De geruststellende mededeling op de
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stofomslag aan de rugzijde van het boek, dat het
boek geschreven is in de taal van de leek, lijkt me
overigens een overmoedige uitspraak.
Het boek bevat talloze tekeningen en vooral fo¬
to’s. Sommige zijn afgedrukt op de breedte van twee
pagina’s en geven een spectaculair beeld van het afgebeelde schip. Als aanvulling op de tekst zijn de fo¬
to’s vaak niet zo bruikbaar. Verwijzingen in het fo¬
tobijschrift naar onderdelen van de vuurleiding
zonder nauwkeurige plaatsaanduiding maken de
foto tot een zoekplaatje.
Een leerzame en boeiende studie van de technolo¬
gische ontwikkeling van de vuurleiding aan boord
van inmiddels verdwenen slagschepen en slagkrui¬
sers en van de weerslag van die ontwikkeling op de
tactiek van het zeegevecht.
G.M.W. Acda

Yossi Dotan, Watercraft on World Coins. Volume I, Euro¬
pe, 1800-2005 (The Alpha Press, Brighton & East¬
bourne, 2007; xii, 276 pp, ill., ISBN 978-1-89859-549-

6; £35,-)
Yossi Dotan is al meer dan dertig jaar bezeten van
het thema scheepvaart in de numismatiek, een ver¬
zamelgebied dat binnen de numismatische wereld
bekend staat als numisnautiek. De term is gemunt
- om een toepasselijke beeldspraak te gebruiken door de Duitse numismaat Wolf Mueller-Reichau,
die in 1971 het tijdschrift Flaschenpost: Informationsblatt der Arbeitsgemeinschafi Numisnautik de wereld in
hielp. Het najaar van 2007 verschenen boek Watercrajt on World Coins. Volume I is het eerste van een
reeks van drie delen, die uiteindelijk de toepassing
van maritieme onderwerpen op munten in de mo¬
derne tijd wereldwijd in kaart moet brengen. Het
nu verschenen eerste deel bestrijkt de periode tus¬
sen 1800 en 2005; deel twee behandelt Amerika en
Azië, loopt tot en met 2008 en is voorzien voor
2010. In 2013 verschijnt het derde en laatste deel
over Afrika en Oceanië, lopend van 1800 tot en met
2011.
Dotan heeft zich voor zijn onderzoek beperkt tot
circulatiemunten waarop schepen of onderdelen
van schepen zijn afgebeeld. De grootte van het schip
was daarbij niet relevant - van roeiboot tot passa¬
giersschip, alle soorten en maten schepen komen
op de munten in zijn boek voor. Andere maritieme
objecten of objecten met een maritieme symboliek
vielen buiten de selectie, evenals de ecu-munten die
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voor de invoering van de euro in diverse landen wer¬
den geslagen.
Zoals het een naslagwerk betaamt is het boek sys¬
tematisch opgezet. Elk land of staatkundige entiteit
binnen Europa met een eigen muntslag of betaal¬
middel (dus ook de Kanaaleilanden en het eiland
Man) wordt kort geïntroduceerd, waarna een over¬
zicht volgt van de munten met afbeeldingen van
schepen die daar sinds 1800 in omloop zijn ge¬
bracht. De munten zijn gerangschikt op hun KMnummer, verwijzend naar de internationaal gehan¬
teerde indeling in de Krause-Mischler World Coin
Catalogue. Deze uit drie delen bestaande catalogus
omspant de periode 1800 - heden, hetgeen mogelijk
ook de begindatum van Dotans overzicht verklaart.
De munten uit Rusland, de voormalige Sovjet-Unie
en Vaticaanstad zijn gerangschikt op Y-nummer,
verwijzend naar de catalogus van R.S. Yeoman, A ca¬
talog of modern world coins. De lezer wordt overigens
verondersteld dat te weten, want deze laatste verwij¬
zing wordt nergens toegelicht.
Per munt - of liever gezegd: per numisnautische
voorstelling - wordt een korte beschrijving gegeven
van uiteenlopende omvang en diepgang. Waar no¬
dig worden kruisverbanden gelegd met munten el¬
ders in dit deel of in een van de twee nog te verschij¬
nen delen. Van een aantal munten is een afbeelding
opgenomen.
De uitgifte van munten met maritieme thema’s is
niet alleen voorbehouden aan landen met een rijke
maritieme traditie, hoewel juist de oudste munten of
de omvangrijkste series afkomstig zijn uit landen die
op maritiem gebied het nodige hebben gepresteerd,
zoals Groot-Brittannië en Portugal. Nederland komt
er daarbij overigens bekaaid van af, met alleen een
zinken kwartje uit de Tweede Wereldoorlog. Op
grond van Dotans overzicht kan worden geconclu¬
deerd dat de meeste munten met afbeeldingen van
schepen in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn
geslagen. Het boek geeft daarmee gelijk een aardig
inzicht in de waarde die door de verschillende landen
aan het maritieme thema binnen het uitgiftebeleid
van munten wordt toegekend. Uiteraard zijn verwij¬
zingen naar het eigen maritieme verleden populair,
zoals bij de serie munten met Hanzesteden uit Let¬
land en de series ontdekkingsreizen uit Portugal en
Rusland. Daarnaast vormen eeuwfeesten en maritie¬
me j ubilea dankbare aanleidingen om speciale mun¬
ten te slaan. Ook sport is een geliefkoosd thema, met
munten die gewijd zijn aan de America’s Cup en de
watersportonderdelen op de Olympische Spelen.
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Dotan weet alle door hem gecatalogiseerde mun¬
ten te voorzien van korte beschrijvingen. ‘Rather
more historical vignettes than complete descrip¬
tions as would be found in a standard numismatic
book or book on watercraft’ zoals hijzelf bescheiden
in zijn inleiding aangeeft. De samensteller heeft op
dit punt veel werk verzet en dist tal van wetenswaar¬
digheden op over de door hem gecatalogiseerde
munten. Niettemin is de informatie soms oneven¬
wichtig gedoseerd of versnipperd over verschillende
munten met hetzelfde onderwerp. Bij een aantal
munten gewijd aan de Olympische Spelen in Atlan¬
ta in 1996, kan Dotan zichzelf er nog net van weer¬
houden om een uitleg te geven van de wedstrijdre¬
gels van het roeien en het zeilen. Bij een Roemeense
munt met hetzelfde onderwerp wordt zelfs de leng¬
te van de roeiriemen vermeld. De informatie over
andere munten is daarentegen weer erg beknopt of
willekeurig. Twee voorbeelden: bij de aan Harry Pot¬
ter gewijde munt van het eiland Man, wordt de lezer
duidelijk gemaakt hoe de achternaam van de schrijf¬
ster moet worden uitgesproken - een feit waarvan
de relevantie me in dit kader enigszins ontgaat.
Wanneer de Potterreeks is verschenen en hoeveel
boeken zij omvat, blijft helaas onvermeld. Gibraltar
wijdde een munt aan de negentiende-eeuwse Britse
ingenieur Isambard Kingdom Brunei. Dotan gaat
uitgebreid in op de technische gegevens van de door
hem ontworpen raderstoomschepen Great Western en
Great Britain, terwijl de Great Eastern - het fameuze ongeluksschip van Brunei - er met slechts enkele alge¬
mene opmerkingen vanaf komt.
Het grootste bezwaar is toch wel dat er bij alle ge¬
catalogiseerde munten alleen aandacht is voor de
‘numisnautische’ zijde, alsof het om postzegels gaat
in plaats van objecten met een voor- én een keerzij¬
de. Alsof de lezer van dit tijdschrift een biografie van
een zeeheld in handen krijgt, waarin uitsluitend
aandacht wordt besteed aan de wederwaardigheden
die zich op even dagen van de maand hebben voor¬
gedaan. Ook de afmetingen van de munten wordt
door Dotan alleen in uitzonderlijke gevallen ver¬
meld.
Bij lezing van het boek rijst dan ook de vraag voor
welk lezerspubliek het nu eigenlijk bestemd is. Voor
numismaten is de informatie een aardige, maar op
veel punten incomplete maritieminhoudelijke aan¬
vulling op de ‘harde’ gegevens die zij in overzichtscatalogi kunnen vinden en waarnaar Dotan met zijn
nummers dan ook verwijst. Voor oppervlakkig geïn¬
teresseerden die een munt met een afbeelding van
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een schip in handen hebben en voor topical collec¬
tors, zoals Dotan ze noemt, biedt het boek toch te
weinig specifieke numismatische informatie. Het is
dan ook jammer dat niet alle gecatalogiseerde mun¬
ten konden worden afgebeeld. De afbeeldingen die
wél zijn opgenomen, zijn overigens van goede kwa¬
liteit.
Hoe gemakkelijk het ook is om het accent te leg¬
gen op alles wat beter had gekund en hoe terecht die
kritiek op sommige punten wellicht ook is: Dotan
heeft veel werk verzet en geeft met dit eerste deel een
onderhoudende en op veel punten door anderen
praktisch toepasbare getuigenis van zijn passie voor
maritieme munten. Als overzicht van de maritieme
muntslag is Watercraft on World Coins het eerste in zijn
soort over de moderne tijd, met alle onvermijdelijke
tekortkomingen en onvolledigheden van dien. Deel
twee en drie zullen binnen enkele jaren het beeld
verder aanvullen en de reeks zal - indien die tekort¬
komingen en onvolledigheden voor lief worden ge¬
nomen - door haar lezers zeker worden gewaar¬
deerd.
Pieter Jan Klapwijk

Jac. J. Baart, Schnellboote, operaties vanuit Holland, Vlaan¬
deren en Frankrijk 1940-1945 (Emmen, Lanasta, 2006;
296 p., ill., ISBN 10: 90-8616-005-0; €36,95)
‘Een standaardwerk’ noemt de directeur van hetMarinemuseum, Harry de Bles, het boek in zijn voor¬
woord. Het zijn vriendelijke woorden maar is het
een juiste kwalificatie?
Het onderwerp, de inzet van ‘ Schnellboote’ door
de Duitse Kriegsmarine, verdient om verschillende
reden een Nederlandstalige, goed gedocumenteer¬
de monografie. Voor zover mij bekend is die niet
eerder verschenen en auteur Jac. J. Baart verdient
dan ook lof voor de inzet waarmee hij zijn grote ken¬
nis aan de lezer wil overdragen. Dat hij over grote
kennis beschikt blijkt uit de enorme hoeveelheid fei¬
ten en feitjes waarmee het boek is gevuld. Daarmee
is meteen de zwakte van het boek aangegeven. De
auteur, zo lijkt het, heeft niet gerust voordat hij zijn
omvangrijke bestand aan gegevens, de resultaten
van jaren research, tot de laatste letter in het de tekst
heeft geperst. Zo kunnen we meer van hem ver¬
wachten, want hij is ook bezig met het Duitse Rheinflottille in Nederland. Het is een valkuil waar bevlo¬
gen auteurs die ‘alles van het onderwerp afweten’
regelmatig in stappen. Wat is dat toch jammer. Een
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adequate en wellicht ietwat knorrige eindredacteur
moet toch in staat zijn de auteur te helpen door het
boek te stroomlijnen en leesbaar te houden. Zijn of
haar aanpak had kunnen voorkomen dat de geïnte¬
resseerde lezer letterlijk ‘verzuipt’ in een zee van
tentoongestelde kennis. Daarbij komt dat de vorm¬
geving van het boek en de typografie ook niet echt
meehelpen om er een leuke leesavond van te maken.
De opmaak van de bladzijden is vaak een rommeltje
en het juiste gebruik van hoofdletters, regelafstand
of het toepassen van een correcte annotatie is klaar¬
blijkelijk een raadsel voor de opmaker. Auteur Baart
is niet een echte taalvirtuoos. Ook dat hoeft niet
wanneer een competente eindredacteur kan worden
ingezet. Dat is echter niet gebeurd en daarom bevat
het boek nogal wat stijlbloempjes zoals: ‘De auteur
schreef zijn epistel in het begin van de oorlog en het
is nagenoeg compleet qua voordelen die het wapen
bood, de beperking liet hij evenwel achterwege.’
Een andere verwarrende zin is: ‘In deze periode
sneuvelt ook de eerste opvarende van een S-Boot.’
Dan kan de lezer denken: ‘Het is toch niet gek dat de
man die ooit als eerste aan boord ging van een SBoot sneuvelt?’ Maar dat bedoelt de schrijver niet.
Hij bedoelt dat voor eerste maal in de oorlog een op¬
varende van een S-Boot sneuvelt.
Deugt er dan niets van het boek? Nee, dat zou een
onjuiste conclusie zijn. De kwaliteit van het gebruik¬
te beeldmateriaal (vooral veel foto’s uit particuliere
collecties) is uitstekend. Geen met zwart dichtgelopen vage foto’s dit keer. Het boek bevat talloze hel¬
dere overzichtskaartjes, begrijpelijke overzichtstaatjes en messcherpe in zwart/wit uitgevoerde
profielschetsen van besproken schepen. Daar valt
niets aan af te doen. Er zijn acht hoofdstukken: een
inleiding, een epiloog en een register. In de eerste
zes hoofdstukken wordt de geschiedenis van de in¬
zet van de Schnellboote in de Noordzee en het Ka¬
naal toegelicht. Dat is ook wat de ondertitel van het
boek aankondigt. Het beschrijft per nacht gedetail¬
leerd genoeg of en op welke wijze de S-Boote in het
oorlogsgebied werden ingezet. Daarmee zou het
boek naar mijn oordeel kunnen eindigen. Merk¬
waardig genoeg maakt de auteur echter in hoofd¬
stuk zes een uitstapje naar ‘andere fronten’. Klaar¬
blijkelijk had hij nog materiaal over dat ook nog
moest worden gepubliceerd. Het hoofdstuk besteed
aandacht aan de inzet van S-Boote in de Oostzee,
Zwarte Zee en Middellandse Zee. Mij dunkt dat dit
geografisch nogal verschillende gebieden zijn, die
bovendien van doen hebben met specifieke oorlogs-
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omstandigheden. Het is een onderwerp voor een ge¬
heel nieuw boek en als je dat in één hoofdstuk moet
persen volgt onvermijdelijk een teleurstellend resul¬
taat. Zo ook hier. Dat maakt Baart weer goed in
hoofdstuk zeven dat, voor de liefhebber, wel zeer
gedetailleerd, de bouwwijze van de behandelde
schepen toelicht. Als er lezers zijn die precies willen
weten hoeveel millimeter dik de gebruikte planken
van het dubbel-diagonaal karveel zijn geweest, dan
worden die niet teleurgesteld. Maar er is nog veel
meer. Bewapening, brandstof, bases en bunkers ko¬
men allemaal aan de orde. Foto’s laten, in de traditie
van de succesvolle Britse Then and Now formule,
zien hoe de restanten van Duitse bunkerbouwkunst
er nu nog bijstaan. Het laatste hoofdstuk is gewijd
aan: ‘wrakken, restanten en infiltranten’. Het be¬
handelt de naoorlogse geschiedenis van een aantal
boten, die werden ingezet bij verschillende marines.
Slechts één boot ontsnapte uiteindelijk aan de slo¬
per. Wat de ‘infiltranten’ betreft komt Baart met een
summier verhaal over de inzet door geallieerde ge¬
heime diensten van een paar ex-S-Boote in het Oostzeegebied. Een interessant gegeven dat naar mijn
oordeel een goede opstap naar een uitgebreidere be¬
schrijving kan vormen. Maar dan wel in een ander
boek natuurlijk.
Concluderend kan worden gesteld dat de kwalifi¬
catie van de directeur van het Marinemuseum een
juiste is. De kern van het boek wordt gevormd door
de nauwkeurige opsomming van operaties van Sch¬
nellboote in de beschreven periode. Dat hoort bij
een standaardwerk en dus is het boek, in die zin ge¬
slaagd. Er moet echter - naar mijn oordeel - wel een
toevoeging op volgen en die luidt: de vele ‘ditjes en
datjes’ die de kern van het boek begeleiden zijn
soms gslaagd en in sommige gevallen irritant.
Dirk J. Tang

Henk Top, Bestemming Neut York. De bijzondere geschie¬
denis uan ms Zaandam (1939-1942) (Zutphen, Walburg
Pers, 2007; 208 p., ill., ISBN 978-90-5730-516-0;
€19,95).
Koopvaardijvaart is van oudsher over het algemeen
gezien als een activiteit waar burgers zich mee bezig
hielden. Maar in de moderne tijd beschouwde men
de aanvoer van oorlogsmateriaal ten tijde van oorlog
als een vijandelijke handeling. In de Duitse taal is er
een term voor: ‘Zufuhrkrieg’. Na de uitbraak van de
Tweede Wereldoorlog begin september 1939 kende

Boekbesprekingen

de Nederlandse koopvaardij veel beslommeringen
en zorgen. De oorzaken hiervan lagen in het vele
tijdverlies dat de schepen opliepen tijdens het contrabandeonderzoek, de beperkingen in de vaart, de
verhoogde gages van de opvarenden met name in
verband met risicotoelagen, een verhoging van de
brandstofprijzen en een sterk verminderd passa¬
giersvervoer. Scheepvaartmaatschappijen haalden
hun duurste schepen weg uit het strijdgewoel om ze
buiten Europa in te zetten.
Toen de Holland-Amerika Lijn in april 1940 het
recht kreeg om nog eens twee schepen in te zetten
op de Java-New York Lijn, was dit voor de maat¬
schappij een ideale gelegenheid om haar dure sche¬
pen Zaandam en Noordam veilig te stellen. De Zaan¬
dam was door de Holland-Amerika Lijn ontworpen
voor de Noord-Atlantische Oceaan. Het motorschip
zou op de route Rotterdam-New York-Philadelphia
een tweewekelijkse dienst uitvoeren. Het 10.909
BRT metende, 153 meter lange passagiers- en
vrachtschip had accommodatie voor 130 passagiers
en kon een snelheid bereiken van achttien knopen.
Op 10 mei 1940 voer de Zaandam op het traject tus¬
sen New York en Kaapstad. Acht dagen later arri¬
veerde het schip in Zuid-Afrika. Een week later voer
het schip naar de Oost, Malakka, Singapore en Nederlands-Indië. Op 23 juni arriveerde de Zaandam op
de rede van Tandjong Priok, de haven van Batavia.
Vandaar begon de reis naar New York, via het Panamakanaal, New Orleans en Miami. Dezelfde havens
deed het schip aan op de terugreis. Na Panama voer
het lijnschip naar Singapore en Tandjong Priok, daar¬
na weer oost over, naar de westkust van de Verenig¬
de Staten. De Zaandam lag in San Francisco klaar om
te vertrekken naar Singapore toen de Japanse aanval
op Pearl Harbour plaats vond op 7 december 1941.
Kort daarop voorzag men het schip van afweerge¬
schut en machinegeweren. De Nederlandse overheid
charterde het schip en stuurde het zuid over, via
Nieuw-Zeeland naar Sumatra. De Japanse opmars
was niet te stuiten. Maleisië was bezet. Velen ont¬
vluchtten het land en gingen naar Nederlands-Indië.
De Zaandam kon haar lading niet in Tjilatjap lossen en
moest op 27 februari op stel en sprong vertrekken
naar Colombo of Fremantle. Amper een dag onder¬
weg kwam de Zaandam onder vuur te liggen. Kapitein
Stamperius wist door behendig manoeuvreren een
aanval van Japanse vliegtuigen te laten mislukken.
Van zijn kanonniers moest hij het niet hebben. De
helft zocht in het heetst van de strijd een goed heen¬
komen. De Zaandam werd teruggeroepen naar Tjilat-
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jap om Australische, Britse en Nederlandse militai¬
ren en burgers op te halen. Na een bewogen reis
kwam het schip met 921 personen, waaronder ge¬
redde schipbreukelingen van getorpedeerde sche¬
pen, veilig aan in de haven van Fremanüe in Austra¬
lië. Vervolgens naar Chili en de Verenigde Staten. Van
New York voer de Zaandam in konvooi AS-4 met een
lading om het Engelse leger te bevoorraden via Kaap¬
stad naar Egypte. Vandaar ging de reis naar Zuid-Afri¬
ka. De Zaandam was onderweg van Kaapstad naar
New York toen op 2 november 1942 op ongeveer 400
mijl ten noorden van Recife (Brazilië) de Duitse duik¬
boot U-174 de aanval inzette. Het schip, dat 299 op¬
varenden had en een lading van voornamelijk koper
en chroom, zonk in korte tijd nadat het geraakt was
door twee torpedo’s. In de chaos die volgde wisten
166 overlevenden aan boord van drie reddingsboten
te komen. Later overleden vier personen. Vijf opva¬
renden wisten op een reddingsvlot te komen. Twee
van hen overleden na verloop van tijd. Drie mannen
dreven 83 dagen op een vlot voor ze werden opgepikt
door een schip van de Amerikaanse marine. Vooral
hun verhaal is bijzonder. Alleen al daarom is dit boek
het lezen waard.
Het boek heeft geen index. De auteur geeft in een
verhalende vorm zijn belangrijkste bronnen weer,
zonder daarvan de bewaarplaats te noemen. Hij
schreef zijn boek op basis van brieven, dagboeken,
krantenartikelen en gesprekken met nabestaanden.
Niet duidelijk is of de auteur archiefonderzoek heeft
gedaan en of hij nieuwe bronnen heeft aangeboord.
Het boek heeft geen notenapparaat. De Engelstalige
samenvatting voldoet. Er staan een paar kleine slor¬
digheden in dit boek. Passagier Jop Dutilh - over
hem verscheen in 2006 het boek Varen rond de wereld
in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh (1919-1944) van
de hand van F. Luidinga - wordt door de auteur con¬
sequent foutief Job genoemd. Verder ontbreekt
SMN in de verklarende woordenlijst, terwijl deze
maatschappij genoemd is in de tekst. Andere
scheepvaartmaatschappijen worden wel genoemd.
Ondanks de vele feiten komt het boek over als een
roman. De citaten uit de Bijbel en van verschillende
schrijvers als Slauerhoff en Marsman boven elk
hoofdstuk hebben iets nostalgisch. De in het boek
weergegeven gesprekken kunnen niet letterlijk zijn,
ze zullen hoogstens de strekking van het gesprek
weergeven. De omslag van het boek begint met ron¬
kende taal: ‘Kapitein Stamperius weet een aanval
van Japanse Zerojagers af te slaan ...’. Gelukkig
kwijt de auteur zich van zijn taak en vertelt het op¬
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merkelijke verhaal van de Zaandam, haar kapitein,
bemanning en passagiers in een beeldende, lekker
leesbare stijl. Voor elke liefhebber van de geschiede¬
nis van de zee is Bestemming New York een aanrader.
Jacob Bart Hak

StigTenold: Tankers in trouble. Norwegian shipping and
the crises of the 1970s and 1980s. (Stjohn’s, New¬
foundland: International Maritime Economic His¬
tory Association (Research in Maritime History No.
32), 2005; 257 p., ISBN 0-9738934-2-7; $25.-)
In Tankers in Trouble analyseert Stig Tenold bijzonder
accuraat de ingrijpende aftakeling van de Noorse
scheepvaart tijdens de meest verreikende scheepvaartcrisis van de twintigste eeuw, die van de jaren
1970 en 1980. Het boek, een doordacht eindresultaat
van tien jaar onderzoek en uitwerking, biedt de
geïnteresseerde lezer op diverse wijzen doorzicht in
het waarom en de gevolgen van deze crisis, specifiek
bekeken vanuit de Noorse scheepvaartsector. De op¬
bouw van het boek beslaat zeven hoofdstukken en
stelt evenwicht te houden tussen een maritieme en
bedrijfshistorische analyse, hoewel het merendeel
van de tekst (zes hoofdstukken) vanuit de maritieme
invalshoek vertrekt.
Een eerste hoofdstuk plaatst deze scheepvaartcrisis in historisch perspectief door de verschuivingen
in de maritieme marktomgeving na de Tweede We¬
reldoorlog kort aan te stippen. In het bijzonder
wordt aandacht besteedt aan het toenemend belang
van olietransport binnen de wereldvloot, waardoor
het getransporteerde volume vloeibare bulk aan het
begin van de jaren i960 het aandeel droge bulk over¬
stijgt. Het tweede hoofdstuk diept de economische
grondbeginselen van de tankercrisis met behulp van
diverse statistieken, waarbij vraag en aanbod afzon¬
derlijk worden behandeld, uit. Met deze analyse wil
Tenold aantonen dat het verleden de verwachtingen
en acties van de betrokken ondernemers en bedrij¬
ven, in zijn casus negatief, heeft beïnvloedt. Aan de
vraagzijde wordt de nadruk gelegd op het afnemend
belang van olie tijdens de tweede helft van de jaren
1970 in de wereldwijde energievoorziening tezamen
met een reductie van de afstand tussen productie- en
consumptiecentra. Aan de aanbodzijde legt Tenold
de nadruk op wijzigingen in bevrachtingcontracten
en scheepstypes (multipurpose carriers) geïnitieerd
vanwege strategische overwegingen bij de zeven
grote oliemaatschappijen. Dit in samenhang met
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het negatieve aspect van overdreven overheidssubsi¬
dies teneinde de werkgelegenheid op de scheeps¬
werven te kunnen handhaven, een overlevingsstra¬
tegie die gelijktijdig om zich heen grijpt in de
belangrijkste scheepsbouwnaties.
De twee volgende hoofdstukken focussen op ach¬
tereenvolgens de korte en lange termijn gevolgen
van de internationale scheepvaartcrisis. Zo wordt al¬
lereerst bestudeerd welke oorzaken ertoe leiden dat
de depressie binnen de tankervloot tegen het mid¬
den van de jaren 1970 is uitgedeind naar de hele
scheepvaartsector. Daarbij vormt het herstel van de
maritieme sector op het einde van de jaren 1970 een
kortstondige overgang die uitmondt in een tweede
rigoureuzere verschijningsvorm van de internatio¬
nale scheepvaartcrisis. Op het hoogtepunt van de
depressie, voorjaar 1983, is er alleen al binnen de
tankervloot een overcapaciteit van meer dan 125 %.
Het belangrijkste langetermijn gevolg van de crisis,
dat Tenold hierbij onderscheidt, is de toenemende
scheiding binnen de wereldvloot van eigendomsbe¬
zit enerzijds en land van registratie anderzijds,
waardoor concreet de hegemonie van traditionele
maritieme naties wordt ondergraven door goedkope
vlaglanden (vooral Liberia en Panama) en de Aziati¬
sche landen. ‘In the late 1980s, US companies ow¬
ned tonnage registered under thirty-six flags, and
the UK, Japan, Germany, Norway, Greece, Hong
Kong and the Netherlands also operated tonnage on
more than twenty different registries.’, aldus Te¬
nold. (p. 97) Deze verplaatsing wordt verder uitge¬
diept als één van de belangrijkste ontwikkelingen
binnen de recente wereldeconomie. Immers in het
kielzog van deze ontwikkeling verlegden vele
scheepvaartmaatschappijen (een deel van) hun redersactiviteiten, omwille van kostenberekening,
weg van Europa en Noord-Amerika richting Azië.
Eenmaal bepaald dat inzonderheid de Britse en
Noorse vloot gedecimeerd raakte vanwege de inter¬
nationale scheepvaartcrisis, respectievelijk van de
derde en vierde grootste vloot ter wereld in 1970
naar de veertiende en achttiende plaats in 1987,
wordt in de laatste drie hoofdstukken de Noorse
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scheepvaartcrisis aan een minutieuze analyse on¬
derworpen. Allereerst wordt het belang van de
Noorse scheepvaart als belangrijkste exportsector
benadrukt, een positie die de scheepvaart op het ein¬
de van de jaren 1970 aan de olie-industrie verliest,
precies omwille van de hoge ratio tankers (en multi¬
purpose carriers) binnen de vloot. Naast de vlootstructuur bestudeert Tenold de chartering strategie
en het afsluiten van nieuwbouwcontracten als ver¬
klaring dat Noorse scheepvaartondernemingen har¬
der werden getroffen door de crisis dan in concurre¬
rende landen. In het tweede hoofdstuk worden de
diverse Noorse scheepvaartondernemingen met be¬
hulp van allerhande statistische parameters, voor¬
namelijk gebaseerd op het Veritas register, onder de
loep genomen. Eén van de conclusies daarbij is dat
het proces van uitvlaggen meer voorkwam bij kleine
en middelgrote ondernemingen dan bij de grote
Noorse scheepvaartbedrijven. Het laatste hoofdstuk
behandelt de lotgevallen van vier Noorse scheep¬
vaartondernemingen: Knutsen, Reksten, Smedvig
en Bergesen. Tenold formuleert hierbij vanuit be¬
drijfshistorische invalshoek intellectueel tegengewicht aan de maritieme, veelal macro-economische
stellingen in de voorafgaande hoofdstukken. Toch
voorziet dit hoofdstuk mijns inziens te weinig diep¬
gang en dient het vooral als handig voorwendsel
voor al die mogelijke bedrijfshistorische invalshoe¬
ken die in de studie, om welke reden dan ook, niet
aan bod komen.
Tankers in Trouble is echter de weerslag van een bij¬
zonder interessante, academische denkoefening.
Het resultaat is een boek dat als voorbeeldfunctie en
inspiratiebron kan dienen voor maritiem onderzoek
in ander Europese landen, niettegenstaande de nietgelijklopende ervaringen, in bijvoorbeeld Neder¬
land, tijdens de internationale scheepvaartcrisis van
de jaren 1970 en 1980. Tenold slaagde erin de juiste
internationale debatten op te zoeken en vanuit mi¬
nutieus Noors bronnen- en literatuuronderzoek de
geïnteresseerde lezer een nationale uitdieping te
bieden van een in wezen internationale sector.
Stéphane Hoste
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Hilde Cammel en Anton Kos, De Walvis (Zwolle:
Waanders, 2008,104 p. ill., ISBN 978-90-400-84126; €19,95)

Hanno Brand, Leos Muller (eds.), The Dynamics of
Economie Culture in the North Sea- and Baltic Reyion in the
Late Middle Ayes and Early Modern Period Deel 2 van de
reeks Groninger Hanze Studies (Hilversum: Uitge¬
verij Verloren, 2007; 254 p., ill., ISBN 978-90-6550882-9; €30,00)
De in deze bundel aangeboden papers werden in het
najaar van 2003 en 2004 gepresenteerd in Esbjerg en
Stockholm. Zij zijn een selectie uit lezingen die zijn
gehouden in het kader van een internationaal on¬
derzoeksprogramma met de titel van dit boek als
thema. De auteurs zijn historici, verbonden aan universiteiten in Denemarken, Nederland en Zweden.
Na een inleiding van de beide redacteuren volgen
drie artikelen, die de lange termijn van economische
en politieke ontwikkelingen in het Noord- en Oostzeegebied tot onderwerp hebben. De periode van de
Hanze en de met de politiek verknoopte handelsre¬
laties van die tijd komen in vijf daarna volgende bij¬
dragen aan bod. Tenslotte geven zes artikelen een
beeld van de dynamiek van markten, migratiestro¬
men en economische betrekkingen in de vroegmo¬
derne tijd in verschillende delen van de regio.
De eindredacteuren zien de geschiedenis van de re¬
gio in het licht van een samenbindende, economische
cultuur. Die cultuur is een gevolg van de integratie
van het Noordzeegebied en het Oostzeegebied. Ze
komt tot uiting in economisch en sociale netwerken,
commerciële en technische vernieuwingen en de mo¬
biliteit van goederen, kapitaal en mensen. Het ene ar¬
tikel illustreert dit perspectief meer dan het andere.

A.E. Leuftink, Harde Heelmeesters. Zeelieden en hun dok¬
ters in de 18de eeuw (Zutphen: Walburg Pers, 2008;
288 p., ill., ISBN 978-90-5730-543-6; €39,50)
Dit is de heruitgave van het in 1991 verschenen boek
Harde Heelmeesters, geschreven door arts en publicist
Arnold Leuftink, die een jaar na het verschijnen in
1992 overleed. Door de jaren heen is Leuftinks werk
gaan gelden als het standaardwerk over zeventien¬
de- en achttiende-eeuwse medische zorg aan boord.
Dit veelomvattende boek werd eerder uitgebreid be¬
sproken door collega-arts G.T. Haneveld in het Tijd¬
schrift voor Zeegeschiedenis (1992, 2). Zijn kritiek be¬
helsde toen vooral het ontbreken van een register; in
de heruitgave is deze aan het boek toegevoegd.
Harde Heelmeesters belicht de achtergronden van de
medische zorg, vooral bij de VOC, maar ook bij
’s Lands Vloot en de walvisjacht op basis van oor¬
spronkelijke journalen en Attestaties van scheeps¬
chirurgijns in het Staats Argief in Kaapstad. De Atte¬
staties waren gericht aan de Gouverneur met een
weergave door de opperchirurgijn of dienst plaats¬
vervanger over de oorzaken en het verloop van ziek¬
te en sterfte tot de aankomst in de Tafelbaai.
Scheepschirurgijns waren harde heelmeesters, die
desondanks vaak machteloos stonden tegenover de
steeds terugkerende epidemieën aan boord. Een
apart hoofdstuk is gewijd aan de slavenexport. Het
boek uitgegeven in hardcover. Het is qua tekst on¬
gewijzigd gebleven, maar is dit maal voorzien van
nieuwe afbeeldingen en een aan de tijd aangepaste
vormgeving.

Kwalificaties

Kwalificaties:

Aard publicatie: bundel bijdragen aan twee workshops
Niveau: wetenschappelijk, specialistisch
Doelgroep: belangstellenden in economische en
maritieme geschiedenis van de Middeleeuwen en
vroegmoderne tijd
Minpunt: van één van de auteurs ontbreekt de korte
levensbeschrijving
Pluspunt: in verschillende artikelen een ontwikke¬
ling van verrassende gezichtspunten
G.M.W. Acda

Aard publicatie: hét standaardwerk over zeventiendeen achttiende-eeuwse medische zorg aan boord
Niveau: wetenschappelijk, maar ook voor een bre¬
der publiek
Doelgroep: algemeen geïnteresseerd publiek in de
medische zorg
Minpunt: enige medische kennis is bij het lezen no¬
dig
Pluspunt: veel omvattend en leest voortreffelijk
C.P.P. van Romburgh
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Het boek verscheen als begeleiding bij de gelijkna¬
mige tentoonstelling die in december 2007 in het
Zuiderzeemuseum van start ging. Tentoonstelling
en boek werden in samenwerking met het Wereld
Natuur Fonds (WNF) gemaakt. De Walvis bevat vier
thematische hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk
passeren diverse soorten walvissen met hun speci¬
fieke gedrag de revue. Daarna volgen de verhalen en
mythen rondom de walvis, van de Bijbelse Jona in de
grote vis tot aan de film Free Willy over de vriend¬
schap tussen een orka in gevangenschap en een
straatjongen. Het hoofdstuk over de Nederlandse
walvisjacht is het langst en inhoudelijk het meest in¬
teressant. Er wordt veel aandacht besteed aan de
bloeitijd van de walvisjacht in de zeventiende en
achttiende eeuw. De felle jacht leidde ertoe dat de
walvisvaart zich van Spitsbergen en Jan Mayen ver¬
plaatste naar Straat Davis ten westen van Groen¬
land. Eind achttiende eeuw werd de Nederlandse
walvisjacht gestaakt. Latere pogingen de jacht te
heropenen zijn weinig succesvol geweest. In het
laatste deel wordt ingegaan op de walvis als be¬
dreigde diersoort. Ondanks internationale afspra¬
ken over de bescherming van walvissoorten wordt er
door sommige landen nog steeds op deze dieren ge¬
jaagd. Een van de positieve punten is de ontwikke¬
ling van het zogenaamde diervriendelijke walvistoerisme.

Kwalificaties
Aard publicatie: begeleidend boek bij tentoonstel¬
ling
Niveau: populair
Doelgroep: geïnteresseerden in walvissen en walvis¬
vangst
Minpunt: soms te beknopt
Pluspunt: fraaie afbeeldingen
Henk den Heijer

Rif Winfield, British warships in the age of sail 17931817. Desiyn, construction, careers and fates (Barnsley:
Seaforth Publishing; 2008,420 p., ill., ISBN 978-184415-717-4; £50.-)
Weer een heruitgave van een standaardboek! In
2005 verscheen British warships in the age of sail 1793-
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1817 bij Chatham Publishing voor het eerst. Sinds¬
dien is dit het standaardwerk voor maritiem-historici betreffende informatie over de ruim 2.000 sche¬
pen van de Royal Navy tijdens de Franse oorlogen
met Engeland. Al snel na het verschijnen was dit
boek uitverkocht. De gegevens zijn deels afkomstig
uit de admiraliteitsarchieven in Engeland en zono¬
dig ook uit andere bronnen. De schepen zijn in het
boek gedetailleerd beschreven, maar is het net geen
omgevallen kaartenbak geworden. De enige kritiek
op het boek is dat er geen verwijzingen zoals voet¬
noten zijn, zodat de gegeven informatie niet kan
worden gecontroleerd.
Het boek is ook nuttig voor de Nederlandse marinegeschiedenis. Voormalige Nederlandse oorlogs¬
bodems, die in de Bataafse en Franse tijd door de
Royal Navy werden genomen, zijn ook in dit boek te¬
rug te vinden. Vanzelfsprekend behoren hiertoe ook
de schepen die admiraal Duncan bij de Slag bij Kam¬
perduin buit maakte.
Deze druk verschilt weinig van de eerste uitgave.
Achterin is een bladzijde te vinden met wat aanvul¬
lingen (p. 420). Overigens maar een erg bescheiden
lijstje.

Kwalificaties:
Aard publicatie: naslagwerk over Britse marinesche¬
pen eind achttiende eeuw en begin negentiende
eeuw
Niveau: wetenschappelijk, maar ook voor een bre¬
der publiek
Doelgroep: historici, archeologen en genealogen
Minpunt: erg veel detailinformatie
Pluspunt: mooi boek
C.P.P. van Romburgh

G. Rommelse, ‘Follow Me’. De M-fregatten van de Karei
Doorman-klasse (Franeker: Van Wijnen, 2008; 132 p.,
ill., ISBN 978-90-5194331-3;€ 19,90)
Tussen 1991 en 1995 nam de Koninklijke Marine
acht multipurposefregatten van de Karei Doormanklasse in dienst. Dit type, dat de verouderde roofdier-klasse en Van Speijk-klasse verving, kenmerkt
zich door een innovatief ontwerp van het platform
en zeer geavanceerde SEWACO-systemen. De Mffegatten waren vanaf 1991 jarenlang de paradepaardjes van de oppervlaktevloot van de Koninklijke
Marine. De eerste plannen dateren van 1977. De fre¬
gatten, ontwikkeld ten tijde van de Koude Oorlog,
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waren ontworpen om de dreiging van Sovjet onder¬
zeeboten teniet te doen en beschikten eveneens over
luchtverdedigingcapaciteit. Vandaar de aanduiding
multipurpose.
Ondanks de veelzijdigheid en de goede eigen¬
schappen werd het M-fregat volgens historicus Gijs
Rommelse snel ingehaald door de geschiedenis. Al
bij de indiensttreding was de Koude Oorlog voorbij.
Herstructurering en bezuinigingen dwongen De¬
fensie tot inkrimping en wijziging van de oppervlaktevloot. Tegenwoordig ligt de nadruk op expeditio¬
nair optreden. Inmiddels zijn zes M-fregatten
verkocht. Slechts twee M-fregatten blijven in dienst
van de Koninklijke Marine. Het boekje kwam tot

stand op initiatiefvan de afdeling Afstoting Schepen
van de Defensie Materieel Organisatie.
Kwalificaties

Aard publicatie: chronologisch overzicht van op¬
komst en teloorgang van een type oorlogsschip
Niveau: wetenschappelijk, maar ook zeer toeganke¬
lijk voor een breder publiek
Doelgroep: algemeen geïnteresseerd publiek in de
Koninklijke Marine
Minpunt: het descriptieve karakter
Pluspunt: goed gedocumenteerd
Victor Enthoven

Nieuwe boeken en artikelen
Ron Brand

Het tijdschrift ‘Gewina: tijdschrift voor de geschie¬
denis der geneeskunde, natuurwetenschappen,
wiskunde en techniek’ heet m.i.v. 2008 ‘Studium:
tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsge¬
schiedenis’. Het wordt als Studium opgenomen. De
tijdschriften ‘Maritime Life and Traditions’ (MLT)
en ‘Neptunus: driemaandelijks maritiem tijdschrift’
(Neptunus) hielden op te bestaan en komen derhal¬
ve te vervallen.
De Koninklijke Bibliotheek zegde een aantal
abonnementen op buitenlandse historische tijd¬
schriften op. De tijdschriften ‘Albion: a quarterly
journal concerned with British studies’ (Albion),
‘Central European History’ (CEH), ‘California His¬
tory’ (CH), ‘Georgia Historical Quarterly’ (GHQ),
‘The North Carolina Historical Review’ (NCHR),
‘Pacific Historical Review’ (PHR), ‘Virginia Magazi¬
ne of History and Biography’ (VMH) worden daar¬
om niet meer doorgenomen.
In TvZ 23 (2004) nr. 1 werd op pp. 83-87 een over¬
zicht gegeven van de periodieken en andere publica¬
ties die worden doorgenomen op voor de rubriek
‘Nieuwe boeken en artikelen’ relevante titels. Hetaanbod op de maritiem-historische markt echter heeft een
dynamisch karakter, hetgeen betekent dat tijdschrif¬
ten komen en haan. Daarnaast missen zij die na 2004
lid van onze vereniging werden dit handzame over¬
zicht. Tijd dus voor een geactualiseerde versie, waar¬
bij ook de afkortingen worden gegeven waaronder de
publicaties in onze bibliografie worden opgenomen.
Tenslotte wordt vermeld in welke bibliotheek een pe¬
riodiek in ieder geval kan worden geraadpleegd, zon¬
der dat daarbij naar volledigheid is gestreefd.
Voor de bibliotheken, waar de hieronder genoem¬
de tijdschriften, jaarboeken, enz. zijn te raadplegen,
zijn de volgende afkortingen gehanteerd:
KB
MMR
NSA
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Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Bibliotheek van het Maritiem Museum
Rotterdam
Bibliotheek van het Nederlands Scheep¬
vaartmuseum Amsterdam (tot medio
2010 gesloten vanwege de renovatie van
het museumgebouw)

Nieuwe boeken en artikelen

Code

AAMH

Titel

Quarterly newsletter of
the Australian Association
for Maritime History
AE
De Achttiende Eeuw: documentatieblad van de Werk¬
groep Achttiende Eeuw
AHR
The American Historical
Review
AHS
Australian Historical Studies
AJ
Das Achtzehnte Jahrhundert
AMH
Altonaer Museum in
Hamburg Jahrbuch
AMK
Arsbok Marinmuseum
Karlskrona
Amstelo- Amstelodamum: maandblad
damum voor de kennis van Amsterdam
AN
The American Neptune
Annales

Verblijf¬
plaats
MMR/
NSA
KB

KB
KB
KB
MMR/
NSA
MMR/
NSA
KB/
MMR/
NSA
KB/
MMR/NSA
KB

Annales: Histoire, Sciences
Sociales
Archief Archief: mededelingen van
MMR/
het Koninklijk Zeeuwsch
KB
Genootschap der Weten¬
schappen
ArgoArgonauta: the newsletter of MMR
nauta
the Canadian Nautical
research Society
ArmaArmamentaria: jaarboek
MMR
mentaria Legermuseum
BH
Business History
KB
BHR
Business History Review
KB
Biekorf Biekorf: Westvlaams archief
KB
voor geschiedenis, archeologie,
en taal- en volkskunde
Binnen- Binnenvaart (Vereniging
MMR
vaart
De Binnenvaart)
BMGN
Bijdragen en Mededelingen
KB/NSA
betreffende de Geschiedenis
der Nederlanden=The L.C.
Historical Review
207

Bokkepoot

BuR

De Bokkepoot: tijdschrift
van de Landelijke Vereniging
tot Behoud van het Historisch
Bedrijfsvaartuig
Beitrage zur Rheinkunde
(Rhein-Museum Koblenz)
Bulletin van het Rijksmuseum

BW

De Blauwe Wimpel

BR

CB
CHM

Classic Boat
Chronique d’Histoire
Maritime
CHR
Canadian Historical Review
CJH
Canadian Journal of History
CT
Caert-Thresoor: tijdschrift
voor de geschiedenis van de
cartografie in N ederland
CWH
Civil War History
Drassana Drassana: revista del Museu
Maritim de Barcelona
DSA
Deutsche SchifFahrtsarchiv:
wissenschaftliche Zeitschrift
des Deutschen Schiffahrtsmuseums
DSI
Deutsche SchifFahrt: Informationen des Fordervereins
Deutsches SchifFahrtsmuseum
EcHR
Economie History Review
EHQ
European History Quarterly
EHR
English Historical Review
EIT
Erfgoed van Industrie en
Techniek
ERH
European Review of History
FH
French History
FHS
French Historical Studies
FSM
Fries Scheepvaart Museum.
Jaarboek
GC
The Great Circle: journal of
the Australian Association for
Maritime History
Genealo- Genealogie: kwartaalblad van
gie
het Centraal Bureau voor
Genealogie
GM
Geschiedenis Magazine (v/h
Spiegel Historiael)
GN
Gens Nostra: maandblad der
Nederlandse Genealogische
Vereniging
GS
Globe Studies (Engelse versie
van Der Globusff eund)
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MMR/
NSA

MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR
MMR/
NSA
KB
KB
KB/
MMR/
N SA
KB
MMR
MMR/
NSA

MMR/
NSA
KB
KB
KB
MMR/
NSA
KB
KB
KB
MMR/
NSA
MMR/
NSA
KB/
MMR/
NSA
MMR
KB/
NSA
MMR/
NSA

HEK
HES
Hij
Historia
History
HJ
HLQ
Holland

Historische Encyclopedie
Krimpenerwaard
Histoire, Économie & Société
Historisches Jahrbuch
Historia: Historiese
Genootskap van Suid-Afrika
History: journal of the
Historical Association
Historical Journal
Huntington Library Quarterly
Holland: historisch tijdschrift

KB/
MMR
KB
KB
KB

JIH

KB

JMH

KB
KB
KB/
MMR
HR
Historical Research
KB
HSK
Handels- og Sdfartsmuseet
MMR/
pa Kronborg. Arbog
NSA
HT
History Today
KB
HZ
Historische Zeitschrift
KB
IAR
Industrial Archaeology Review KB
IATM
Transport Museums. Journal MMR
of the International Ass. of
Transport & Communications
Museums
IHR
International History Review KB/NSA
IHS
Irish Historical Studies
KB
IJMH
International Journal of
MMR/
Maritime History
NSA
IJNA
International Journal of
NSA
Nautical Archaeology
IM
Imago Mundi: the journal of MMR/
the International Society for
NSA
the History of Cartography
INAQ
The INA Quarterly (The Insti- NSA
tute of Nautical Archaeology)
IRSH
International Review of Social KB
History
Itinerario Itinerario: international
KB/
journal on the history of
MMR/
European expansion and
global interaction
NSA
JAfH
Journal of African History
KB
JAmH
The Journal of American
KB
History
JBS
Journal of British Studies
KB
JCBG
Jaarboek van het Centraal
KB/
Bureau voor Genealogie
MMR/
NSA
JCH
Journal of Contemporary
KB
History
JEEH
Journal of European
KB
Economic History
JEH
Journal of Economic History KB
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JGA
JICH

JN
JRAH
JSH
JSoH
JTH
JWH
KL

Kleio

Köhlers
Flottenkalender
LCM
Lekko

LMS

Jaarboek van het Genootschap
Amstelodamum
The Journal of Imperial and
Commonwealth History
Journal of Interdisciplinary
History
The Journal of Modern
History
Journal ofNavigation
Journal of the Royal Australian
Historical Society
The Journal of Southern
History
Journal of Social History
(Societies and Cultures)
The Journal of Transport
History
Journal of World History
Kalmar Lan: Meddelande
fran Kalmar Lans Hembygdsförbund och Stiftelsen
Kalmar Lans Museum
Kleio: journal of the Department of History, University
of South Africa
Kohlers Flottenkalender

MGZ
MK

KB
MM
KB
NSA
KB

MMAB

KB

MN

KB
KB

Model¬
bouwer
MS

KB
MMR

MW
NE

Neptunia
KB
NEQ
MMR
Netwerk

Le Chasse-Marée: des
bateaux et des hommes
Lekko: periodiek van de
Vereniging van Belangstellenden voor de Sleepvaart
The Log of Mystic Seaport

Logbuch Das Logbuch: Zeitschrift fur
Schiffbaugeschichte und
Schiffsmodellbau
LOW
Land of Water: tijdschrift
voor de toekomst (v/h Het
Peperhuis)
MAN
Maritime Archaeology
Newsletter (Roskilde)
Mars et
Mars et Historia
Historia
MAST

MMR/
NSA
KB

MB

Maritime Anthropological
Studies
Marineblad

MF

Map Forum

Nieuwe boeken en artikelen

MMR/
NSA
MMR/
NSA

NF

NM

MMR/
NSA
MMR/
NSA

NSA

MMR

NSMNT

MMR/
NSA
KB/
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR

NSY
NWCR
NYH
OA

Nordlicht
NRJ

OR
PP
Prologue

Militargeschichtliche
KB
Zeitschrift
Maritim Kontakt: Kontaktud- NSA
valget for Dansk Maritim His¬
torie- og Samfimdsforskning
The Mariner’s Mirror
KB/
MMR1
NSA
Mededelingen van de
MMR/
Koninklijke Marine Academie NSA
(België)
Maritiem Nederland
MMR/
NSA
De Modelbouwer: maandblad MMR/
voor de modelbouw
NSA
Model Shipwright
MMR/
NSA
Maritime Wales
MMR
De Negentiende Eeuw:
KB
documentatieblad werkgroep
ïge eeuw
Neptunia: Musee de la Marine MMR/
(Parijs)
NSA
The New England Quarterly:
KB
a historical review of New
England life and letters
Netwerk
MMR/
NSA
Nautica Fennica. The MariMMR
time Museum of Finland
annual report
The Northern Mariner/Le
MMR
Marin du Nord
Das Nordlicht
MMR
Nautical Research Journal
MMR/
NSA
Norsk Sjofartsmuseum
MMR/
Arbok (Oslo)
NSA
Noordelijk ScheepvaartMMR
museum, Niemeyer
Tabaksmuseum. Jaarboek
Northern Seas Yearbook
MMR
Naval War College Review
NSA
New York History
KB
Ons Amsterdam
KB/
MMR/NSA
Ons Rotterdam
MMR
Past & Present
KB
Prologue: quarterly of the
KB
National Archives and Records
Administration (USA)
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Quaerendo

Quaerendo: a quarterly
journal from the Low
Countries devoted to manu¬
scripts and printed books
RAH
Reviews in American History
RBH
Revue Beige de Phililogie et
d’Histoire=Be!gisch Tijd¬
schrift voor Filologie en
Geschiedenis
RBHC
Revue Beige d’Histoire Contemporaine=Belgisch Tijd¬
schrift van Nieuwste
Geschiedenis
Redding- De Reddingboot: mededelinboot
gen van de Koninklijke Noorden Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij
RH
Revue Historique
RHAF
Revue d’Histoire de 1’Amerique Frangaise
RHMC
Revue d’Histoire Moderne &
Contemporaine
RHN
Revista de Historia Naval
Rittenhouse
RJ
RN
RSDHA

SA
SAB
SaM
SAS
SBr
Sea
History
SEHR
SHT
Signals
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Rjttenhouse: journal of the
American Scientific
Instrument Enterprise
Rotterdams Jaarboekje
Revue du Nord
Revue Historique de Dunkerque et du Littoral (Société
Dunkerquoise d’Histoire et d’
Archéologie)
Slavery & Abolition: a journal
of slave and post-slave studies
Sjpfarthistorisk Arbok
(Bergen)
Sandefjordmuseene Arbok
Sjöhistorisk Arsbok
(Stockholm)
Sea Breezes: the magazine of
ships and the sea
Sea History
Scandinavian Economic
History Review
Skript Historisch Tijdschrift
Signals: the quarterly
magazine of the Australian
National Maritime Museum

MMR

Sjaek’len

SJH
KB
KB

SM
SMA

KB

MMR/
NSA

KB
KB
KB
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
KB
KB/
MMR

Sjaek’len: arbog for Fiskeriog Sofartsmuseet Saltvandsakvarieti Esbjerg
Scandinavian Journal of
History
Ships Monthly
Stavanger Museum Arbok

SoH
Social History
SpreekDe Spreekbuis
buis
Stadsge- Stadsgeschiedenis
schiedenis
StB
Steamboat Bill
StratéStratégique
gique
Studium Studium: tijdschrift voor
wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (v/h Gewina)
Surveyor Surveyor: a quarterly magazine from ABS (American
Bureau of Shipping)
SWZ
SWZ Maritime
SZ

Spiegel der Zeilvaart

S&Z

Schiff&Zeit

Tagrijn

Tagrijn: tijdschrift van de
Vereniging Botterbehoud
Technology and Culture:
the international quarterly
of the Society for the History
ofTechnology
Terra Incognita: the journal
of the history of discoveries
Tijdschrift voor Sociale en
Economische Geschiedenis
Tijdschrift voor Geschiedenis
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis

TC

KB

TI

MMR/
NSA
MMR
MMR

TSEG
TvG
TvZ

MMR
UM
MMR/
NSA
KB

USNIP
VSW

KB
MMR/
NSA

WN

Unda Maris: arsbok
Sjöfartsmuseet, Goteborg
Proceedings of the United
States Naval Institute
Vierteljahrschrift ftir Sozialund Wirtschaftsgeschichte
Vlaggentijdschrift Vexilla
Nostra

MMR/
NSA
KB
MMR
MMR/
NSA
KB
MMR
UBLeiden
MMR
NSA
KB/
MMR
MMR

MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
KB/
NSA

MMR/
N SA
KB/
MMR
KB/NSA
KB/
MMR/
NSA
MMR/
NSA
MMR/
NSA
KB
KB/
MMR/
NSA
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VZ
WA
WB

WFON
WI
WMQ

WSR
ZE

Vierteljahrshefte ftir
Zeitgeschichte
Warship. Yearbook
Wooden Boat: the magazine
for wooden boat owners,
builders, and designers
West-Friesland Oud en Nieuw
Warship International
William & Mary Quarterly:
a magazine of early American
history and culture
World Ship Review: the journal of the World Ship Trust
Zeventiende Eeuw: cultuur in
de Nederlanden in interdisciplinair perspectief
Zeemagazijn

Zeemagazijn
ZT
Zeeuws Tijdschrift
ZU
ZeitschriftfïirUnternehmensgeschichte
ZVHG
Zeitschrift des Vereins ftir
Hamburgische Geschichte

KB
MMR
NSA

KB
MMR/
NSA
KB

MMR
KB/
NSA
MMR/
NSA
KB
KB
KB

NASLAGWERKEN
47066. ACDA, GERARD, HENK DEN HEIJER, ADRI
VAN VLIET, Twee eeuwen maritieme geschied¬
schrijving in Nederland. TvZ 27, 2008, 3-17, ill.
(themanummer: Twee eeuwen maritieme historiografie)
47067. BAIRD, BOB, Shipwrecks of the Forth and
Tay. Caithness, Whittles Publishing, 2008,288 p.,
ill. (naslagwerk met gegevens over 300 scheepsverliezen)
47068. BES, LENNART, Records in a rival’s reposi¬
tory: archives of the Dutch East India Company
and related materials in the India Office Records
(British Library), London (and the National Archi¬
ves of Malaysia, Kuala Lumpur). Itinerario 31,2007,
nr. 3,16-38, ill.
47069. DOWNS, MIKE, Recent literature in disco¬
very history. TI 39, 2007,101-111
47070. FENTON, ROY, The historiography ofWelsh
shipping companies. MW 28, 2007, 80-102
47071. GONZALEZ-ALLERHIERRO, JOSÉ IGNACIO,
Catalogo-guia del Museo Naval de Madrid. Ma¬
drid, Ministerio de Defensa, 2007, 2007, tomo I,
696 p., ill. (tweede editie)
47072. HEIJER, HENK DEN, CEES VAN ROMBURGH, Werken van de Linschoten-Vereeniging.
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In: (Henk den Heijer e.a. (red.)), Reizen door de
eeuwen heen (Zutphen, 2008) 83-133, ill. (inhou¬
delijke beschrijving van de eerste 106 delen, uitgegeven in
de ‘Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging’,
vijfgelegenheidsuitgaven en drie registerdelen)
47073. HUGHES, ARWYN, A bibliography of the wri¬
tings of Dr Lewis Lloyd (1939-97). MW 28, 2007,
103-110 (betreft publicaties op het gebied van de sociaalmaritiemegeschiedenis van Wales, verschenen tussen 1972
en 1999)
47074. KOLLTVEIT, BARD, Norsk Sjqfartsmuseums
publikasjonsvirkomhet 1929-2006. NSA 2006 (ver¬
schenen 2007) 149-160
47075. MARTI'N-MERAS VERDEJO, LUISA, Catalogo de los documentos existentes en el Museo na¬
val referentes a la expedición hidrogafica septen¬
trional del Adas de America. RHN 25,2007, Num.
g8, Suplemento Num. 9, 77 p., ill.
47076. PARKER, JOHN, De encyclopedie van onder¬
zeeërs: een geïllustreerd naslagwerk over de ge¬
schiedenis van onderzeese vaartuigen, van de
Nautilus en de Hunley tot de moderne kernonderzeeërs; vert. Kees Hartmans. Utrecht, Veltman Uit¬
gevers, 2008, 256 p., ill. (met informatie over 140 on¬
derzeeërs met 700 historische en modemefoto’s)
47077. PARTRIDGE, M.S., K.E. PARTRIDGE (samenst.), The Mariner’s Mirror: the international
journal of the Society for Nautical Research: bi¬
bliography for 2005. Londen, The Society for Nau¬
tical Research, 2007, 36 p.
47078. -, -, (samenst.), The Mariner’s Mirror: the
international journal of the Society for Nautical
Research: bibliography for 2006. Londen, The So¬
ciety for Nautical Research, 2008, 48 p.
47079. STONE, PETER, Encyclopedia of Australian
shipwrecks and other maritime incidents, inclu¬
ding vessels lost overseas, merchant ships lost at
war, and those lost on inland waters, together
with a bibliography of vessel entries. Yarram, Vic¬
toria (Australië), Oceans Enterprises, 2006, xlviii,
111184 p., ill.
ALGEMENE MARITIEME LITERATUUR
47080. ACDA, GERARD, Het Duits Scheepvaartmu¬
seum in Bremerhaven. BW 63, 2008,102-105, ill.
47081. BAUER, RICHARD, Fran nutid till framtid.
AMK2007, 9-22, ill. (met Engelse samenvatting)
47082. BEAGLEHOLE, TIM, A life of J.C. Beagleho¬
le: New Zealand scholar. Wellington, Victoria
University Press, 2006, 559 p., ill. (betreftjohn Caw-
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te Beaglehole (1901-1971), bezorger uan de scheepsjour¬
nalen uan ontdekkingsreiziger James Cook)
47083. BENTLEY, JERRY H., RENATE BRIDENTHAL, KAREN WIGEN (eds.), Seascapes: maritime
histories, littoral cultures, and transoceanic
exchanges. Honolulu, University of Hawaii Press,
2007, x, 261 p., ill.
47084. BIEDERMANN, ZOLTAN, Soqotra: Geschichte einer chrisdiches Insel im Indischen Ozean vom Altertum bis zur Friihen Neuzeit. Wiesba¬
den, Harrassowitz Verlag, 2006, vi, 232 p., ill.
47085. BRUIJN, JAAPR., FrankBroeze (1945-2001):
met een blik op de wereld. TvZ 27,2008,46-51, ill.
(themanummer: Tioee eeuiven maritieme historiograjie)
47086. BYSKOV, SQREN, En skibstpmrer takker af:
om bevaringen af museets fartqjsamling. Sjaek’len 2007 (verschenen 2008) 58-67, ill. (met Engelse
samenvatting)
47087. -, e.a., 40 ars forskning ved Fiskeri- og Spfartsmuseet. Sjcek’len 2007 (verschenen 2008) 3457, ill. (met Engelse samenvatting)
47088. CASTILLO, DENNIS, The Maltese Cross: a
strategic history of Malta. Westport (CT)/Londen,
Praeger, 2006, ix, 268 p., ill. (passim maritiem)
47089. DAVIDSON, JAMES D.G., Scots and the sea:
a nation’s lifeblood. Edinburgh, Mainstream Pu¬
blishing Co., 2005, 352 p.
47090. DESSENS, HENK, Het Maritiem Museum
Rotterdam: het oudste scheepvaartmuseum van
Nederland. Zeemagazijn 35,2008, nr. 2,12-13, ül47091. -, Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoedi¬
ging van ’s Lands Zeedienst. Zeemagazijn 35,
2008, nr. 2, 3, ill.
47092. FISCHER, LEWIS R. e.a., In memoriam, Ro¬
bin Craig, 1924-2007: some personal tributes. IJMH
19, 2007, no. 2,1-19
47093. FROMM, HEINRICH, Antonius von Padua:
der beliebteste Heilige der Welt und seine Beziehungen zur Schifffahrt. DSI 29, 2007, nr. 2, 6-8,
ill.
47094. GAASTRA, FEMME S., De Linschoten-Vereeniging 1908-2008. In: (Henk den Heijer e.a.
(red.)), Reizen door de eeuwen heen (Zutphen,
2008) 11-58, ill.
47095. -, Taco Hayo Milo (1906-1960): de inspira¬
tor. TvZ 27, 2008, 41-45 (themanummer: Twee eeu¬
wen maritieme historiograjie)
47096. GAMES, ALISON, Atlantic history: defini¬
tions, challenges, and opportunities. AHR 111,
2006,741-757 (AHRjbrum; zieooknrs. 47102,47109
en 47113)
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47097. GERDS, PETER, Anker auf! Kohlers Flottenkalender 97, 2008, 216-217, ill- (korte geschiedenis
van het scheepsanker)
47098. GILJE, PAUL A., WILLIAM PENCAK (ed.),
Pirates, Jack Tar, and memory: new directions in
American maritime history. Mystic (CT), Mystic
Seaport Museum, 2007, 218 p.
47099. HABERMEHL, NICO, Johannes Cornelis de
Jonge (1793-1853): ‘historicus onzer zeetriom¬
fen’. TvZ 27, 2008, 18-24, Hl- (themanummer: Tivee
eeuwen maritieme historiograjie)
47100. HAHN-PEDERSEN, MORTEN, Et museum i
stadig bevaegelse: Fiskeri- og Sqfartsmuseet 18682008. Sjaek’len 2007 (verschenen 2008) 8-33, ill.
(met Engelse samenvatting)
47101. HEIJER, HENK DEN, Michael Georg de Boer
(1867-1958): de schoolmeester. TvZ 27, 2008, 2530, ill. (themanummer: Tivee eeuwen maritieme histo¬
riograjie)
47102. HORDEN, PEREGRINE, NICHOLAS PUR¬
CELL, The Mediterranean and ‘the NewThalassology’. AHR 111, 2006, 722-740 (AHRJorum; zie 00k
nrs. 47096,47109 en 47113)
47103. HORNIG, KARIN, Leben mitdem Schiff: zur
Verwendung und Wiederverwendung in der Antike. Remshalden, Verlag B.A. Greiner, 2007, 179
p., ill. (serie ‘Ausgrabungen unde Foschungen’, Band 5)
47104. JAFFRY, GWENDAL, Au pays de 1’encens: le
musée maritime d’Oman. LCM 2008, no. 204, 52-

59, ill47105. KANEDA, TAKASHI, Een Japans museum
met traditionele houten schepen; vert. Elly Meijn.
SZ32, 2008, nr. 3, 63-65, ill. (betreft het scheepvaart¬
museum van Aomori, Japan)
47106. KINGMA, JUR (eindred.), Zaankanters en
het water: de mensen, de schepen en het landschap. Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2007, 224 p., ill. + DVD
47107. KRUK, REMKE, SJEF HOUPPERMANS
(red.), De zee, de zee.: in literaturen wereld¬
wijd. Amsterdam, Rozenberg, 2007, 278 p., ill.
47108. LENTZ, LOTHAR, Maritimes Merkwiirdiges.
Nordlicht 16, 2008, Heft 58, 4-11, ill. (gedenkwaar¬
dige gebeurtenissen uit de maritieme geschiedenis van Ro¬
stock)
47109. MATSUDA, MATT K., The Pacific. AHR 111,
2006, 758-780 (AHR Jorum, zie ook nrs. 47096,
47102 en 47113)
47110. ROBERTS, OWAIN T.P., Nautical items in
the Gwynned Museum & Art Gallery, Bangor. MW
26, 2005, 92-96, ill. (betreft scheepsmodellen van de
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gunnery: notes on the origins ofU.S. Navy gun fire
control system rangekeepers, partlll. WI42,2005,
60-105, ill- (ueruolg uan nr. 44789)
SCHIP EN SCHEEPSBOUW SCHEEPSVERSIERING
47869. RODEN, EELCO VAN, De mastwortel (1 en
2). SZ 32, 2008, nr. 4, 36-37, ill., nr. 5, 36-37, ill.
47870. -, Het ontstaan van scheepssier. SZ 32,
2008, nr. 1, 32-33, ill.
47871. -, Het roerbeeld, een hedendaagse traditie.
SZ 32, 2008, nr. 2,18-19, ill47872. -, Houtkeuzes. SZ 32, 2008, nr. 3, 50-51, ill.
MARITIEME ARCHEOLOGIE
47873. AKKER, JEF VAN DEN e.a., Bundel maritie¬
me vindplaatsen 1. Amersfoort, Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten;
Steenwijk, Landelijke Werkgroep Archeologie
OnderWater, 2007,111 p., ill.
47874. CLERINX, HERMAN, Plunderschatten uit de
Rijn. GM 43, 2008, nr. 3, 32-34, ill. (zie ook nr.
47886)
47875. GR0N, OLE, ANNE NORGARD JORGEN¬
SEN, GERD HOFFMANN, Marine archaeological
survey by high-resolution sub-bottom profilers.
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NSA2006 (verschenen 2007) 115-144, ill. (met Noor¬
se samenuatting)
47876. GUNDERSEN, JOSTEIN, Arkeologiske havneunders0kelser i Oslo: senketunnelprosjektet i
Bjorvika. NSA 2006 (verschenen 2007) 97-114, ill.
(met Engelse samenuatting)
47877. HARRIS, DAN G., Review essay: excellence
in marine archaeology. NM 17, 2007, no. 1, 53-56
(betreft Carl Ola/Cederlund, Vasa I: the archaeology of a
Swedish warship of 1628’ (Stockholm, National Mariti¬
me Museums ofSweden, 2006); zie nr. 44809)
47878. ISLES, TONY, The Bronze Bell wreck: Tal-yBont, Bae Ceredigion. MW 26, 2005, 7-21, ill (zie
ooknr. 47883)
47879. MOORE, JONATHAN, Archaeological and
historical investigations of three War of 1812
wrecks in Kingston, Ontario: HMS St. Lawrence,
HMS Kingston and HMS Burlington. Ottawa, J.
Moore, 2006,140 p., ill.
47880. NYMOEN, PAL, Brynesteinstypologi: eller
Turid Fiskarbekks f0rste forlis: og marinarkeologene som m0tte seg sj0l i d0ra. NSA 2006 (ver¬
schenen 2007) 23-41, ill. (met Engelse samenuat¬
ting)
47881. OUT, WELMOED A., Selective use of Cornus
sanguinea L. (red dogwood) for Neolithic fish
traps in the Netherlands. Environmental Archae¬
ology 13, 2008, nr. 1 (betreft uisfuiken)
47882. RESINK, LIES (samenst., red.), Oud hout:
een bundeling van columns ‘Scheepshistorie in
de Flevopolders’ in 2006 en 2007 verschenen in de
Krant van Flevoland. Lelystad, Uitgeverij De
Twaalfde Provincie, 2007, 69 p., ill.
47883. SMITH, ROBERT D., The wrought-iron swi¬
vel guns from the Bronze Bell wreck site. MW 25,
2004, 21-26, ill. (zie ooknr. 47878)
47884. TORREMANS, R., M.P. DEFILET, T. DE
RIDDER, Dammes Erve 01.093: basisverslag van
het archeologisch onderzoek op de locatie ‘Dam¬
mes Erve’. Vlaardingen, Vlaardings Archeolo¬
gisch Kantoor, 2007,44 p., ill. (serie ‘VLAK-uerslag’,
nr. 8.1; betreft de scheepsweif‘Dammes Erve’)
47885. VANGSTAD, HILDE, Seks beinknapper
framgravd i fjaera ved Akershus festning: relikvier
i et historisk landskap?: en innfallsport til legen¬
den om ‘tricksteren’, mestertyv Ole-Pedersen
H0iland. NSA 2006 (verschenen 2007) 9-22, ill.
(met Engelse samenuatting)
47886. (CATALOGUS), Geraubt und im Rhein versunken: der Barbarenschatz. Stuttgart, Konrad
Theiss Verlag, 2006, 248 p., ill. (betreft de catalogus
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bij een tentoonstelling in het Museum der Pfalz te Speyer;
zie ook nr. 47874)
STUURMANSKUNST
47887. BLOEMENDAAL, MICHIEL, Scheveningen
Radio: van Morsesleutel tot satelliet. BW 63,
2008, 51-53, ill.
47888. HELGESEN, HENRY N., Wireless goes to
sea: Marconi’s radio and SS Ponce. Sea History
2008, no. 122, 20-23, ill47889. HILSTER, NICOLAS DE, The spiegelboog
(mirror-staff): a reconstruction. Bulletin of the
Scientific Instrument Society 2006, no. 90,6-16 (zie
ooknr. 47895)
47890. HOEBE, JAAP, Mijn reis met de Jo Clipper
van Jo Tankers: het Satcom radioverkeer. Spreek¬
buis 2008, nr. 101, 9-12, ill. (persoonlijke herinnerin¬
gen uan de auteur, een radio-ojffkier, aan een praktijkupdate reis in 1989)
47891. MÖRZER BRUYNS, WILLEM F.J., Conrad’s
navigation: Joseph Conrad as a professional sai¬
lor. IJMH 19, 2007, no. 2, 201-222 (met Engelse,
Duitse, Spaanse en Franse samenuatting)
47892. PLATT, ALAN, ROBERT T. SEXTON, The
rudder of the City of Adelaide. MM 94, 2008, 6278, ill.
47893. ROOIJEN, CORNELIUS DEN, Van telemobiIoscoop tot Smart-L: radar aan boord, een must!
BW 63, 2008,151-153, ill.
47894. THIRSLUND, SQREN, Viking navigation.
Roskilde, The Viking Ship Museum, 2007,40 p., ill.
47895. WILDEMAN, DIEDERJCK, Een bijzondere
schenking. Zeemagazijn 35, 2008, nr. 2, 19, ill.
(betreft een reconstructie uan een spiegelboog, een hoekmeetinstrument ontwikkeld in 1660 door Joost uan
Breen; zie ooknr. 47889)
KARTOGRAFIE EN OCEANOGRAFIE
47896. CHAMBERS, CYNTHIA, The geography of
cannibalism: specificity in sixteenth-century New
World cartography and literature. Tl3g, 2007, 5267, ill. (passim maritiem)
47897. CREW, THOMAS E., ANDREW BROWN III,
Getting the ocean right. USNIP133, 2007, nr. 10,
48-49, ill.
47898. KANAS, NICK, Star maps: history, artistry,
and cartography. Chichester, Springer i.s.m.
Praxis Publishing, 2007, xxxiv, 382 p., ill.
47899. MEER, SJOERD DE, Map treasures return
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home. IMCoS Journal 2007, nr. 108, 18-19 (betreft
de Corpus Christi Collectie)
47900. OLSHIN, BENJAMIN B., The mystery of the
‘Marco Polo’ maps: an introduction to a privatelyheld collection of cartographic materials relating
to the Polo family. TI 3g, 2007,1-23, ill.
47901. OSENGA, HENK, Het raadsel van de mercatorprojectie. Spreekbuis 2008, nr. 101, 33-35, ill.
47902. PUJADES I BATALLER, RAMON J., Les car¬
tes portolanes: la representació medieval d’una
mar solcada. Barcelona, Institut Cartografie de
Catalunya, 2007, 526 p., ill.+CD-ROM
47903. TYACKE, SARAH, All at sea: some carto¬
graphic problems in the North. IMCoS Journal
2007, nr. 111, 38-41
47904. -, Gabriel Tatton’s maritime atlas of the East
Indies, 1620-1621: Portsmouth Royal Naval Muse¬
um, Admiralty Library Manuscript, MSS 352. IM
60, 2008, part I, 39-62, ill. (met Franse, Duitse en
Spaanse samenvattingen)
47905. VOSS, MATTHEW H., ‘In this sign you shall
conquer’: the Cross of the Order of Christ in six¬
teenth-century Portuguese cartography. TI 39,
2007, 24-37, ill.
HAVENS EN WATERWEGEN
47906. ANTUNES, CATIA, LOUIS SICKING, Ports
on the border of the state, 1200-1800: an intro¬
duction. IJMH19, 2007, no. 2, 273-286 (met Engel¬
se, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting; zie ook nrs.

47916.47925 «1147945)
47907. ARRIAS, ROSANA, LEX BROERE, DON HEIJMAN (red.), Haven van Hitland: van vaargeul tot
woonhaven. Z.P1., Gelling Publishing, 2008, 191
p., ill. (betreft de toerkhaven Hitland in Nieuiverkerk aan
den IJssel)
47908. BADIA-MIRÓ, MARC, The ports of northern
Chile: a mining history in long-run perspective,
1880-2002. In: (Tapio Bergholm e.a. (eds.)), Ma¬
king global and local connections (St. John’s
(NF), 2007) 153-169, ill.
47909. BARRES, ALAIN, Ports de plaisance: quel bilan? LCM 2008, no. 202,16-21, ill.
47910. BERGHOLM, TAPIO, LEWIS R. FISCHER,
M. ELISABETTA TONIZZI, Introduction. In: (Ta¬
pio Bergholm e.a. (eds.)), Making global and lo¬
cal connections (St. John’s (NF), 2007) vii-xii
479H.
-, -, (eds.), Making global and local con¬
nections: historical perspectives on ports. St.
John’s (NF), International Maritime Economic
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History Association, 2007, xii, 194 p., ill. (serie ‘Re¬
search in maritime history’, no. 35)
47912. BLANCO, AGUSTIN COLETES (ed.), Gijón:
puerto Anglosajón. Oviedo, Ediciones Nobel for
Autoridad Portuaria de Gijón, 2005, 205 p., ill.
47913. BOSSOW, GÜNTER, Schwebefahren: tech¬
nische Denkmale. Kohlers Flottenkalender 97,
2008, 49-55, ill.
47914. BKANCATI, JACOPO, Escale a Gênes: avec
les travailleurs du port. LCM 2008, no. 205, 2029, ill.
47915. BROUWERS, ARNOUT, Erwas hier niets: de
aanleg van het Moskou-kanaal. Binnenvaart 17,
2008, nr. 1,15-17, ill.
47916. CURVEILLER, STÉPHANE, Calais and Dun¬
kirk: two sentinels, two geo-strategic states. IJMH
19, 2007, no. 2, 287-297 (met Engelse, Duitse, Spaan¬
se en Franse samenvatting; zie ook nrs. 47906,47925 en
47945)
47917. DAVIS, TONY, The five star port. SM 43,
2008, no. 4, 20-23, JU- (betreft de haven van Port Ever¬
glades)
47918. DIESTEL, HANS-HERMANN, Der Bospo¬
rus: seine Bedeutung und seine Probleme. Koh¬
lers Flottenkalender 97, 2008, 227-231, ill.
47919. DRIEL, HUGO VAN, GRETA DEVOS, Path
dependence in ports: the persistence of cooperati¬
ve forms. BHR81, 2007, 681-708, ill.
47920. EAMES, ALED, O Bwllhel i bendraw’r byd
[From Pwllheli to the ends of the earth]: agweddau ar hanes forwrol Pwllheli a’r cylch gan mlynedd yn 61,1879. MW 25, 2004, 72-92, ill. (betreft
de scheepvaart en scheepsbouw in de haven van Pwllheli
in Wales; met Engelse samenvatting)
47921. ELLIS, ROBERT, Looking for an ancestor in
the Panama Canal Zone, 1904-1914. Prologue 39,
2007, no. 3, 58-63, ill.
47922. GRAVEND, JACQUES, L’ascenseur a bateaux
des Fontinettes. LCM 2008, no. 205, 30-39, ill.
47923. GUIONNET, EDOUARD, The Lancashire
cotton lobby and the making of the Manchester
Ship Canal from 1883 to the interwar period. In:
(Tapio Bergholm e.a. (eds.)), Making global and
local connections (St. John’s (NF), 2007) 23-42,
ill.
47924. GÜNAYDIN, HÜLYA, Globalisation and pri¬
vatisation of ports in Turkey. In: (Tapio Bergholm
e.a. (eds.)), Making global and local connections
(St. John’s (NF), 2007) 171-194, ill.
47925. HARLITZ, ERIKA, Living on the limit: the
rise and fall of the town of Lödöse. IJMH 19, 2007,
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no. 2, 299-318, ill. (met Engelse, Duitse, Spaanse en
Franse samenvatting; zie ook nrs. 47906, 47916 en
47945)
47926. HOOPER, CRAIG, Don’t hate San Francis¬
co!: engage, don’t estrange. USNIP133, 2007, nr.
10, 64-68, ill. (betreft de relatie tussen de U.S. Navy en
de haven van San Francisco)
47927. HOSTE, STÉPHANE, REGINALD LOYEN,
STEPHAN VANFRAECHEM, New perspectives on
port competition: Antwerp and Rotterdam, 19451975. In: (Tapio Bergholm e.a. (eds.)), Making glo¬
bal and local connections (St. John’s (NF), 2007)
57-84, ill.
47928. JALHAY, PIET, Het Panamakanaal. BW 63,
2008, 59-60, ill.
47929. JONG, L.J. DE, De werkers aan het Noordzeekanaal. Z.PL, Nederlandse Genealogische Ver¬
eniging, afdeling Kennemerland, 2006, 61 p., ill.
(beschrijving van 270 kanaalarbeiders en hun gezinnen,
inleidingen over de aanleg van het kanaal en over het ron¬
selen en het leven van de kanaal- en polderwerkers)
47930. LANGE, HEINZ, Ölpest, 1991 auf der Warnow. Norldicht 16, 2008, Heft 59, 28-34, hl.

47931. LANGE, PETER DE, Vlaardingse KW-haven
leeft tussen wal en schip. Musis: 13, 2007, nr. 11,
378-379- 381-283
47932. LEPERS, PACALE, JEAN-LOUIS GAUCHER,
Le marais de Saint-Omer. LCM 2008, no. 202, 2230, ill.
47933. LIN, CHIH-LUNG, A survey ofthe operations
of the port of Kaohsiung, 1949-1957: the policies
for survival? In: (Tapio Bergholm e.a. (eds.)), Ma¬
king global and local connections (St. John’s (NF),
2007) 107-112, ill.
47934. MARNOT, BRUNO, HUBERT BONIN, The
international scope of Bordeaux port: logistics,
economic effects and business cycles in the nine¬
teenth and twentieth centuries. In: (Tapio Berg¬
holm e.a. (eds.)), Making global and local con¬
nections (St. John’s (NF), 2007) 1-22, ill.
47935. MEER, JACQ. VAN DER, Rotterdam aan zee:
Hoek van Holland. OR 29, 2008, no. 2, 22-25, hi.
47936. MONTEIRO, JERONIMO G.R., Mormugao
port: the golden gateway to Goa. In: (Tapio Berg¬
holm e.a. (eds.)), Making global and local con¬
nections (St. John’s (NF), 2007) 43-56, ill.
47937. NGUYEN QUANG NGOC, Domea, een
grenshaven aan de monding van de Tonkin rivier.
In: (John Kleinen e.a. (red.)), Leeuw en draak
(Amsterdam, 2007) 63-74, hl. (zie nr. 46248)
47938. PLUMMER, RUSSELL, Datafile: the port of
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Piraeus: haven for all seasons. SM43,2008, no. 4,
35-39,41-45, ill.
47939. POLÓNIA, AMÉLIA, The northwest Portu¬
guese seaport system in the early modern period.
In: (Tapio Bergholm e.a. (eds.)), Making global
and local connections (St. John’s (NF), 2007) 113136, ill.
47940. POUW KRAAN, PETER VAN DER, Bruggen
over de Nieuwe Herengracht: schepen varen via
gracht naar de Amstel. OA 60, 2008,122-124, hl.
47941. RIEKE, JACOBA L., De verwoesting van de
havens. OR 29, 2008, no. 1, 10-12, ill. (betreft een
brief, geschreven op 23 juni 1945, over de verwoesting
van de Rotterdamse haven)
47942. RITCHIE, GARY, Datafile: granite port: pro¬
file of the port of Aberdeen and its busy harbour.
SM 43, 2008, no. 2, 35-41, 43-47, ill.
47943. ROOS, DOEKE D., 170 jaar vrije vaart op de
Schelde: hetTractaatvan 1839 en ‘watons bindt en
wat ons scheidt’. Zeeland 17, 2008, nr. 1, 2-10, ill.
47944. SANCHEZ, PETER M., Panama lost?: US he¬
gemony, democracy, and the Canal. Gainesville
(FL), University Press of Florida, 2007, x, 251 p.
47945. SERRUYS, MICHAEL-W., The port and city
of Ostend and the process of state consolidation
in the Southern Netherlands in the seventeenth
and eighteenth centuries: a geopolitical appro¬
ach. IJMH 19, 2007, no. 2, 319-347, ill. (met Engel¬
se, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting; zie ook nrs.
47906. 47916 en 47925)
47946. SHAW, JIM, The shipping of Puget Sound.
SM 43, 2008, no. 5,18-22, ill.
47947. TAK, ARNOLD, Westerhaven. OR 2g, 2008,
no. 2, 31, ill. (betreft een haven in Rotterdam)
47948. TETERS, JOHAN, De vele gedaanten van de
oude Amersfoortse Eemhaven. Oud-Utrecht 81,
2008, nr. 1,14-19, ill.
47949. TODD, DANIEL, Industry change and port
response: Whitehaven and its fateful dependence
on chemicals. IJMH 19, 2007, no. 2,113-137, ill.
(met Engelse, Duitse, Spaanse en Franse samenvatting)
47950. TULL, MALCOLM, The environmental im¬
pact of ports: an Australian case study. In: (Tapio
Bergholm e.a. (eds.)), Making global and local
connections (St. John’s (NF), 2007) 85-106, ill.
47951. WOOD, CHRIS FOOTE, Walking over the
waves: quintessential British seaside piers. Caith¬
ness, Whittles Publishing, 2008, 208 p., ill.
47952. (N.N.), Haven. OR29,2008, no. 2,35, ill. (be¬
handelt het overvaren door het zeeschip ‘Damascus’ van
een sleepboot in de Rotterdamse haven in januari 1954)
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ZEE- EN BINNENVAARTRECHT

47953- KHALILIEH, HASSAN S., Admiralty and ma¬
ritime laws in the Mediterranean Sea (ca. 8001050): the Kitab Akriyat al-Sufun vis-a-vis the Nomos Rhodion Nautikos. Leiden, Brill, 2006, xxiii,
275 p. (serie The Medieval Mediterranean Series’)
47954. MIRA CABALLOS, ESTEBAN, Las cofradlas
de mareantes de Sevilla y Cadiz: disputas jurisdic-

cionales. RHN 25, 2008, Nüm. 99, 41-56, ill.
47955. THOMSON, ERIK, France’s Grotian mo¬
ment?: Hugo Grotius and Cardinal Richelieu’s
commercial statecraft. FH 21, 2007, 377-394
47956. WITTHÖFT, HANS JÜRGEN, 140 Jahre
Schiffssicherheit ‘Made in Germany’. Kohlers
Flottenkalender 97, 2008, 197-207, ill. (betreft de
geschiedenis van het Duitse classificatiebureau Germanische Lloyd)

Agenda

27-29 november 2008, VIII International Conference on Military Monuments: Coastal Fortifications: From
the Beginning to Modern Time. (Faro, Algarve, Portugal).
Informatie: www.amigoscastelos.org.pt
11 december 2008, Beyond the Catch. Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-185 0.
Locatie: Snouck Hurgronjehuis, Rapenburg 61, Leiden
Aanvang: klokke 15.00 uur. Informatie en aanmelding bij: Dr Louis Sicking, Instituut voor ge¬
schiedenis, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, l.h.j.sicking@let.leidenuniv.nl.
Tel +31(0)715272717
12-18 juli 2009, 23 rd International Conference on the History of Cartography: Maps, Myths and Narratives:
Cartography of the Far North. (Kopenhagen, Denemarken).
Informatie: www.maphistory.info/confs.html
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‘Getemd maar rusteloos’. De Zuiderzee oerbeeld. Een multidisciplinair onderzoek.
Redactie Tom Sintobin, 268 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 978-908704-039-0, €25,Voorstanders van de afsluiting van de Zuiderzee zagen dit project als im¬
ponerend bewijs voor Descartes’ stellling dat God de wereld creëerde,
maar de Hollanders hun eigen land. Tegenstanders treurden over de on¬
dergang van de oude Nederlandse waarden belichaamd in het oude vissersvolk. In deze bundel een analyse van de verschillende vertogen.

Job Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op
de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360-1560. 336, ingenaaid, geïllustreerd, isbn
978-90-8704-033-8, €29,Rijn, Waal en IJssel vormen een cruciale verbinding tussen het Rijnland
en de stedelijke centra en doorvoerhavens aan de Noordzeekust. Dit boek
behandelt de ontwikkeling van het handelsverkeer - goederenstroom, organisatie van de rivierscheepvaart, achtergronden van de schippers - op het Oost-Nederlandse deel van deze rivieren vóór de Gou¬
den Eeuw.
Justyna Wubs-Mrozewicz, Traders, Ties and Tensions. The Interaction of Liibeckers, Overijsslers and Hollanders
in Late Medieval Bergen, (ghs 3), 282 pp, paper bound, isbn 978-90-8704-041-3, €35,In Bergen certain Hanseatic merchant groups (Liibeckers and Overijsslers), as well as Hollanders, not only continually competed with each
other, but also co-existed and cooperated. Wubs analyses the changing
divisions between ‘us’ and ‘them’ with regard to trade politics, adminis¬
tration, settlements, rules, commodities traded, and conflict resolution.
Siger Zeischka, Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheem¬
raadschap van Rijnland 1500-1865. 381 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn
978-90-8704-023-9, €35,De ontwikkeling van de vroegmoderne waterstaatstechniek in het
Hoogheemraadschap van Rijnland wordt hier beschreven in samen¬
hang met economische en sociale evoluties in met name de landbouw
en turfwinning, de financiering van de locale waterstaat, de betekenis
van stedelijke netwerken en de beschikbaarheid en circulatie van techni¬
sche kennis.
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