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Ten geleide 

Aan het begin van het jubileumjaar van onze vereniging presenteert de redactie u 
met trots een extra feestelijk themanummer. Tijdens de voorbereidingen voor dit 
nummer bleek dat het onderwerp ‘maritieme literatuur’ nog grotendeels onontgon¬ 
nen terrein is. Er is zeker in het Nederlands taalgebied niet veel over gepubliceerd. 
Onder leiding van Gerard Acda en Joke Korteweg werden een aantal interessante 
verkenningen geschreven. Extra leuk is dat in dit nummer drie bijdragen zijn op¬ 
genomen van studenten van de Universiteit Leiden. Zij volgden in het collegejaar 
2009-2010 een werkcollege maritieme literatuur, dat prof. dr. Henk den Heijer op 
verzoek van de redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verzorgde. Gerard 
Acda en Joke Korteweg breken in hun inleidende artikel een lans voor “meer onder¬ 
zoek naar maritieme literatuur, maar ook voor het gebruik van maritieme literatuur 
bij wetenschappelijk onderzoek”. Bij de bestudering van twee eeuwen Nederlandse 
maritieme literatuur signaleren beide auteurs een aantal onderscheidende trends in 
vergelijking tot de buitenlandse maritieme literatuur. Zo is alleen in Nederland jeugd¬ 
literatuur een aparte categorie. Dirk Tang schetst in zijn artikel een beeld van die 
Nederlandse maritieme jeugdliteratuur in de negentiende en twintigste eeuw. Dave 
Boone gaat vervolgens nader in op de de rol van zeehelden binnen dit genre. Onder¬ 
scheidend aan Nederland is ook het verschijnsel van sociaal geëngageerde maritieme 
literatuur in de negentiende en twintigste eeuw. De bekendste vertegenwoordiger 
van deze stroming is ongetwijfeld Herman Heijermans (1864-1924). Rob Krabben¬ 
dam onderzoekt in zijn artikel in hoeverre de beschrijvingen die Heijermans en tijd¬ 
genoot Bernard Canter gaven van de arbeidsomstandigheden in de visserij op de 
werkelijkheid berustten. Anna Kloos-Frölich bespreekt hoe in romans over de zee¬ 
sleepvaart het thema nationale trots zijn intrede deed. Tot slot kunt u genieten van 
herinneringen aan maritieme literatuur, geschreven door zes bijzondere leden van 
onze vereniging. 
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“Hier is de wereld niets dan waaiend 
schuim” 

Maritieme literatuur in de negentiende en twintigste eeuw 

Gerard M.W. Acda & Joke E. Korteweg 

Inleiding 

“Varen, varen, God!, laat me varen; want onbereikbaar is het ware noorden van het 
verlangen, en achter de einder wenkt altijd het geluk.”1 Zo besloot Jan de Hartog 
(1914-2002) zijn sleepvaartepos Hollands Glorie. Fiere woorden, niet gespeend van 
melancholie, symboliek en romantiek. Ze vormen een veelzeggend inkijkje in de 
Nederlandse maritieme literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. 

Een keuze voor het thema maritieme literatuur in een zeehistorisch tijdschrift 
vergt een definiëring van dit begrip. Uitgaande van Van Dale omvat maritieme litera¬ 
tuur poëzie, toneel en proza waarin de zeevaart een belangrijke rol speelt. Nauw¬ 
keuriger omschreven zouden we kunnen zeggen: de schriftelijke verbeelding van 
het zeemansbestaan, of - iets ruimer gesteld - van leven en werken van de mens op 
zee en in de haven. Cruciaal in deze formulering is de term ‘verbeelding’. Die sluit 
alle non-fictie, zoals wetenschappelijke beschrijvingen en reisbeschrijvingen uit. 

Waarom een themanummer over maritieme literatuur? Mensen als Jan de Hartog 
worden immers door maritieme historici gezien als - op z’n best begenadigde - roman¬ 
schrijvers. Deze auteurs schromen niet om de maritieme werkelijkheid geweld aan 
te doen. Ofwel uit gebrek aan kennis van het maritieme metier ofwel omdat ze het 
literaire aspect bewust laten prevaleren boven het maritieme. Dit artikel daaren¬ 
tegen, voert niet alleen een pleidooi voor meer onderzoek naar maritieme literatuur, 
maar ook voor het gebruik van maritieme literatuur bij wetenschappelijk onder¬ 
zoek. Schilderijen, prenten en tekeningen vormen al veel langer een waardevolle 
bron van kennis voor maritieme historici, terwijl de schriftelijke verbeelding vrijwel 
volledig wordt genegeerd. 

1 Jan de Hartog, Hollands Glorie (Amsterdam 1941) 439. 



In dit artikel worden ontwikkelingen in de Nederlandse maritieme literatuur 
van de negentiende en twintigste eeuw in hoofdlijnen beschreven en vergeleken 
met andere landen. Daarna volgt een eerste, bescheiden poging tot beschrijving en 
rubricering van twee eeuwen Nederlandse maritieme literatuur. Ten slotte worden 
daaruit enkele conclusies getrokken en suggesties voor onderzoek gedaan. In drie 
afzonderlijke artikelen in dit themanummer tonen studenten van de Universiteit 
Leiden aan op welke wijze literatuur een waardevolle invalshoek kan zijn voor 
maritiem-historisch onderzoek.2 

Een internationaal kader 

Maritieme literatuur heeft een eeuwenoude traditie, met het Bijbelse verhaal over 
de zondvloed en Homerus’ Odyssee als hoogtepunten. Beide worden wel beschouwd 
als een specifieke vorm van maritieme literatuur, namelijk het reisverhaal: “Sea meta¬ 
phors and settings can be found throughout literature, but truly maritime fiction 
centers on the voyage.”3 De ontdekkingsreizen van de zestiende en zeventiende eeuw 
veroorzaakten in Europa een ware vloedgolf aan reisliteratuur. Het duurde echter 
nog tot circa 1820 voordat de maritieme roman een specifiek genre binnen de litera¬ 
tuur ging vormen.4 De negentiende eeuw wordt in dit themanummer dan ook gezien 
als beginpunt van de maritieme literatuur. 

Geen enkele andere vorm van vervoer (auto, vliegtuig, trein) is er ooit in geslaagd 
om in de literatuur zo’n rijke en gevarieerde aandacht te krijgen als het schip. Het 
begin van de negentiende eeuw was de tijd dat de stoomvaart een eind maakte aan 
de heroïek van de voorbije zeilvaart. Overal in Europa gebruikten maritieme auteurs 
hun eigen zee-ervaringen (of die van anderen) als basis voor hun romans.5 Succes¬ 
volle maritieme fictie moet immers authentieke details bevatten, hoewel te veel van 
die details het boek voor de gemiddelde lezer onleesbaar maken.6 

2 Met dank aan prof. dr. H.J. den Heijer van de Universiteit Leiden, die in het collegejaar 
2009-2010 op verzoek van de redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis een werkcollege 
over maritieme literatuur verzorgde. Twee scripties en een afstudeerscriptie werden door stu¬ 
denten omgewerkt tot artikelen voor dit themanummer. 

3 Dennis Berthold, ‘Fiction: Sea Fiction’ in: J.B. Hattendorf ed., The Oxford Encyclopedia of Mari¬ 
time History (Oxford 2007) deel 2,13-20. 

4 Margaret Cohen, ‘Fiction: Historical Fiction’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History 
deel 2, 2-7. 

5 John B. Hattendorf, ‘Fiction: Naval Novel’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 
2,7-13. 

6 Berthold, ‘Fiction: Sea Fiction’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 2,13-20. 
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Arrowhead, het huis van Herman Melville in Pittsfield, Massachusetts. In de kamer boven de 
veranda schreef Melville Moby Dick. (Foto Gerard Acda) 

In The Oxford Encyclopedia of Maritime History (2007) zijn diverse lemma’s gewijd 
aan maritieme literatuur. De beschrijvingen zijn per land geordend, ze bieden geen 
compleet beeld, ontberen een gezamenlijke structuur en er ontbreekt een samen¬ 
vattende analyse. Toch vormen deze artikelen, geschreven door maritieme historici 
uit de betreffende landen, een waardevolle aanzet tot een integraal overzicht. 

Opvallend is dat voor Azië, Afrika en Latijns-Amerika nauwelijks aandacht is. De 
enige uitzondering daarop vormt de Chinese literatuur.7 George Wade, de auteur van 
dit lemma, beschrijft vooral dat de Chinese traditie nauwelijks specifiek maritieme 
literatuur heeft gekend. Hij veronderstelt dat de oorzaak daarvan gelegen is in de 
agrarische basis van China. Maritieme literatuur is volgens Wade een uitvloeisel van 
vaderlandse geschiedschrijving en speelt dus geen rol in landen zonder band met de 
zee. 

Noord-Amerika en Canada zijn de andere twee buiten-Europese gebieden die 
een afzonderlijke beschrijving kregen in de Encyclopedia. In de Verenigde Staten 

7 Geoff Wade, ‘Chinese Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 1, 
414-418. 
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was het James Fenimore Cooper (1789-1851) die in 1824 de eerste Engelstalige 
maritieme roman schreef: The Pilot. A Tale of the Sea.s Dit boek inspireerde de 
belangrijkste Amerikaanse maritieme auteur, Herman Melville (1819-1891), tot het 
schrijven van zijn wereldberoemde werk Moby-Dick in 1851. In de eerste decennia 
van de twintigste eeuw verschenen in Noord-Amerika veel boeken over de zeil¬ 
vaart, geschreven door mannen die dit leven van binnenuit kenden. In de maritieme 
literatuur van Canada werd de zee vooral gebruikt als: “a metaphoric location 
representing ideas such as perseverance or salvation.”9 

In Groot-Brittannië en de VS werden in de negentiende eeuw ook maritieme 
toneelstukken geschreven, die waren gebaseerd op eerder verschenen romans. Ze 
waren nationalistisch van toon.10 In Groot-Brittannië waren in de negentiende eeuw 
komische opera’s of satires over zeeheldendom en miskende piraten populair. Het 
maritieme toneel van de twintigste eeuw kenmerkt zich vooral door naturalisme. De 
Amerikaanse toneelschrijver Eugene O’Neill (1888-1953) won in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw met zijn maritieme stukken de Nobelprijs voor literatuur en 
vier keer de Pulitzer Prize. 

Vooral in Groot-Brittannië heeft de maritieme literatuur een ongeëvenaard 
niveau bereikt. De literatuur van Joseph Conrad, pseudoniem van Teodor Jozef 
Konrad Korzeniowski (1857- 1924), wordt omschreven als “looking for some assu¬ 
rance of moral order in a world that seemed to contain none.”11 Ook Rudyard 
Kipling (1865-1936) die als eerste Engelsman de Nobelprijs voor literatuur ontving, 
beoefende het maritieme genre. Beide schrijvers schreven tijdens de overgang van 
de negentiende naar de twintigste eeuw een indrukwekkend maritiem oeuvre bij 
elkaar. In de twintigste eeuw werden ze gevolgd door C.S. Forester, pseudoniem 
van Cecil Lewis Troughton Smith (1899-1966) en Patrick O’Brian, pseudoniem van 
Richard Patrick Russ (1914-2000), beiden met series over de Royal Navy ten tijde 
van de Napoleontische oorlogen. De Britse literatuur is verweven met de geschie¬ 
denis van het land als wereldrijk en zeemacht en wordt gekenmerkt door een sterk 
nationalistische toon.12 

8 Jill Barnum, ‘American Literature: An Overview’, in: The Oxford Encyclopedia of Maritime His¬ 

tory deel 1,14-19. 
9 Michael W. Young, ‘Canadian Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 

1,335-338, 337. 
10 Stephen Curley, ‘Drama, English and American’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime His¬ 

tory deel 1, 585-587. 
11 Robert D. Foulke, ‘Joseph Conrad’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 1, 

479-487,485. 
12 Robert Cockcroft, ‘English Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 1, 

653-659. 
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Boegbeeld van de naamgever van het vierkant getuigde schoolschip Joseph Conrad. Mystic Sea¬ 
port Museum, Mystic, Connecticut. (Foto Gerard Acda) 

In Frankrijk speelde de maritieme literatuur een rol vanaf het einde van de acht¬ 
tiende eeuw.13 Jaques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) - met Paul et 
Virginie (1788) - en Frangois-René de Chateaubriand (1768-1848) kunnen worden 
gezien als de eerste Franse maritieme auteurs. Bekende maritieme schrijvers uit de 

13 Jean-Pierre Beauvois, ‘French Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 
2, 64-68. 
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negentiende eeuw waren Jules Michelet (1798-1874) - met La Mer (1861) Jules 
Verne (1828-1905) en Victor Hugo (1802-1885). Hugo schreef in 1866, geïnspireerd 
door Michelet, Les travailleurs de la mer. Daarnaast kende Frankrijk veel maritieme 
dichters, waarvan Charles Baudelaire (1821-1867) en Arthur Rimbaud (1854-1891) 
de bekendste zijn. Opvallend is dat veel auteurs marineofficier waren, die op kun¬ 
dige wijze feiten en fictie verweefden. Een voorbeeld daarvan is Pierre Loti, pseudo¬ 
niem van Julien Viaud (1850-1923). In de twintigste eeuw had de zee een gerespec¬ 
teerde positie in de Franse literatuur verworven. De Académie Franchise bekroonde 
diverse auteurs en de Académie Goncourt verleende prijzen aan maritieme boeken. 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw wordt de Franse maritieme literatuur 
gezien als een bloeiend genre, “but it is remarkable that sofar, there is no French 
author who can compete with the Anglo-Saxon masters of the maritime saga, such 
as C.S. Forester (...) and Patrick O’Brian (,..).”14 

Aan het einde van de negentiende eeuw verschenen in Duitsland de eerste boe¬ 
ken over maritieme onderwerpen. Dit onder invloed van de overzeese expansie en 
de ontwikkeling van het Duitse Rijk als een maritieme macht.15 Er was vooral sprake 
van reisverhalen, maar ook verschenen enkele memoires van kapiteins. Pas vanaf het 
begin van de twintigste eeuw speelde de zee - met name de oorlogsvloot - ook een 
rol in de fictie. Dit had te maken met de ‘Flottenpolitik’ van het Duitse Rijk. De 
schrijvers waren, evenals in Frankrijk, vaak zelf zeeofficier. Internationaal bekende 
Duitse auteurs zijn Ben Traven16 met Das Totenschiff(1926) en Günther Grass (1927) 
die in 2002 lm Krebsgang schreef. 

Sinds Homerus is Griekenland het land van de maritieme dichters.17 Twee van hen 
wonnen in de twintigste eeuw de Nobelprijs voor literatuur: Georgos Seferis, pseu¬ 
doniem van Geörgios Seferiadès (1900-1971) in 1963 en Odysseas Elytis (1911-1996) 
in 1979. In tegenstelling tot de hiervoor besproken landen, viel de Griekse mari¬ 
tieme literatuur niet terug op historische zeehelden of zeeslagen. Wel is er sprake 
van steeds terugkerende thema’s, zoals het reismotief (meestal gecombineerd met 
avontuurlijke belevenissen en onlesbare dorst naar kennis), gevaarlijke expedities 
en leven met passie. Dit alles als reactie op het turbulente en moeitevolle leven van 
alledag. Vaak heeft de zee in de Griekse literatuur een symbolische betekenis. Een 
dichter schreef: “For each harbor there’s a sorrow, for each sorrow a tear and man’s 
life is like an infinite sea.” 

14 Ibidem, 68. 
15 Christine Keitsch, ‘German Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History deel 2, 

80-85. 
16 Er bestaat enige onzekerheid over wie er schuil gaat achter dit pseudoniem. Wellicht is het de ac¬ 

teur Fred Marut, die omstreeks 1920 Duitsland om politieke redenen verliet en in Mexico woonde. 
17 Theodossios Pylarinos, ‘Modern Greek Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime 

History deel 2,111-113. 
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Portugal kent een vergelijkbare traditie van maritieme literatuur als Griekenland.18 
Poëten gebruikten de zee als symbool en creëerden zo hun eigen geromantiseerde 
beeld. Opvallend is het steeds terugkerende thema van emigratie met roerende af- 
scheidstaferelen. De negentiende-eeuwse Portugese maritieme literatuur droeg een 
sterk nationalistisch karakter. Twintigste-eeuwse dichters mengden dit nationalisme 
met nostalgie (‘saudade’). Illustratief zijn de versregels van de dichter Fernando Pes- 
soa (1888-1935), die schreef: “O sea of salt, how much of all your salt / Contains the 
tears of Portugal?”15 Daarnaast kent Portugal ook maritiem proza. In de twintigste 
eeuw bijvoorbeeld over de oorlogsvloot ten tijde van de stoomvaart. 

De Scandinavische maritieme literatuur van de negentiende eeuw kenmerkte zich 
door realistische beschrijvingen van de zee, visserij en het kustleven.21' Opvallend is 
dat veel vrouwelijke auteurs dit genre beoefenden. In Portugal en Spanje21 was in de 
twintigste eeuw sprake van verheerlijking van het vissersleven in een bepaalde dorps¬ 
gemeenschap of streek, waarbij de zee vaak alleen op de achtergrond een rol ver¬ 
vulde. Evenals in de Scandinavische landen beschreven vooral vrouwen dit thema. 
Recente Spaanse literatuur handelt niet zozeer over zeemanschap als over de zee als 
achtergrond voor beslissende momenten in het leven van de hoofdfiguur. Net als in 
Portugal is emigratie in Spanje een opvallend thema. De twintigste eeuw kende ook 
enkele grote Spaanse maritieme dichters, zoals Juan Ramón Jiménez (1881-1958), 
Pedro Salinas (1891-1951) en Rafael Alberti (1902-1999). 

Nederlandse literatuur 

De Nederlandse maritieme literatuur22 van de afgelopen twee eeuwen onderscheidt 
zich op een aantal punten van andere Europese landen.25 Opvallend is dat jeugdlite¬ 
ratuur bij geen enkel ander land als aparte categorie wordt genoemd, terwijl het in 

18 A.J.R. Russell-Wood, ‘Portuguese Literature: An Overview’ in: The Oxford Encyclopedia of 
Maritime History deel 3,358-364. 

19 Ibidem, 362. 
20 Gunnar D. Hansson, ‘Scandinavian Literature’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime History 

deel 3, 497-501. 
21 Elizabeth B. Davis, ‘Spanish Literature: An Overview’ in: The Oxford Encyclopedia of Maritime 

History deel 4, 22-31. 
22 De Belgische literatuur wordt in de The Oxford Encyclopedia niet besproken. In het vervolg van 

dit artikel zal waar dat passend is bij Nederlandse maritieme literatuur ook Vlaamse literatuur 
worden genoemd. 

23 Ron J.W.M. Brand en Joke E. Korteweg, ‘Dutch Literature: An Overwiew’ in: The Oxford Ency¬ 
clopedia of Maritime History deel 1, 593-596. Zie ook Ron Brand, ‘Schets van de Nederlandse 
naoorlogse romanliteratuur’ in: De Blauwe Wimpel 65 jrg. nr.12 (december 2010) 495-499, 
waarvoor dit artikel als bron is gebruikt. 
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Nederland nadrukkelijk naast de literatuur voor volwassenen wordt geplaatst. Het 
artikel van Dirk Tang in dit themanummer gaat verder in op dit onderwerp. Een 
ander typisch verschijnsel is de aandacht voor sociaal geëngageerde literatuur in de 
negentiende en twintigste eeuw. Herman Heijermans (1864-1924) en Jan de Hartog 
verwierven er internationale faam door. De poëzie van de dichter Jan Jacob Slauer- 
hoff (1898-1936) was doortrokken van onvrede over de wereld waarin hij leefde. 
Zoals in het gedicht Ultra Mare: 

“Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, 
De laatste rotsen zijn bedolven 
Na de verwekking uit de golven, 
Die breken, stuivend in het ruim. 

Het laatste schip wordt weerloos voortgesmeten, 
Het zwerk is ingezonken en aschgrauw. 
Zal ik nu eindelijk, vergaan, vergeten, 
Verlost zijn van verlangen en berouw?” 

De Nederlandse maritieme literatuur kan op drie manieren worden ingedeeld. De 
uitgangspunten van deze indeling in drievoud zijn de lezer, de schrijver en het 
onderwerp. Het eerste bruikbare onderscheid is een verdeling naar lezersgroepen 
of doelgroepen. Een tweede mogelijk onderscheid is gebaseerd op het motief van 
de schrijver. Tenslotte is een indeling naar de literair verbeelde maritieme bedrij¬ 
vigheid een voor de hand liggende ordening. Hierna zal worden uitgewerkt welke 
resultaten elke indelingsvariant oplevert. 

Lezersgroepen 

Bij de indeling in lezersgroepen wordt de eerste groep gevormd door de jeugd, een 
door leeftijd begrensde categorie. Jeugdliteratuur is, zoals uit het voorgaande bleek, 
in Nederland een afzonderlijk genre. De tweede groep, de volwassenen, kan wor¬ 
den verdeeld in lezers met een overwegend literaire belangstelling en lezers met 
een vooral maritieme interesse, soms ook ervaringsdeskundig en beroepshalve geïn¬ 
teresseerd. Het zijn vaak deze laatste lezers die maritieme literatuur lezen om de 
romantiek en het avontuurlijke van het zeeverhaal. Elkaar geheel uitsluiten doen 
de lezersgroepen niet. 

Een eerste voorbeeld van maritieme jeugdliteratuur in de negentiende eeuw is Het 
leven en de daden der beroemde vaderlandsche zeehelden, Marten Herbertsz. Tromp, 
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Luitenant Admiraal van Holland en Westvriesland, Ridder van de orde van St. Michiel, 
en Jakob, Baanderheer van en tot Wassenaar, Heer van Opdam, Luitenant Admiraal 
Generaal van Holland en Westvriesland, Ridder der orde van den Olifant (Deventer 
1825). De schrijver en onderwijzer J.A. Oostkamp (1778-1845) presenteerde zijn ver¬ 
haal in de vorm van een ‘samenspraak’ van een vader met zijn twee jonge zoons. 
Maritieme jeugdliteratuur begon overigens niet in de negentiende eeuw, maar al ver 
daarvoor. In zijn artikel in dit themanummer vertelt Dirk Tang over het ontstaan en 
de aard van de jeugdliteratuur in Nederland. De aandacht voor het leven en de tijd 
van Michiel de Ruyter was van meet af aan opvallend en blijvend. Dat laatste blijkt 
onder meer uit de boeken van Joh. H. Been (1859-1930) over de avonturen van het 
scheepsvolk van Michiel de Ruyter en uit De scheepsjongens van Bontekoe van Johan 
J. Fabricius (1899-1981), dat in 1924 verscheen. De nationale maritieme geschiedenis 
was voor de zogenoemde jongensboeken een belangrijke bron. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam aanvankelijk het thema nationale historie 
weer sterk naar voren. K. Norel (1899-1971) publiceerde in 1948-1950 Scheepsmaat 
Woeltje, Stuurman Aart en Schipper Wessels, een trilogie die zich tijdens de Tachtig¬ 
jarige Oorlog afspeelde. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog begon Norel aan de serie 
Engelandvaarders, Strijders en Verzet en Victorie (1945-1947). Hoofdpersoon Evert 
Gnodde vecht op zee, te land en in het verzet. Norel is een van de bekendste schrij¬ 
vers van jeugdboeken, maar ook in zijn tijd niet de enige. Dat blijkt uit de bijdrage 
over zeehelden in de jeugdliteratuur van Dave Boone. In zijn artikel bespreekt Boone 
hoe die traditionele zeehelden, maar ook zeelieden van recenter datum, als rolmodel 
dienen voor de jeugd. 

Volwassen lezers met overwegend literaire belangstelling voor proza en poëzie stel¬ 
len aan ‘literatuur’ de eis van een bepaald letterkundig niveau. Als dat waardeoor¬ 
deel wordt toegepast zijn we met de Nederlandse maritieme literatuur snel klaar. 
Schrijvers van erkend literair niveau met tenminste enkele boeken of gedichten 
met een zeemansleven of de zee als essentieel onderdeel zijn Arthur van Schendel 
(1874-1946), scheepsarts Jan Jacob Slauerhoff, Simon Vestdijk (1898-1971), die ook 
enige tijd scheepsarts was en - ooit korte tijd zeevarende - Jef Last (1898-1972). 
Van gelijkwaardig niveau is Herman Heijermans, die echter niet meer dan één 
‘maritiem’ toneelstuk maakte: Op hoop van zegen (1900).24 De zeeofficier en dichter 
Jan Prins, pseudoniem van C.L. Schepp (1876-1948), wordt ook wel tot de literaire 
maritieme schrijvers gerekend.2’ 

24 In Ton Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 (Amsterdam 
1990) worden deze schrijvers besproken (overigens niet als ‘maritieme’ schrijver). 

25 Marco Goud, ‘”Een man die leeft in wijdheid van horizonnen.” Jan Prins als zeedichter’ in: 
Remke Kruk en Sjef Houppermans (red.), De zee, de zee.in literaturen wereldwijd (Amster¬ 
dam 2007) 47-64. 
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Stofomslag van K. Norel, Scheepsmaat Woeltje (Meppel z.j. [ca.1948]). Illustratie van G.D. 
Hoogendoorn. Uitgeverij A. Roelofs van Goor, Meppel 
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Van Schendels maritieme werk bestaat naast Het fregatschip Johanna Maria (1930) 
- door Vestdijk “onze beste zeeroman” genoemd- uit Een eiland in de Zuidzee (in 
boekvorm 1931) en Jan Compagnie (1932). Slauerhoff schreef onder meer de ver¬ 
halenbundel Schuim en Asch (1930), de roman Het verboden rijk (1932) en gedichten, 
samengebracht in Een eerlijk zeemansgraf (1936). Talloze reisverhalen dragen bij aan 
zijn faam als maritiem schrijver. Vestdijk schreef twee zeeromans: Rumeiland (1940) 
en Puriteinen en Piraten (1947). Last publiceerde onder meer de novellenbundel Voor 
de mast (1935), de roman Het eerste schip op de Newa (1945) en verhalen in Schuim 
op de kust (1950). In het in twee delen verzamelde werk van dichter Jan Prins, Bij¬ 
eengebrachte gedichten (1947), staan verscheidene zeegedichten. In die gedichten 
wordt meer de zee dan het zeemansleven geportretteerd. Jan Prins genoot van de 
natuur, zoals blijkt uit zijn Indische gedichten (1932) en zijn eerste bundel, Tochten 
(1911). Eén van de grootste Vlaamse dichters was Karei van de Woestijne (1878-1929). 
De zee neemt in zijn poëzie een belangrijke plaats in. 

Er zijn hedendaagse literaire schrijvers die in een enkel geval hun roman of ver¬ 
haal in een maritieme omgeving, meestal op zee, plaatsen. Voorbeelden zijn J.M.A. 
Biesheuvel (1939) met In de bovenkooi (1972), P.F. Thomése (1958) met Zuidland 
(1990), Allard Schröder (1946) met De hydrograaf (2002), Thomas Rosenboom (1956) 
met De nieuwe man (2003), Anna Enquist, pseudoniem van Christa Widlund-Broer 
(1945), met De thuiskomst (2005) en Jan Brokken (1949) met De blinde passagiers 
(2006). Of deze romans en verhalen, met het maritieme meer als achtergrond dan 
als essentie, ook tot de maritieme literatuur behoren is een interessante vraag. Anna 
Enquist verwierf in ieder geval met de Franse vertaling van De thuiskomst in 2007 de 
Prix du Livre Corderie Royale, een Franse literatuurprijs voor het beste ‘maritieme’ 
boek.2 

Kent de Nederlandse literatuur een zeeman-schrijver van het niveau van Joseph 
Conrad, Herman Melville of Pierre Loti? Slauerhoff schreef in 1931 dat Nederland 
“géén koloniale en géén nautische literatuur” bezat. " Volgens Donker, pseudoniem 
van N.A. Donkersloot (1902-1965), dichter en hoogleraar Nederlandse letterkunde, 
had Slauerhoff zelf “door den tijd een soort Nederlandsche Conrad kunnen wor¬ 
den.”29 

Een ruimere keus dan de overwegend literair geïnteresseerden hebben de lezers met 
vooral maritieme belangstelling en enige tolerantie wat betreft het literaire niveau. 
De maritieme literatuur die zij lezen is vaak ontleend aan de zeegeschiedenis of aan 

26 S. Vestdijk, “Enige proefles zout water’ in: S. Vestdijk, De Poolse Ruiter (Den Haag 1963) 40-54, 50. 
27 http://www.prix-litteraires.net/prix/1127,prix-du-livre-corderie-royale-hermione.html (16 juli 2010). 

28 Zoals geciteerd in Wim Hazeu, Slauerhoff. Een biografie (Amsterdam/Antwerpen 1995) 216. 

29 Anthonie Donker, Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde (Arnhem 1945) 263. 
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persoonlijke herinneringen van een ooit zeevarende auteur. Vooral oud-zeevaren- 
den zijn onder de schrijvers van deze variant van maritieme literatuur te vinden. Zij 
hebben het voordeel dat zij weten waarover zij schrijven en velen van hen weten 
hun levenservaringen of die van collega’s beeldend en met verbeelding weer te geven. 
Voorbeelden van deze schrijvers zijn te vinden in de zevendelige Maritieme Ency¬ 
clopedie die tussen 1970 en 1973 verscheen bij Unieboek te Bussum. Het merendeel 
van het twintigtal Nederlandse schrijvers dat in deze encyclopedie wordt genoemd 
heeft ten minste voor enige tijd als koopvaardij- of marineofficier gevaren. Anderen 
waren als journalist nauw verbonden met de scheepvaart. De status van oud-zee- 
man lijkt voor vermelding in de Maritieme Encyclopedie een belangrijk criterium te 
zijn geweest. Van de hiervoor genoemde ‘literaire’ schrijvers zijn alleen Slauerhoff 
en Jan Prins in de encyclopedie genoemd. Jef Last voer een korte tijd als matroos, 
maar kreeg niettemin geen vermelding. 

Voorbeelden van de zeeman-schrijvers zijn A. Weruméus Buning (1846-1933), 
zeeofficier van 1864 tot 1876 en later directeur van het Maritiem Museum ‘Prins 
Hendrik’ in Rotterdam en auteur van onder meer Marine-Schetsen (1880); P.H.G. 
Verhoog (1893-1984), stuurman en gezagvoerder in dienst van de Holland-Amerika 
Lijn met romans en novellen (Op bruisende golven (1924), Schipper Willaert (1933)) 
en gedichten, maar ook zeehistorisch werk; Klaas van der Geest (1903-1964) met 
romans als Thuisreis (1938) en Mist (1957) en Willem de Geus, pseudoniem van W.P.L. 
Spruit (1899-1968), als marconist varend bij de zeesleepvaart, met korte verhalen en 
romans zoals Wilde vaart (1935). Een Vlaamse schrijver van maritieme literatuur 
was Libera B. Carlier (1926-2007), gezagvoerder ter koopvaardij en later loods. Hij 
schreef onder andere De zondagsslepers (1957) en Duel met de tanker (1957) over de 
bevaarbaarheid van de Schelde. 

Een niet in de Maritieme Encyclopedie genoemde zeegaande schrijver is M. Toon¬ 
der Sr. (1879-1962). Hij schreef - met stilistische hulp van zijn zoon Jan Gerhard - 
Klei en zout water (1954), een geromantiseerde autobiografie over zijn jonge jaren op 
zee tot en met zijn bevordering tot gezagvoerder. Andere maritieme schrijvers zijn 
Jan Noordegraaf (1927-1990), marconist, die onder meer Onder goedkope vlag (1971) 
en Tankvaart op Bangkok (1986) publiceerde en A. van der Moer (1919-2002), zee¬ 
officier en zeehistoricus die de trilogie Uitreis rond de Kaap (1987), Een schipper uit 
Hoorn (1989) en Vuurdoop van een jonge schipper (1993) schreef. Een bijzondere 
variant zijn de belevenissen van een scheepshond bij de Koninklijke Marine. Zijn 
avonturen werden door de zeeofficier E.H. van Rees (1918-1996) in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw verteld in het marinemaandblad Alle Hens en later in boekvorm 
onder de titel Lucky Joseph uitgegeven. 

Naast zeevarenden hebben ook journalisten een aandeel in het schrijven van 
romans voor maritiem belangstellenden. Klassieke voorbeelden zijn Anthony C. van 
Kampen (1911-1991) en Kees Borstlap (1904-1975), die beiden over de zeesleepvaart 
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schreven. Beide schrijvers en de rol van de zeesleepvaart in hun werk worden in 
dit themanummer in het artikel van Anna Kloos-Frölich besproken. Van Kampen 
waagde zich ook aan een geromantiseerd levensverhaal van schout-bij-nacht Karei 
Doorman Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karei Doorman (1947). De slag in de 
Javazee, het zeegevecht waarin Doorman sneuvelde, was het onderwerp van de 
roman De slag (1951) van Piet O. Bakker (1897-1960), journalist bij Het Volk en later 
bij Elseviers Weekblad en schrijver van meer zeeromans. Fenand van den Oever, 
pseudoniem van journalist Jaap Kolkman (1912-1985), schreef romans over de visserij: 
Brood uit het water (1946) en het vervolg Laat mij maar zwerven (ca. 1950). Kolkman 
publiceerde onder zijn eigen naam in Walvis aan stuurboord (ca. 1949) over de lotge¬ 
vallen van de Nederlandse walvisvaartexpeditie in 1946-1947. De Vlaamse journalist 
Jan Lambrecht Dominicus (Domien) Sleeckx (1818-1901) schreef in de negentiende 
eeuw al maritieme romans, zoals In ’t Schipperskwartier (1861), Dirk Meyer. Een 
geschiedenis van de waterkant (1864) en toneelstukken: Neel de loods (1854), De vis- 
schers van Blankenburghe (1863), De scheepstimmerlieden (1870). 

Het wellicht mooiste voorbeeld van maritiem-historische fictie verpakt in 
romantiek en avontuur blijft Hollands Glorie (1940) van Jan de Hartog. Weliswaar 
ontleende De Hartog het thema van zijn boek aan de historie van de Nederlandse 
zeesleepvaart, maar zijn verhaal is toch in de eerste plaats fictie. 

De Engelstalige literatuur kent veel meer voorbeelden van dit genre maritiem- 
historische fictie. Al eerder noemden we C.S. Forester en Patrick O’Brian. Commer¬ 
cieel succesvol is ook Douglas Reeman, pseudoniem van Thames Ditton (1924), 
Brits marine-oorlogsveteraan en schrijver van tientallen marineromans onder de 
naam Reeman en onder zijn andere pseudoniem Alexander Kent. Waar in Groot- 
Brittannië de marine het favoriete decor is voor romantisch-maritieme literatuur is 
de zeesleepvaart dat in Nederland. Hollands Glorie van Jan de Hartog is daarin 
toonaangevend. De Hartogs literaire werk was trouwens in het Engelse taalgebied 
populairder dan in het Nederlandse. Zijn maritieme romans als Stella (1950), Mary 
(1951) en Thalassa (1952), Scheepspraat (1958) en De kapitein (1967) werden eerst in 
het Engels uitgegeven. Van Nederlandse literaire critici kreeg De Hartog tijdens 
zijn leven weinig waardering. Na zijn dood kwam daar incidenteel enige verande- 

. . 30 ring in. 
Een heel ander type maritieme avonturenroman werd geschreven en getekend 

door Evert Werkman (1915-1988) en Pieter Kuhn (1910-1966). Zij creëerden De avon¬ 
turen van Kapitein Rob, stripverhalen die tussen 1945 en 1966 verschenen in Het 
Parool en daarna in boekvorm. De avonturen werden gelezen door jong en oud. Som¬ 
mige mensen namen een abonnement op Het Parool om kapitein Rob te kunnen 

30 Atte Jongstra, ‘Onze Zola van de Zuiderzee’ in: NRC-Handelsblad, 4 oktober 2002; Arjan 
Peters, “Vogelkopje op een te groot kussen’ in: De Volkskrant, 7 december 2007. 
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lezen. Hij beleefde met zijn zeiljacht Vrijheid vele (maritieme) avonturen, die overi¬ 
gens met zeevarend Nederland meestal weinig hadden uit te staan. 

Het motief van de schrijver 

Auteurs van maritieme literatuur kunnen verschillende motieven hebben. Zo kun¬ 
nen ze zijn geïnspireerd door de zee als natuurverschijnsel (een romantisch motief) 
of ze zijn onder de indruk van een glorieus nationaal maritiem verleden (een patriot¬ 
tisch motief). Een derde motief is de betrokkenheid van de schrijver bij het wel en 
vooral wee van het zeemansbestaan (een maatschappelijk motief). 

Literatuur geschreven vanuit een romantisch motief heeft de zee als natuurver¬ 
schijnsel, als ‘zeegezicht’, tot onderwerp. Zo kon Willem Kloos (1859-1938) dichten 
“De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining” en was de zee aanwezig in ge¬ 
dichten van A. Roland Holst (1888-1976) en RC. Boutens (1870-1943).31 Vaak gaat het 
in deze gedichten echter niet om het zeemansleven of om de zee zelf, maar is de zee 
een metafoor voor de eigen ziel of een andere abstractie.32 In de definitie van mari¬ 
tieme literatuur uit de inleidende paragraaf van dit artikel past dit genre van mari¬ 
tieme literatuur dan ook niet. 

Het tweede schrijversmotief komt voort uit patriottisme, een gevoel van vader¬ 
landsliefde. De zee dreigt een “decoratief vaderlandsch propagandamiddel” te wor¬ 
den.33 Het patriottisch motief komt tot uiting in zeehistorische romans, maar ook in 
jeugdliteratuur. In de artikelen van Dirk Tang en Anna Kloos-Frölich in dit thema¬ 
nummer wordt aan dit motief aandacht besteed. 

Het derde, sociaal-maatschappelijk motief brengt de schrijver dicht bij het be¬ 
staan en de kwetsbaarheid van de zeeman. Heijermans is de meest uitgesproken 
sociaal bewogen maritieme auteur. In zijn toneelstuk Op hoop van zegen wordt de vis 
met het lot van de visser duur betaald.34 Ook in Hollands Glorie kiest De Hartog de 
kant van de zeeman in diens conflicten met de reder. De sociaal gemotiveerde Jef 
Last zag de maatschappelijke tegenstellingen van zijn tijd ook in het zeemansbestaan 
of bij de kustbewoners van de Zuiderzee. Het sociaal-maatschappelijk motief van de 
schrijver wordt in het artikel van Rob Krabbendam kritisch bezien aan de hand van 
Heijermans’ Op hoop van zegen en een roman over de haringvisserij van Bernard 
Canter (1870-1956). 

31 Goud, ‘Een man die leeft in wijdheid aan horizonnen’, 47. 

32 Donker, Karaktertrekken, 267. 

33 Ibidem, 257. 

34 Eén van de vijftig vensters van de Maritieme Canon heeft als thema ‘Kniertje. Achterblijvers 

aan de wal’. Zie Joke Korteweg (red.), Maritieme geschiedenis. De Canon van ons maritiem ver¬ 
leden in 50 vensters (Zutphen 2009). 

16 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2011 — l 

Indeling naar onderwerp 

In de inleiding is het onderwerp van de maritieme literatuur omschreven als de 
schriftelijke verbeelding van het zeemansbestaan, of - iets ruimer gesteld - van leven 
en werken van de mens op zee en in de haven. 

De zee is zowel een vrije, openbare transportweg als een werkterrein voor lokale 
activiteiten. Zo deed en doet de zeeman zijn werk bij de koopvaardij en allerlei his¬ 
torisch varianten als de Indische compagnieën. De zee is ook het werkterrein van de 
kaapvaart, sleepvaart, visserij en walvisvaart, de oorlogsvaart, de loods- en redding- 
diensten, bagger- en andere bedrijven buitengaats en de zeezeilsport. De mens in de 
haven vond en vindt werk in de havenbedrijven, te water en aan de wal, en in de 
scheepsbouw. De binnenvaart op rivieren en kanalen begint en eindigt in havens. 

Een indeling naar onderwerp levert een zoekmethode op waarmee literatuur ge¬ 
vonden kan worden die anders misschien onopgemerkt was gebleven. Het zoeken 
naar maritieme literatuur is nu driedimensionaal. Op een onverwachte plaats kun je 
zo maritiem-literair werk tegenkomen. In het jaarboek 2008 van de Maritieme Musea 
Nederland wijdt Ron Brand een hoofdstuk aan de havens van Amsterdam en Rotter¬ 
dam in proza en gedichten.3" Brand noemt als voorbeelden van proza en poëzie, met 
het fascinerende decor van de zeehaven als speelveld of achtergrond, het gedicht 
Rotterdam (1937) van Jan Prins, de verhalen van A.M. de Jong (1888-1953) over 
Merijntje Gijzen in Rotterdam (1928) en Bulletje en Boonestaak (1922-1935), het lied 
Ketelbinkie (1939) van Anton Beuving, pseudoniem van A.P.A. Oliemans (1902-1977), 
de romans Publieke werken (1999) van Thomas Rosenboom (1956) en Er wacht een 
haven (1950) van Jan Mens (1897-1967). 

Het onderwerp scheepsbouw levert eveneens literatuur op. Thomas Rosenbooms 
De nieuwe man, met een Groningse scheepsbouwer als hoofdpersoon, is al eerder 
genoemd. Herman de Man, pseudoniem voor S.H. Hamburger (1898-1946), koos ook 
scheepsbouw als entourage in Scheepswerf De Kroonprinces (1936) en schreef boven¬ 
dien romans die zich afspeelden rond en op de binnenvaart. Eén van Van Schendels 
‘Hollandse’ romans, De Waterman (1933), brengt de lezer op de Merwede. 

Opvallend in de hiervoor bij lezersgroepen en schrijversmotieven genoemde lite¬ 
ratuur is de populariteit van onderwerpen als de zeventiende-eeuwse koopvaart, 
marine en kaapvaart en de zeesleepvaart uit de vorige eeuw. Deze populaire thema’s 
kwamen gemakkelijk naar voren. Bij een nader bekijken van de maritieme literatuur 
op onderwerp blijkt deze nog wat meer te bevatten dan de graag gelezen romanti¬ 
sche avonturen in volle zee. 

35 Ron Brand, ‘De havens van Amsterdam en Rotterdam in romans en liedteksten’ in: Remmelt 

Daalder e.a. (red.), Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870 (Zutphen 2008) 88-94. 
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Epiloog 

Ondanks het gebrek aan een integrale aanpak en het feit dat de gegevens fragmen¬ 
tarisch zijn, valt er wel iets over de periodisering van de maritieme literatuur te 
zeggen. Nadat de Amerikaan J.F. Cooper in de jaren twintig van de negentiende 
eeuw de aanzet tot dit nieuwe genre had gegeven, verschenen overal in Europa de 
eerste maritieme romans. Simon Vestdijk kwam, schrijvend over zeeliteratuur, tot 
de conclusie: “(...) eigenlijke zeeschrijvers zijn Angelsaksers geweest.”36 Zijn verkla¬ 
ring daarvoor is dat de Engelsen eilandbewoners zijn. De zee lokt door haar onbe¬ 
grensdheid, maar isoleert tevens en roept eenzelvigheid op. Juist de prikkels van 
onbegrensdheid en isolatie hebben de mentaliteit van een zeevarend volk en de zee¬ 
roman doen ontstaan. Een interessante hypothese, die nader onderzoek waard is. 

Gedurende de negentiende eeuw schreven sommige auteurs voor het grote 
publiek, anderen hadden literaire ambities. De kwaliteit van wat er verscheen, 
varieerde sterk. De Franse maritieme roman bereikte omstreeks 1870 een hoogte¬ 
punt, voor de andere Europese landen is dit jaartal minder duidelijk vast te stellen. 
In de twintigste eeuw inspireerden de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog 
steeds opnieuw tot maritieme oorlogsromans. Vooral in de tweede helft van de 
twintigste eeuw verschenen er series die een historisch figuur of een bepaalde oorlog 
delenlang volgden. C.S. Forester schreef een serie over de zeeofficier Hornblower. 
De bekendste en meest vertaalde serie is die van Patrick O’Brian; 21 delen over 
kapitein Jack Aubrey (begonnen in 1969). In de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw zorgden boekenclubs voor heruitgave en vertaling van klassieke maritieme 
titels. Aan het einde van de twintigste eeuw verschenen eerder gepubliceerde boe¬ 
ken als The Perfect Storm van Sebastiaan Junger (1962) en In the Heart of the Sea 
van Nathaniel Philbrick (1956) op de bestsellerlijst. Dit artikel vormt slechts een 
eerste poging om de geschiedenis van de maritieme literatuur in kaart te brengen. 
Aanvullend onderzoek kan niet alleen een beter zicht op de periodisering geven, 
maar ook op de thematiek. 

In vergelijking met andere (ooit) zeevarende landen, neemt de maritieme litera¬ 
tuur in de Nederlandse letterkunde een bescheiden plaats in. Zelfs een sage als die 
van de Vliegende Hollander dook pas laat op in de Nederlandse dichtkunst. Van het 
zeemansleven is in onze literatuur weinig neerslag te vinden, is dan ook de mening 
van Donker. Jacob Brouwer in Het fregatschip Johanna Maria en Jan Wandelaar in 
Hollands Glorie zijn zeldzame literaire zeemanstypen. Dat Nederlandse schrijvers 
zich weinig hebben bezig gehouden met het leven in de natuur, zoals de zeeman 
op zee, maar ook de landman in het veld, wijt Donker aan het burgerlijk karakter 
van onze cultuur. In die cultuur overheerst in de letterkunde de beschrijving en 

36 Vestdijk, De Poolse Ruiter, 44. 
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beschouwing van het leven van de mens, bij voorkeur in de stad.37 Maar in diezelfde 
cultuur ontstond wel een schilderkunst die fraaie en fascinerende zeestukken op¬ 
leverde. Had de Nederlandse koopman geen belangstelling voor lezen en letterkunde, 
maar wel graag een kostbaar schilderij aan de wand? Ook daar zou aanvullende stu¬ 
die licht op kunnen werpen 

Maritiem-historici hebben zich vaak laten afschrikken door het fictieve karakter 
van maritieme literatuur. Zo zijn de hoofdpersonen in romans vaak karikaturaal: de 
wrede kapitein, de grove matroos, de nobele piraat, de dronken scheepsdokter, de 
domme kok, de onschuldige kajuitsjongen, het meisje in nood en de onnozele land¬ 
lubber. Morele conflicten worden vaak uitvergroot: muiterij en problemen met het 
commando. Dat alles wil echter niet zeggen dat onder het oppervlak van de roman 
geen gegevens verborgen liggen die een historicus moeilijk elders kan achterhalen, 
zoals een tijdsbeeld of een sfeerimpressie. Willem Frijhoff omschrijft de taak van de 
historicus als volgt: “Yet in order to safeguard the interests of history, they must 
maintain a balance between the emotional demands of the community and the rigour 
of scholarship.” " De artikelen die de Leidse studenten voor dit themanummer schre¬ 
ven, geven een indruk hoe een dergelijk evenwicht bij het onderzoek naar maritieme 
literatuur kan worden gevonden. 

Vestdijk voorspelde in 1946 het einde van de zeeroman. De komst van het stoom¬ 
schip had de betrekking tussen zee en mens veranderd. De zee werd berekenbaar. 
Vestdijks slotsom is dan ook: “De zeeroman verdwijnt uit de Europese literatuur, en 
maakt nog slechts kansen als historische roman (...).”39 Een reden te meer om de 
maritieme literatuur eindelijk serieus te nemen. 

Gerard M.W. Acda (1940) was van 1963 tot 1995 zeeofficier en studeerde arbeids- en 
organisatiepsychologie, met als bijvak geschiedenis, aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Na zijn marineloopbaan was hij tot 2004 directeur van het Noordelijk Scheepvaart¬ 
museum in Groningen. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 

Joke E. Korteweg (1970) is maritiem historica. Ze is als geschiedenisdocente 
werkzaam in het onderwijs. Ze promoveerde in 2000 op de zeesleepvaart en schreef 
sindsdien onder meer over kaapvaart en scheepsbouw en verzorgde de redactie van 
de Maritieme Canon. Joke Korteweg is redactielid van het Tijdschrift voor Zee¬ 
geschiedenis. 

37 Donker, Karaktertrekken, 282. 

38 Willem Frijhoff, ‘The relevance of Dutch History, or: Much in Little? Reflections on the Prac¬ 

tice of History in the Netherlands’ in: BMGN/The Low Countries Historical Review 125/2-3 
(2010) 7-44,35. 

39 Vestdijk, De Poolse Ruiter, 51. 
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“Ik wil naar zee, ma!... Maar jongen, 
wat moetje daar?” 

Maritieme jeugdliteratuur in de negentiende en twintigste eeuw, 
een verkenning 

Dirk J. Tang 

Het is vast begonnen met een huilend kind. Moeder - vaders deden vroeger niet veel 
met kinderen - spreekt troostende woorden, vertelt misschien een verhaaltje. Het 
kan ook een geneuried deuntje zijn. Een dreinend deuntje dat het kind in slaap 
wiegt. Ook in de meest primitieve jagers- en verzamelaarssamenlevingen moeten er 
vormen zijn geweest van verbale communicatie tussen volwassenen en kinderen. 
Taal vormt een belangrijke factor bij het maken van onderscheid tussen mensen en 
dieren. Onbekend is wat men met elkaar besprak en op welke wijze dit gebeurde. 
Mondelinge overlevering laat nu eenmaal geen tastbare sporen achter. Dat verandert 
pas als het schrift wordt geïntroduceerd, maar daarna is het nog een lange weg naar 
de ‘Dikke Benali’.1 

Een verkenning en een beperking 

In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en betekenis van 
een deel van het vakgebied kinder- of jeugdliteratuur. Het gaat dan in het bijzonder 
om al die kinder- of jeugdliteratuur die - in romanvorm - een directe relatie heeft met 
activiteiten op en rond de zee. Voor het gemak van de lezer wordt hier de term mari¬ 
tieme jeugdliteratuur gebruikt. Dat kan zowel oorspronkelijk als vertaald werk zijn. 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van jeugdliteratuur is tot heden geen 
allesomvattend, wetenschappelijk verantwoord overzicht verschenen. Wel zijn er 
(hand)boeken die aspecten en perioden uit die ontwikkeling beschrijven. Het gaat 

1 Abdelkader Benali, De Nederlandse Kinderliteratuur in 1000 en enige verhalen (Amsterdam 

2009). 

dan ondermeer om Wormcruyt met suycker,2 De Hele Bibelebontse berg en Lust en 
Leering.' Het eerste boek mist aansluiting met de ontwikkelingen na 1950. Het tweede 
boek is nogal fragmentarisch en biedt niet echt inzicht in de vroege ontwikkeling 
van het jeugdboek en het derde boek concentreert zich op de jeugdboeken van de 
negentiende eeuw. Dan is er natuurlijk Wonderland, de wereld van het kinderboek,5 
dat verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal in 
2002. Prachtig geïllustreerd en fraai uitgegeven, maar geen allesomvattend over¬ 
zicht. 

Opvallend is dat maritieme jeugdliteratuur niet of slechts sporadisch wordt be¬ 
handeld in al deze uitgaven. Wonderland bevat 104 bijdragen over ooit verschenen 
jeugdboeken of hun auteurs. In slechts vier gevallen kan er in meerdere of mindere 
mate een relatie worden gelegd met een maritiem jeugdboek. In 1992 organiseert 
het Scheepvaartmuseum te Amsterdam de tentoonstelling Boek Ahoyü. In de ten¬ 
toonstelling staat maritieme jeugdliteratuur centraal. De bijbehorende catalogus 
bevat een overzicht van tot dan verschenen maritieme jeugdboeken. De opsom¬ 
ming van circa vijfhonderd titels is een aardig overzicht maar valt in het niet bij 
datgene dat het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) biedt.6 Het digitale bestand 
kan worden gevonden op de website van de Koninklijke Bibliotheek en op die van 
grote (universiteits)bibliotheken en geeft wanneer men bij het vakje ‘genre’ de zoek¬ 
term zeeverhalen invult ongeveer 1.500 hits. Binnen de op zichzelf al marginale 
aandacht voor het jeugdboek is het subgenre ‘het maritieme jeugdboek’ bijna on¬ 
zichtbaar. Dat blijkt ook recentelijk weer uit de ‘Dikke Benali’. Van de door de 
samensteller gekozen 106 verhalen (958 pagina’s), hebben er slechts twee een mari¬ 
tiem onderwerp. 

Het wordt eentonig, maar een zelfde conclusie kan worden getrokken als het 
gaat om het werk van illustratoren van jeugdboeken. Het bij vele lezers bekende 
Paddeltje van Johan Been werd geïllustreerd door J.H. Isings Jr. (die van de school¬ 
platen). De Scheepsjongens van Bontekoe werd door de schrijver Johan Fabricius 
zelf geïllustreerd. Maar welke lezer weet dat? De naam van de illustrator werd niet 
altijd vermeld op het titelblad. De uitgever was immers van mening dat de illustra¬ 
tie dienend was. Dezelfde onbekendheid geldt de ontwerpers van de boekbanden. 

2 D.L. Daalder, Wormcruyt met suycker (Amsterdam 1950). 

3 Nettie Heimeriks en Willem van Toorn (eindredactie), De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis 

van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden (Amsterdam 1990). 

4 P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets, Lust en Lering. Geschiedenis van het Nederlandse 
kinderboek in de negentiende eeuw (Zwolle 2001). 

5 Marieke van Delft e.a., Wonderland, de wereld van het kinderboek (Zwolle/Den Haag 2002). 

6 C.M.W. Kluts en M. van Eunen (red.), Boek Ahoyü (Amsterdam 1992). 

7 Het gaat dan om J.M.A Biesheuvel, Brommer op zee (Amsterdam 1982) en Rindert Kromhout, 

De oude vuurtorenwachter in Leopold’s Schrikkelboek (Amsterdam 1984). 
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“Het zou nog jaren duren voordat het vak van illustrator van kinderboeken een 
zekere status kreeg en er een broodwinning aan gekoppeld kon worden”, stelt 
hoogleraar Illustratie Saskia de Bodt in haar Prentenboeken.8 De auteurs van jeugd¬ 
boeken waren veelal onderwijsgevenden die in hun vrije uren spannende boeken 
schreven en die door hun uitgevers slechts karig werden betaald. Ook naar uitgevers 
van (maritieme) jeugdboeken is overigens weinig onderzoek gedaan. Van de uit¬ 
gaven van Kluitman (Alkmaar), Callenbach (Nijkerk) en Van Holkema en Waren- 
dorf (Amsterdam) bestaan slechts incomplete overzichten en over oplagecijfers is 
nauwelijks iets bekend. 

Het kind en het boek 

De plaats die kinderen in de samenleving innemen is in de loop van de tijd aan 
grote veranderingen onderhevig geweest. In primitieve samenlevingen werden - en 
worden - kinderen gezien als extra werkkrachten en als garantie voor een zekere 
oudedagsvoorziening. Het uiterlijke onderscheid tussen kinderen en volwassenen 
is in deze samenlevingen niet groot. Dat is goed zichtbaar op (zeventiende- en vroeg 
achttiende-eeuwse) schilderijen en andere afbeeldingen. De afgebeelde kinderen 
zijn weliswaar kleiner dan de volwassenen die hen omringen, maar verder lijken ze 
in alles op hun ouders. Ze dragen dezelfde kleding en het is niet mogelijk om te 
zien of we hier van doen hebben met peuters, kleuters, scholieren of brugpieper- 
tjes. Die begrippen moesten nog worden uitgevonden. 

In de zeventiende en ook een deel van de achttiende eeuw worden kinderen 
vooral gezien als onmondig en als verdoemde zielen die alleen door bidden en een 
verantwoorde religieuze levenswandel een staat van genade konden bereiken, stelt 
Bettina Hürliman in haar studie naar de betekenis van het jeugdboek.9 Onderwijs 
heeft daarbij een ondersteunende rol gekregen. Het leert kinderen om zelfstandig de 
Bijbel te kunnen lezen. Met dat doel worden overal in het land scholen opgericht 
waar kinderen uit alle geledingen van de bevolking het lezen en schrijven wordt 
bijgebracht. Het zijn vooral kinderen uit de hogere klasse die goed leren lezen of 
schrijven. Zij zullen vooral de teksten tot zich hebben kunnen nemen die hun ouders 
ook lazen.10 Daarnaast krijgen ze ook boeken te lezen over leeftijdgenoten die op 
voorbeeldige wijze leven en desnoods met vreugde sterven. 

De kinderen die in de vroegmoderne tijd in staat zijn onderwijs te volgen, leren 
eerst lezen en dan schrijven. De kinderen werken individueel en in hun eigen tempo. 

8 Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle, Prentenboeken (Amsterdam 2003) 10. 

9 Bettina Hürliman, Three centuries of Children’s books in Europe (New York 1967). 

10 F.P. van Oostrom in: De hele Bibelebontse berg, 15. 
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De voornaamste schoolboeken voor het lees- en schrijfonderwijs zijn het Klein 
ABC-boek en het Groot ABC- of Hanenboek. Trappen der jeugd en de Letter-konst en 
Zendbrieven. Als vervolglectuur worden soms de Spreuken van Salomo en de Historie 
van David gebruikt. Historische leesstof wordt geboden door de Spiegel der jeugd en 
de Nieuwe spiegel der jeugd. Daarnaast is de Bijbel een belangrijke bron van voor¬ 
beelden. Verkopers en marskramers verspreiden goedkope centsprenten en volks¬ 
boeken onder de bevolking en dus ook onder kinderen. 

De achttiende eeuw is vooral de eeuw van de Verlichting met het besef dat de 
mens sociaal en intellectueel kan worden gevormd. Dit vooruitgangsgeloof maakte 
de weg vrij voor de gedachte dat de mens zich onbeperkt moet kunnen ontwikkelen 
door zoveel mogelijk kennis te vergaren. In de literatuur domineert een sterk op¬ 
voedkundig element. Beroemde titels, zoals Jovrnael ofte gedenckwaerdige beschrij- 
vinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe (1646), Verhael van 
de vier eerste schip-vaerden der Hollandtsche en Zeeuwsche schepen, naar Nova Zem- 
bla, by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien etc. (1663) en Het leven en de 
wonderbaare gevallen van Robinson Crusoe (1720) helpen daar aan mee. Het zijn ech¬ 
ter geen jeugdboeken. Er verschijnen wel bewerkingen van de oorspronkelijke tekst, 
maar die zijn bestemd voor volwassenen. 

Het toegankelijk maken van teksten voor de jeugdige lezer is het gevolg van een 
ander streven. Aan het eind van de achttiende eeuw - tijdens de overgang van Ver¬ 
lichting naar de Romantiek - doet de gedachte opgang dat kinderen zo vroeg moge¬ 
lijk - met de paplepel - kennis, deugdzaamheid en vaderlandsliefde moet worden 
bijgebracht. Vaderlandsliefde is een nieuw begrip. In de negentiende eeuw - de eeuw 
van de Romantiek - zal er, gericht op de jeugd, een stroom geschriften verschijnen 
die de geschiedenis van de Nederlandse natie behandelt. In ronkend proza wordt 
beschreven hoe al dan niet bestaande voorvaderen hun leven veil hadden in de strijd 
tegen de tirannie. Een groot deel van die strijd speelt zich af op zee of in ieder geval 
in de maritieme wereld. Leerzaam, spannend en stichtelijk, zo moesten die verhalen 
aan de jeugd worden verteld. En dat is dan ook precies wat de eerste auteurs van 
jeugdboeken doen. 

Michiel de Ruyter een kleine ‘casestudy’ 

Een beperkte bibliografie van boeken die sinds meer dan tweehonderd jaar zijn ver¬ 
schenen over Michiel Adriaanszoon de Ruyter kan dienen om de ontwikkeling van 
het maritieme jeugdboek te illustreren. 

In 1687 publiceert de Amsterdamse predikant Gerard Brandt op verzoek van de 
familie van de overledene een biografie over Michiel de Ruyter. Het zal de oerbron 
worden van bijna alle De Ruyter biografieën die in de loop van de eeuwen zullen 
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verschijnen. Het werk van Brandt vertoont - gezien door de ogen van een moderne 
en kritische historicus - nogal wat gebreken en onjuistheden. Dat vormt voor de 
auteurs van jeugdboeken echter geen belemmering. Talloze jeugdboekenschrijvers 
zullen het leven van De Ruyter - en in zijn gevolg andere vlootvoogden - bijeen fan¬ 
taseren. Er zijn naar schatting meer dan honderd jeugdboeken verschenen over of 
rond het leven van Michiel de Ruyter.11 Het eerst bekende exemplaar dateert uit 
1799 en is genaamd Het leven van MA. de Ruiter. Levensgeschiedenissen voor jonge 
lieden.'2 Het is van de hand van C. Rogge en verschijnt in Leiden bij D. du Mortier en 
zoon. Het bevat geen illustraties. Rogge heeft voor een belangrijk deel de tekst van 
Brandt overgeschreven en beoogt met het boekje (196 pagina’s): “de jeugd op eene 
aangename en onderhoudende wijze, verscheiden, gewigtige kundigheden mede te 
deelen en haar hart met liefde tot de edele deugden te vervullen.” 

Het is niet toevallig dat Rogge en zijn uitgever het avontuur van een (jeugd)boek 
over de grote De Ruyter juist in deze periode aandurven. Twee jaar eerder is er - voor 
het eerst na 1746 - een herdruk verschenen van het werk van Brandt. Er is duidelijk 
een markt voor vaderlandse boeken ontstaan in de nieuwe Bataafse Republiek. Rogge 
wil daar graag aan bijdragen: “Mag deze levensgeschiedenis iets toebrengen aan de 
jeugdige harten van het aankomende geslacht al die echt Nederlandse deugden, God¬ 
vrucht, nederigheid, eenvoudigheid, goede trouw, menschenliefde, dapperheid en 
Vaderlandsliefde.” Het is duidelijk een boek dat kroonprinses Maxima (nog) niet 
had gelezen toen ze in een toespraak wist te melden dat de ‘echte Nederlander’ niet 
bestaat. In 1823 beleeft het boek een tweede druk. 

In datzelfde jaar schrijft G. Engelberts Gerrits Het leven en daden van M.A. de 
Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld.'3 De afbeelding is getekend door Jacob 
Smies en gegraveerd door W. van Senus. Het staat bomvol opvoedende praat die in 
een dialoogvorm tussen een vader en zijn zoons wordt verwoord: “Hendrik: Het 
spijt mij vader, dat ik zeggen moet, nu ik hoor, dat hij in zijne jeugd zulk een ondeu¬ 
gende jongen is geweest. 

De vader: Dat gij, hetgeen ik u van DE RUITERS kindsche jaren tot dus verre 
verteld heb, geheel niet goedkeurt, is mij aangenaam; doch een kenner van het 
menschelijke hart, had nogtans zijn toekomstige grootheid door alle deze daden 
kunnen zien heenschitteren. Gij zult weldra weer met DE RUITER verzoend wor¬ 
den. Hoor slechts. In het elfde jaar zijns ouderdoms, raakte hij voorden eersten 
keer, als bootmansjongen in zee, en gedroeg zich zoo naarstig en gehoorzaam in het 

11 Het Centraal Bestand Kinderboeken telt in 2010, 1S9 De Ruyter titels inclusief herdrukken. 

Het bestand bevat echter niet alle verschenen boeken. 

12 C. Rogge, Het leven van M.A. de Ruiter. Levensgeschiedenissen voor jonge lieden (Leiden 1799) 8. 

13 G. Engelberts Gerrits, Het leven en daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld: 

in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen (Amsterdam 1823) 14. 
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Paddeltje door J.H. Been, Uitgeverij Kluitman, dertiende druk (zonder jaartal) 

Alkmaar. De illustratie is van J.H. Isings Jr. 
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scheepswerk, dat men eene gansche verandering in hem bespeurde, en niets meer 
van hem kon verlangen.” 

Een moderne lezer zal al na vijf minuten zuchtend het boek wegleggen, maar het 
zal nog zes keer worden herdrukt voordat het in 1907 geheel wordt herzien. Bijna 
veertig jaar later (1861) verschijnt: De weezen van Vlissingen door P.J. Andriessen.14 
In 1880 ziet Vlissinger Michiel van de hand van P. Louwers het licht.15 

In 1907 wordt het driehonderdste geboortejaar van Michiel de Ruyter herdacht. 
Dat is aanleiding voor uitgever J. Vlieger uit Amsterdam om J. Stamperius te vragen 
het boek van Engelberts Gerrits te bewerken. Het resultaat is de uitgave van het 
boek Het leven van De Ruyter'6 Nog in hetzelfde jaar verschijnt een tweede druk. 

Ook andere auteurs en schrijvers gebruiken het herdenkingsjaar. Van H.J. Hana 
verschijnt Hollands waterleeuw.'7 Van de bekende auteur Johan Been De drie matro¬ 
zen van Michiel de Ruyter, geïllustreerd door J.H. Isings Jr. K Het volgende jaar (1908) 
komt het wellicht beroemdste boek van Been uit: Paddeltje, de scheepsjongen van 
Michiel de Ruijter, eveneens geïllustreerd door Isings. De schrijfstijl van Been zou nu 
tot opgetrokken wenkbrauwen leiden: “’D’r lijkt allerlei natie aan boord’, merkte 
Paddeltje op, ’want zoover ik kan zien - en ik heb goeie ogen - zie ik blanke en 
bruine gezichten, tot die van nikkers toe.’”w In latere uitgaven wordt deze passage 
natuurlijk gekuist en in sommige gevallen geheel verwijderd. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw groeit de stroom boeken over De Ruyter 
gestaag. Ook in het herdenkingsjaar 2007 verschijnt een groot aantal boeken.20 De 
vorm van de dialogen en de kwaliteit van de illustraties hebben sinds 1799 een 
enorme verandering ondergaan. Er is nauwelijks meer iets belerends te ontdekken 
in de teksten. Wel worden geheel nieuwe vertellers ingevoerd in jeugdboekenland. 
We waren al bekend met sprekende dieren, maar in 2006 verschijnt een boek waar 
een schip sprekend in wordt opgevoerd en vertelt over wat zij zoal meemaakt in de 
zeventiende eeuw! Het gaat om De Spiegel, het vlaggenschip van Michiel de Ruyter.21 

14 P.J. Andriessen, De weezen van Vlissingen of Hoe onze Republiek onafhankelijk werd. Een ver¬ 
haal uit het derde tijdperk van den Tachtigjarigen oorlog (Amsterdam 1861). 

15 P. Louwerse, Vlissinger Michiel of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en 
jong Nederland (Schiedam 1880). 

16 G. Engelberts Gerrits, bewerkt door J. Stamperius, Het leven van De Ruyter (Amsterdam 1907). 
17 H.J. Hana, Hollands waterleeuw: uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, voor de Neder- 

landsche jeugd bewerkt (Nijkerk 1905). 
18 Joh. H. Been, De drie matrozen van Michiel de Ruyter (Nijkerk 1907). 
19 Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter (Alkmaar 1908). 
20 Zie ook een uitgebreide boekrecensie door D.J. Tang in De Boekenoogst van het De Ruyterjaar 

in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 1,60-66. 
21 Bert Natter, Het stormachtige leven van De Spiegel: het schip van Michiel de Ruyter (Amsterdam 

2006). 
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hOOR. JOH.H.BEEN 
&LILL. bOOR. J.WM.WIM4 

(^AVONTUREN 
VAM " 

KOKKIE EN ZUN MAATS 

De avonturen van Kokkie en zijn maats, door J.H. Been, illustraties van J.W.M. Wins, 
Uitgeverij Kluitman, Alkmaar 1928. 
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Veel gekker moet het toch niet worden of voegt de sprekende theepot van admiraal 
Zwarthoed nog iets toe? 

Beroemde schrijvers en hun maritieme onderwerpen 

In de beperkte casestudy over de boekproductie rond het leven van Michiel de 
Ruyter worden drie van Nederlands beroemdste negentiende-eeuwse jeugdauteurs 
genoemd: P.J. Andriessen (1815-1874), P. Louwerse (1840-1908) en Johan Been 
(1859-1930). Alle drie zijn ze als onderwijzer mede bepalend geweest voor het 
beeld dat vele kinderen kregen van het leven op zee. Ze schreven niet uitsluitend 
maritieme jeugdboeken, maar hebben wel een stevig stempel op dit subgenre kun¬ 
nen zetten. In het eerder genoemde overzicht uit Boek Ahoyü Komt dit drietal res¬ 
pectievelijk met vier, zeven en dertien boeken voor. 

Opgemerkt moet daarbij worden dat de boekproductie van Been vooral in de 
twintigste eeuw plaatsvond. Voor die eeuw moet ook worden gedacht aan K. Norel 
(1899-1971) die met 41 boeken het overzicht domineert. 

Is dit een vertekend beeld? We weten het niet omdat er - het is eerder gezegd 
- nog onvoldoende onderzoek naar het subgenre is gedaan. De onderzoeker moet 
zich behelpen met incomplete overzichten of met een privé-uitgave zoals die van de 
heer N.J. Wagemaker. Zeilend door de eeuwen heen heet het thuis gemaakte boekje 
- met een aantal kleurplaten - dat ongeveer tien jaar geleden in een oplage van vijf¬ 
tig stuks werd gemaakt. Het is al jaren niet meer verkrijgbaar.22 

Het ideale maritieme jeugdboek? 

“Ga uit van het kind” schrijft Annie M.G. Schmidt in 1954 in het boekje Van schuitje 
varen tot Van Schendel. Het is haar antwoord op de vraag wat nu precies een ideaal 
jeugdboek is. Iets verder schrijft ze: “Van wat een kind leest, onthoudt hij maar een 
deel. Maar dat deel onthoudt hij zo goed, dat het zijn verdere leven met hem mee¬ 
reist, in zijn hart en in zijn bloed; het wordt een stuk van hemzelf.”23 

Vijfendertig jaar later, in 1989, wijdt Anne de Vries (1944) een dissertatie aan de 
vraag: “Wat heten goede kinderboeken?” Hij draagt zijn onderzoek op aan zijn vader 
- Anne de Vries (1904-1964) - die zich ook met deze vraag had bezig gehouden. De 
Vries Jr. komt tot de conclusie: “Volwassenen kunnen de smaak van kinderen wel 
stimuleren door hen boeken in handen te spelen, maar dit is slechts mogelijk als 

22 Telefonische mededeling door N.J. Wagemaker op 20 oktober 2010. 
23 Annie M.G. Schmidt, Van schuitje varen tot Van Schendel (Amsterdam 1954) 22 en 73. 
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men rekening houdt met hun eisen.”23 Daarmee zijn we eigenlijk weer terug zijn bij 
de conclusie van Annie M.G. Schmidt: een ideaal boek moet aansluiten bij de be¬ 
levingswereld van de lezer en als dat het geval is, reist het verder met haar of hem 
mee. 

Maar wat sluit aan bij de belevingswereld van de moderne jeugdige lezer? Dat is 
nog niet zo eenvoudig vast te stellen. In succesvolle maritieme jeugdboeken uit het 
verleden keren twee thema’s geregeld terug. Het eerste is dat van de maritieme held, 
die vanaf de wieg tot (soms) de heldendood wordt gevolgd. Voorbeelden zijn de vele 
boeken over De Ruyter, Tromp, Swartenhondt en andere admiraals. Het tweede 
thema is dat van een jeugdig persoon - veelal een scheepsjongen - die in de schaduw 
van een volwassen held al of niet vrijwillig een belangrijke rol speelt bij een (soms 
gefingeerde) historische gebeurtenis. Voorbeelden zijn Paddeltje, De drie matrozen 
van Michiel de Ruyter en Een Hollandse jongen ter walvisvaart. 

Het lijkt niet aannemelijk dat een moderne uitgever er nog been in ziet boeken 
over Nederlandse helden uit te geven. Veel helden uit het verleden hebben al jaren 
geleden hun aureool verloren. Toen onlangs voor het eerst in lange tijd de Militaire 
Willemsorde werd uitgereikt, werd iedere verwijzing naar het ‘heldendom’ van de 
ontvanger angstvallig vermeden. Bovendien werd de onderscheiden militair onder¬ 
werp van een niet al te frisse discussie over vermeende criminele handelingen. 
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”, is volgens Herman Pleij ons nieuwe 
nationale motto. Maar ‘gewoon’ kan natuurlijk nooit het onderwerp zijn voor een 
spannend boek. 

Dan resten nog de scheepsjongen en wellicht het scheepsmeisje als hoofdper¬ 
soon in een maritiem jeugdboek. Zijn er nog kinderen die zich verbonden voelen 
met de zee? Wellicht geldt dat voor de directe familieleden van vissers en zeelieden, 
maar de gemiddelde scholier heeft geen band met de zee. Nederland is immers nog 
maar een kleine maritieme natie. Schepen onder Nederlandse vlag worden veelal be¬ 
mand door niet-Nederlandse bemanningen. Die maken vast en zeker veel mee, maar 
zou er een markt zijn voor de avonturen van een Oekraïense lichtmatroos? Of voor 
die van een eenzame Friese scheepsjongen, lid van een Sri-Lankaanse bemanning, 
op een Nederlandse kustvaarder in een Finse haven? Dat lijkt niet waarschijnlijk. 

Vroeger bracht een korte fiets- of wandeltocht kinderen in Nederland al in de 
buurt van maritieme activiteiten. Het strand, een sluis, een haven of een schip vorm¬ 
den zichtbare verbindingen met een onbekende wereld. Die wereld is voor een avon¬ 
tuurlijk kind bijna onbereikbaar geworden. Misschien moeten we de gedachte aan 
een nieuwe Paddeltje daarom maar overboord zetten. 

Tot slot nog dit. Het is niet bekend in hoeveel gevallen het lezen van een maritiem 
jeugdboek bij de lezers van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis heeft bijgedragen 

24 Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? (Amsterdam 1989) 312. 
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aan de keuze voor een maritieme loopbaan. Ik ken in ieder geval één voorbeeld. De 
moeder die zich afvroeg wat er op zee te doen was, had nog nooit een maritiem 
jeugdboek gelezen. De jongen die naar zee wilde wel. Die moeder was die van mij. 

Dirk J. Tang (1947) ging op jeugdige leeftijd varen bij de KNSM en werkte daarna 
lange tijd voor de gemeente Amsterdam. Na een deeltijdstudie zeegeschiedenis in 
Leiden volgde een carrièreswitch en werkte hij als gastconservator bij het Scheep¬ 
vaartmuseum in Amsterdam. In de periode 2001 tot 2010 was hij werkzaam bij de 
Koninklijke Bibliotheek. Hij publiceerde in diverse tijdschriften over o.a. het Neder¬ 
landse slavernijverleden en werkte als auteur en redacteur mee aan de uitgave van 
de serie Sailing Letters boeken. 

30 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2011 — 1 

“Tehuis bleef De Ruyter de eenvoudige 
man die hij ook aan boord was”1 
Zeehelden in de jeugdliteratuur 

Dave Boone 

Inleiding 

Zeehelden hebben sinds de jaren vijftig en zestig opnieuw een plaats in de vader¬ 
landse geschiedenis veroverd. Aan de lopende band verschijnen er publicaties over 
zeehelden en het museumpubliek maakt uitgebreid kennis met de helden van wel¬ 
eer. De jeugd kent de helden echter nauwelijks en daarom deed emeritus hoogleraar 
maritieme geschiedenis Jaap Bruijn in het Michiel de Ruyterjaar 2007 een oproep in 
het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis om op de basisschool al te beginnen met vertel¬ 
len over grote personen uit het verleden, waaronder de zeehelden.2 Want waar de 
hedendaagse jeugd de zeehelden nog amper kent, lazen kinderen in het televisie- en 
computerloze tijdperk aan het begin van de twintigste eeuw veel over zeehelden. In 
dit artikel staat de jeugdliteratuur over de zeehelden centraal, met als uitgangspunt 
de reeks jeugdboeken van Uitgeverij Kluitman uit de eerste decennia van de twintig¬ 
ste eeuw. In het tweede deel van dit artikel wordt deze reeks nader onderzocht 
evenals de jeugdliteratuur over zeehelden sinds de serie. Maar eerst wordt er een 
algemeen overzicht gegeven van de zeeheld in de letteren. 

De zeeheld als thema 

De zeeheld is een veel gebruikt thema in allerlei vormen van letterkunde in de periode 
van 1850 tot heden. Zo kwam er vanaf het midden van de negentiende eeuw een 
stroom van publicaties over zeehelden op gang. Nederland werd op het internatio- 

1 C. van Wessem, De Ruyter (Den Haag 1937) 129 

2 J.R. Bruijn, ‘Michiel de Ruyter in perspectief’ in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26/1 (2007) 47. 



nale toneel niet meer beschouwd als een grote mogendheid en verloor op zee de 
aansluiting met onder anderen de Engelsen. Maar tegelijkertijd was het een periode 
van nationalisme; men was trots op de natie en vooral op het verleden. Wellicht was 
dit een reactie op het economische en het vermeende maatschappelijke verval. De 
jeugd werd vaderlandsliefde bijgebracht en allerhande organisaties zoals de Maat¬ 
schappij tot Nut van ’t Algemeen probeerden het nationaliteitsgevoel verder aan te 
wakkeren. Een van de voornaamste middelen om dit te bewerkstelligen was helden¬ 
verering.3 Henk te Velde merkte in Leidschrift het volgende over deze helden op: 
’’Ouderwets Nederlands heldendom betekende vooral één ding: zeehelden.”4 Met 
het teruggrijpen op deze helden uit het gouden verleden werd het kleine Nederland 
weer een beetje groot. 

Het ging bij heldenverering niet alleen om de herdenking van goede tijden. De 
held kreeg een voorbeeldfunctie toebedeeld. De Ruyter en tal van anderen werden 
uitgebeeld als sobere lieden die het eigen leven in gevaar brachten tijdens hun optre¬ 
den voor het vaderland. Dit vinden we talloze keren terug in de fictie. En wat bij de 
verkenning van het aanbod van de literatuur meteen duidelijk wordt, is de over¬ 
vertegenwoordiging van grote zeehelden uit de Gouden Eeuw. Michiel de Ruyter, 
Maarten Harpertsz Tromp en Piet Hein zijn hier de belangrijkste voorbeelden van.5 

Chronologisch overzicht van de zeehelden 

Zeehelden uit de zestiende eeuw blijken de vroegste helden in de literatuur, hoewel 
ze dun gezaaid zijn. Uitgeverij J.H. Kok gaf in 1927 een kinderroman uit over admi¬ 
raal Swartenhondt, met als ondertitel: Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw.6 Dit 
geeft eigenlijk al aan dat de zeehelden uit die tijd vergeten zijn. Daarbij waren er ook 
niet zoveel zeehelden in deze eeuw waardoor het aantal letterkundige producten 
over de zeehelden uit deze tijd logischerwijs schaars is. 

De Gouden Eeuw is daarentegen bij uitstek de eeuw van de zeehelden geweest. Er 
zijn tal van boeken geschreven, waarbij Michiel de Ruyter de meest aansprekende 
held blijkt. Naast De Ruyter zijn zeehelden als Piet Hein, Maarten Harpertsz. Tromp 
en Jacob van Heemskerck erg populair in fictie. Ook een held als Tjerk Hiddes de 
Vries heeft zijn eigen boek. Jan Pieterszoon Coen was in fictie voor een korte periode 
populair. Later werd het ‘ongepast’ om deze historische figuur te gebruiken.7 

3 B. Boonstra e.a., Wonderland: de wereld van het kinderboek (Zwolle 2002) 50. 
4 H. te Velde, ‘Helden in Nederland’ in: Leidschrift 22/3 (2007) 7. 
5 Boonstra e.a., Wonderland, 50. 
6 M. van der Duin, Admiraal Swartenhondt. Een vergeten zeeheld uit de zestiende eeuw (Kampen 1927). 
7 C. Kluts, Boek Ahoyü (Amsterdam 1992) 12-18; Ronald Prud’homme van Reine geeft in zijn 

biografieën van zeehelden uit de Gouden Eeuw achterin lijsten met fictie die over de betref- 
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Achttiende-eeuwse zeehelden zijn minder bekend. De achttiende eeuw werd 
lang beschouwd als een tijd van moreel verval en grote economische stagnatie. Mede 
daardoor werd deze periode, later als de ‘Zilveren Eeuw’ aangeduid, lange tijd zon¬ 
der trots bekeken. Deze eeuw kende dan ook weinig zeehelden. De helden die er 
waren hadden meestal niet meer dan lokale faam. Een voorbeeld is Frans Naerebout, 
loods en de man die onder andere een groot aantal opvarenden van het stukgeslagen 
VOC-schip Woestduyn redde.8 

Zeehelden uit de negentiende en twintigste eeuw zijn weinig beschreven in de 
literatuur. Het belangrijkste voorbeeld van een zeeheld die de fictie wel haalde was 
Jan van Speijk. Hij werd meteen na zijn dood een held omdat hij tijdens de Belgi¬ 
sche opstand aan boord van zijn schip een lont in een kruitvat had gestoken om uit 
handen van de infame Brabanders te blijven.4 Van Speijk werd het Nederlandse 
symbool van de strijd tegen de Belgen en wakkerde het nationale besef aan. Na zijn 
dood werd hij nog tientallen jaren bejubeld in de letteren, met name in gedichten. 
Later werden vraagtekens gezet bij zijn optreden, waardoor Van Speijk niet langer 
als vanzelfsprekend de heldenstatus kreeg toebedeeld.10 

Genres en tijdgeest 

Wat opvalt bij de bestudering van de fictie over zeehelden is dat de jeugdliteratuur 
oververtegenwoordigd is. Romans voor volwassenen zijn in veel mindere mate ver¬ 
schenen. In de schaarse novelles is dikwijls de plaatselijke heldhaftige kapitein de 
hoofdpersoon. Het is natuurlijk niet verrassend dat er in jeugdliteratuur zo veel aan¬ 
dacht is voor de zeehelden. Immers deze helden waren deugdzame vaderlanders die 
als voorbeeld voor de jeugd konden dienen. Daarnaast vormden de boekjes over zee¬ 
helden een goede aanvulling op de geschiedenislessen." 

De piekperiode van de literatuur over de zeehelden ligt tussen ongeveer 1880 en 
1920. Daarna was er weer een opleving tussen 1945 en 1965. In de periode tussen 
pakweg 1970 en de jaren negentig is er zeer weinig verschenen over zeehelden, be¬ 
houdens een enkele heruitgave van een christelijke uitgever.13 

fende zeeheld is verschenen. 
8 Over Naerebout is onder andere een jeugdboekje verschenen: J. Stamperius, Frans Naerebout 

(Alkmaar 1927). 
9 S. de Vries, De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk (Haarlem 

1988) 75-79. 
10 J. de Jong, ‘Het nationaal bereik van Jan van Speijk’ in: Leidschrift 22/3 (2007) 61-76. 
11 Boonstra e.a., Wonderland 50; T. Hofman, ‘Historische verhalen’ in: Lexicon Jeugdliteratuur 8/1 

(1988) 1-5. 
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Dat in sommige perioden veel is geschreven over zeehelden en in andere perio¬ 
den juist weinig hangt samen met de tijdgeest. Deze bepaalde het denken over de 
zeeheld en daarmee ook de mate waarin er wel of niet over werd geschreven. Het 
begin van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een sterk nationaal besef. Over 
de grote zeehelden werd met trots geschreven en gesproken. Zij werden daarbij 
opnieuw als voorbeeld voor de jeugd gesteld. Dit verklaart het grote aantal boeken 
over zeehelden van Uitgeverij Kluitman. Na de Tweede Wereldoorlog tot aan het 
begin van de ontzuiling verscheen er ook veel over “onze zeehelden”. 

In andere perioden was het juist weer niet gepast om nationale zeehelden te 
gebruiken in fictie. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw werden zij 
nauwelijks gebruikt in de literatuur. Men wilde niets te maken hebben met de mili¬ 
taristische helden en de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Toenmalig 
minister-president Joop den Uyl wilde bijvoorbeeld niet aanwezig zijn bij de her¬ 
denking van de driehonderdste sterfdag van Michiel de Ruyter. Anno 2010 mag er 
echter wel weer met trots over helden worden geschreven en gesproken, waarbij 
zwarte bladzijden uit het leven van de held niet worden weggelaten. Jan Pieters¬ 
zoon Coen, een van de helden in de jeugdboeken van Uitgeverij Kluitman, lijkt ech¬ 
ter definitief held af te zijn vanwege zijn rol in het bloedbad op de Banda-eilanden. 
Het heldendom is al met al dus sterk afhankelijk van heersende opvattingen in een 
bepaalde tijd. 

De zeehelden van Uitgeverij Kluitman 
\ 

Zoals eerder opgemerkt was Kluitman tussen ongeveer 1880 en 1920 een van de 
belangrijkste uitgevers van jeugdboeken over zeehelden. In het vervolg van dit arti¬ 
kel wordt gekeken naar de boekjes van Kluitman en naar wat er sinds de publicatie 
van deze reeks boeken is veranderd qua functie, inhoud en karakter van de jeugd¬ 
boeken. 

Als we kijken naar de jeugdliteratuur in het algemeen in de periode 1880 tot het 
einde van de jaren dertig, dan zien we een sterk moraliserende toon. Een opvatting 
uit die tijd was dat kinderboeken een opvoedende functie moesten hebben. De kin¬ 
deren moesten deugdzaam gedrag aanleren en historische feiten en figuren leren 
kennen door het lezen van het verhaal.1' De hoofdpersonen in de boeken waren hier¬ 
bij een voorbeeld voor het kind. Met het centrale personage uit het boek, vaak een 

12 Binnen de orthodox-christelijke kringen lijkt de sympathie voor de zeehelden nooit te zijn 
verdwenen en bleven er boekjes over onder andere Michiel de Ruyter verschijnen, zoals: 
L. Penning, Ten dage, als ik riep (Urk 1979). Dit verhaal gaat over de bevrijding van een aantal 
protestantse dominees uit handen van de katholieken door De Ruyter. 

13 A. de Vries, Wat heten goede kinderboeken? (Amsterdam 1989) 61-81. 
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leeftijdgenoot van de lezer, moesten kinderen zichzelf kunnen identificeren, aldus 
Toke Hofman.14 Deze belerende verhalen waren dikwijls voorzien van een religieus 
tintje. Bij Kluitman was dat echter niet het geval zoals we later zullen zien. 

In de boeken van Kluitman is de zeeheld ook een rolmodel voor de jeugd. De zee¬ 
helden zijn overwegend personages uit de Gouden Eeuw.15 De boekjes zijn moralise¬ 
rend maar niet bedoeld als geschiedenisles. De verhalen zijn avontuurlijk, spannend 
en vermakelijk. Als we spreken over de persoonlijkheid van de zeeheld kunnen we 
een aantal kerneigenschappen op een rijtje zetten; sober, vasthoudend, zuinig, moe¬ 
dig, huiselijk, vaderlandslievend, plichtsgetrouw, verstandig - neemt geen extreme 
risico’s - en streng, maar rechtvaardig. In veel gevallen is de hoofdpersoon in het 
boek niet de zeeheld zelf maar een figuur die in relatie staat tot de zeeheld. Het 
beroemdste voorbeeld hiervan is natuurlijk Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel 
de Ruyter. De jeugdige lezer volgt de avonturen van deze (bijna) leeftijdsgenoot waar¬ 
door de identificatie met de hoofdpersoon optimaal is. En waar de hoofdpersoon in 
het boek de zeeheld als voorbeeldfiguur ziet, zal de lezer op dezelfde wijze naar de 
held kijken. 

Uitgeverij Kluitman koos voor een historisch verhaal, maar wenste geen over¬ 
maat aan details. Een jeugdboekenschrijver uit de negentiende eeuw als Pieter Jacob 
Andriessen, die niet voor Kluitman schreef, was wel een uitvoerige verteller. Zijn 
populaire verhalen waren zeer leerzaam, maar door een overdaad aan historische 
informatie en gebrek aan een creatieve schrijfstijl werden de verhalen naar heden¬ 
daagse opvattingen saai, hoewel de boeken als zoete broodjes over de toonbank 
gingen.1'' Kluitman koos bewust voor een andere aanpak: de boeken moesten een 
historisch verhaal bevatten maar daarnaast vooral avontuurlijk en levendig zijn. 
Johan Been, schrijver van onder meer Paddeltje werd er zelfs expliciet toe aange- 
moedigd: “Kluitman raadde hem aan zijn historische jeugdboeken wat meer avon¬ 
tuur en spanning te geven en een levendiger schrijftrant te gebruiken”, aldus Bijlsma.1 

De boeken moesten niet alleen tot lering dienen, maar ook tot vermaak. Een uit¬ 
zondering op deze regel is het boek van Jacob Stamperius over De Ruyter. Dit boek 
is min of meer een biografie over de zeeheld, aangekleed met dialogen en fictieve 
elementen om het boek leesbaar te maken."1 

14 T. Hofman,, ‘Historische verhalen’ in: Lexicon Jeugdliteratuur 8/1 (1988) 4. 
15 Voorbeelden van boeken zijn: P. Visser, Heemskerck voor Gibraltar (Alkmaar 1903); J.G. Kra¬ 

mer, Jan Pieterszoon Coen (Alkmaar 1931); J.G. Kramer, Piet Hein (Alkmaar 1901); J. Been, De 
drie matrozen van Michiel de Ruyter (Alkmaar 1907); J.H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van 
Michiel de Ruyter (Alkmaar 1908). 

16 A. Hofman, ‘Pieter Jacob Andriessen’ in: Lexicon jeugdliteratuur 8/1 (1988) 1-4. 
17 F.T. Bijlsma, ‘Johan Been’ in: Lexicon jeugdliteratuur 2/1 (1982) 1-3. 
18 J. Stamperius, Het leven van Michiel de Ruyter (Alkmaar 1931). 
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Het is opvallend dat in de boeken van Uitgeverij Kluitman religie schittert door 
afwezigheid. In het boekje van Stamperius komt religie heel soms ter sprake maar 
dit blijft oppervlakkig. Naar aanleiding van de Vierdaagse Zeeslag roept De Ruyter 
bijvoorbeeld: “Indien er iets goeds verricht is, geve men God daarvan de eer.”w In 
hetzelfde boek wordt gemeld dat De Ruyter de Bijbel las. Maar verder dan dit gaat 
het in geen van de boeken. In de boeken over Coen en Heemskerck is helemaal geen 
aandacht voor religie. De uitgeverij was niet atheïstisch, maar nam ten aanzien van 
religie een neutrale houding aan. Dit is een van de verklaringen voor het succes van 
de reeks over de zeehelden. Waar andere uitgevers alleen voor de eigen geloofgroep 
schreven, en andere min of meer uitsloten, kon Kluitman haar boeken verkopen aan 
alle zuilen. 

Na de reeks 

Na de Tweede Wereldoorlog is er heel wat veranderd ten aanzien van de zeeheld in 
de jeugdliteratuur. Uitgeverij Kluitman zelf stopte met het uitgeven van boeken over 
de grote zeehelden. Over alle helden was immers al een of meer keren gepubliceerd. 
Toch verdween de zeeheld niet helemaal. Michiel de Ruyter, de beroemdste Neder¬ 
landse zeeheld, bleef stof leveren tot het schrijven van verhalen. De boeken werden 
nadrukkelijk biografisch van karakter. Spannende jongensboeken over de avonturen 
van grote zeehelden verdwenen min of meer. Bestevaer over De Ruyter van de hand 
van Klaas Norel is misschien wel het beste voorbeeld van zo’n biografisch boek in de 
eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.' In dit boek wordt het leven van de 
Vlissingse held beschreven en aangekleed met dialogen en fictieve situaties ter illu¬ 
stratie en vermaak van de jeugdige lezer. 

Naast de biografische boeken over zeehelden, die overigens ook in romanvorm 
voor het volwassen publiek verschenen ', werden er in de eerste decennia na de 
Tweede Wereldoorlog jeugdboeken geschreven over ‘kleinere’ helden. Het gaat in 
deze fictie bijvoorbeeld over marineofficieren of opvarenden van een reddingssloep. 
Deze boeken zijn avontuurlijk en vermakelijk, maar bevatten vaak een moralistische 
en belerende toon, met de held als het grote voorbeeld. Fenna Feenstra schreef in 
een jeugdboek bijvoorbeeld over het nut van de marine en andere krijgsmachtdelen. 
Marineofficieren spelen een belangrijke rol in het boek, en de lezer krijgt in de loop 
van het verhaal duidelijk mee dat dit figuren zijn die respect verdienen.22 Daarnaast 

19 Stamperius, Michiel de Ruyter 76. 
20 K. Norel, Bestevaer (Zwolle 1956). 
21 Onder andere: C. Borstlap, Michiel Adriaanszoon de Ruyter (Wageningen 1957). 
22 F. Feenstra, Maar die vlag verlaten...nooit! (Amsterdam 1946). 
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verscheen er bijvoorbeeld een jeugdboek over de avonturen van ‘kleine helden’ in 
een reddingssloep: S. O. S.! “Wij komen!’’, van de eerder genoemde Klaas Norel.23 
Zeer veel boeken waren voorzien van een religieus tintje. Norel was bijvoorbeeld 
van protestants-christelijke afkomst, iets dat soms terug te vinden is in zijn werk. 
Ter illustratie: Norel pleit in Bestevaer voor vrijheid van religie, maar noemt het 
katholieke geloof wel in een adem met slavernij.'1 Daarnaast zijn de boeken zeer 
nationalistisch van karakter. In het werk van Norel ‘proeft’ de lezer de jaren vijftig. 
Desondanks zijn de boeken van Norel anno 2010 nog steeds populair. 

In de eerste decennia na de oorlog maakte de grote zeeheld plaats voor fictieve 
en onbekende zeehelden. De Ruyter bleef wel onderwerp in biografische boeken. In 
de jaren zeventig en tachtig verdween de zeeheld bijna geheel uit de belangstelling. 
In de jaren negentig en in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw, echter, 
is de zeeheld weer terug. Eigenlijk moet worden opgemerkt dat De Ruyter terug is.25 
Het Michiel de Ruyterjaar 2007 bracht een nieuwe stroom jeugdboeken op gang. 
John Brosens schreef bijvoorbeeld een boekje over de avontuurlijke jeugdjaren van 
de Vlissinger op een wijze die sterk lijkt op die van de reeks van Kluitman.2'’ Het 
boek is echter niet zo nationalistisch en belerend als de boeken van Kluitman. Daar¬ 
naast verscheen er onder andere een familieboek over de admiraal van de hand van 
Graddy Boven en Jack Staller.27 

Het avontuurlijke, vermakelijke en biografische karakter staan anno 2010 op de 
voorgrond, terwijl de religieuze, nationalistische en moraliserende toon naar de ach¬ 
tergrond is verdwenen. Bij de bestudering van de historie van de jeugdliteratuur valt 
vooral op dat de aard en de mate van populariteit van de boeken een afspiegeling van 
de tijdgeest zijn. Van alle tijden blijft het genoegen van het lezen over de avonturen 
van de grote helden van weleer. 

Dave Boone (1988) behaalde in 2010 zijn bachelorgraad in de geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden, na een afstudeeronderzoek te hebben gedaan over de zoge¬ 
naamde Padang Commercie Sociëteit. Na zijn bacheloropleiding is hij in Leiden ver¬ 
der gegaan met de tweejarige onderzoeksmaster History of European Expansion 

23 K. Norel, S. O. S.! “Wij komen!” (Zwolle 1959). 
24 Norel, Bestevaer 174. 
25 Na deze terugkeer zijn er enkele biografieën verschenen over Michiel de Ruyter, onder andere 

van de hand van A.Th van Deursen, J.R. Bruijn en J.E. Korteweg: De admiraal. De wereld van 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Franeker 2007) en R.B. Prud’homme van Reine: Rechterhand 
van Nederland (Amsterdam 1996). De laatstgenoemde auteur schreef ook biografieën van 
andere grote zeehelden. 

26 J. Brosens, Koers pal noord (Baam 2006). 
27 G. Boven en J. Staller, De Admiraal. Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Zaltbommel 2007). 
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and Globalization, waarbij hij zich ticht op Maritieme Geschiedenis. Hij is daarnaast 
geïnteresseerd in Oude Geschiedenis en in de opkomende specialisatie World His¬ 
tory, waarbij historische processen op mondiale schaal worden bestudeerd. In 2012 
hoopt Dave af te studeren op een maritiem onderwerp uit de vroegmoderne tijd. 
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Vlagvertoon1 

Nationale trots in romans over zeesleepvaart 

Anna Kloos-Frölich 

Inleiding 

Mensen geven op verschillende manieren uiting aan gevoelens van nationale trots. 
Het zingen van het volkslied, vlaggen op Koninginnedag en het eren van ‘onze’ 
sporthelden zijn goede voorbeelden. Een andere vorm van expressie is erover schrij¬ 
ven. In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog verscheen een aantal romans 
over de zeesleepvaart. Dit artikel gaat over de manier waarop nationale trots in 
enkele romans een plaats heeft gekregen. 

Wat is nationale trots? Het hangt samen met nationalisme, maar het is niet het¬ 
zelfde. Uit de grote hoeveelheid literatuur over nationalisme rijst een veelvormig 
beeld op. Daarnaast is er een leemte met betrekking tot de definiëring van het begrip 
nationaal symbool.2 

In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op het nationalisme in Nederland 
in de periode na de oorlog. Vervolgens wordt aandacht besteed aan nationale trots 
en de symbolen daarvan. In dit artikel wordt nationaal symbool omschreven als een 
condensatie van nationalistische tendensen waaraan gevoelens van trots zich hech¬ 
ten, bijvoorbeeld de Nederlandse vlag.3 

Uit de literatuur over nationalisme en nationale trots is een selectie van vijf items 
gemaakt. Het gaat om drie met nationalisme verbonden symbolen: het koningshuis, 
de nationale vlag en de Koninklijke en andere onderscheidingen. Daarnaast zijn twee 

1 Ik bedank Dr. H.J. den Heijer en Prof. Dr. F.S. Gaastra voor de stimulerende begeleiding bij het 

schrijven van de bachelorscriptie “Vlagvertoon op papier’, waarvan dit artikel een bewerking is. 

2 Joke Korteweg, Hollands Glorie? De Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool (Leiden 
2000) 24. 

3 Fiona Bowie, The Anthropology of Religion. An Introduction (Oxford 2006) 20. Symbool: alles 

wat als instrument fungeert om een waarde of een idee tot uitdrukking te brengen. Zo’n instru¬ 

ment kan een voorwerp, een handeling, gebaar, woord, geluid, gebeurtenis of sociale relatie 
zijn, mits waarneembaar. De overdraagbaarheid is cruciaal. 



soorten uitspraken geselecteerd, die kenmerkend zijn voor nationale trots: rivaliteit 
ten opzichte van andere landen en karaktereigenschappen van de zeelieden. Aan de 
hand van de romans van drie bekende auteurs wordt gekeken hoe deze symbolen 
van nationale trots door hen zijn verwoord. In de afsluitende paragraaf worden de 
conclusies beschreven en wordt kort stilgestaan bij de belangstelling die het publiek 
voor de romans toonde. 

Nationalisme 

De houding van de Nederlander ten aanzien van nationalisme was kort na de Tweede 
Wereldoorlog ambivalent. Nationalisme was een besmet begrip geworden.4 Deson¬ 
danks waren er wel degelijk nationalistische gevoelens en tendensen in de maat¬ 
schappij aanwezig.5 Dit werd onder andere veroorzaakt door het primaat van het 
algemene belang. Daarnaast werd de betekenis van de wederopbouw door velen 
onderschreven. Het waren beiden factoren die de gezamenlijkheid en de nationale 
identiteit bevorderden.6 

Nationalisme kan gedefinieerd worden als een politiek principe waarbij de poli¬ 
tieke en de nationale eenheid samenvallen. Daarbij is er sprake van een cultureel 
en emotioneel bepaalde component.8 Voor dit artikel is de laatste van belang, bij¬ 
voorbeeld in de karakterisering van de zeelieden. In de romans over de zeesleep¬ 
vaart wordt een beeld opgeroepen van het karakter van de zeeman als moedig, 
rechtvaardig en altruïstisch. Vele vaderlandse geschiedenisboeken karakteriseren 
de Nederlander als ijverig, vol doorzettingsvermogen, arbeidzaam, spaarzaam en 
vaderlandslievend.9 Deze positieve eigenschappen vormen samen met nationalisti¬ 
sche karaktertrekken als verantwoordelijkheid en mannelijkheid een beeld van de 
zeeman zoals dat in de romans naar voren komt.10 Nationalisme gaat over waarden, 
die soms de waarde van het leven overstijgen. Deze hogere waarden betreffen veelal de 
verdediging of de eer van het land.11 Dergelijke uitspraken worden met enige regel- 

4 W.P. Blockmans, ‘Nationalisme, een probleem van de anderen?’ in: Beleid en Maatschappij, 

1995/2, 74-77. 
5 P.P.H. Vries, ‘Een terugkeer van het nationalisme’ in: Beleid en Maatschappij, 1995/2,78-91,89. 
6 Henk te Velde, ‘Natievorming en politieke strijd in Nederland’ in: Beleid en Maatschappij, 

1995/2,100-108. 
7 E. Gellner, Nations and Nationalism (Oxford 1983) 1. 
8 Michael Ignatieff, Blood and Belonging (Londen 1993) 6-7. 
9 J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2003) 128,148 
10 Henk te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 

1870-1918 (Groningen 1992) 14. 
11 Ibidem, 93-127. 
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maat aangetroffen in de boeken over zeesleepvaart: men moet zijn plicht doen voor 
de maatschappij en voor het land, ook al kan dat ten koste gaan van het eigen leven. 

Nationale trots 

De Nederlandse zeesleepvaart kan een symbool van nationale trots worden ge¬ 
noemd. De basis hiervoor werd gelegd tussen 1892 en 1914. De sleepvaart hield een 
belofte in voor de toekomst en zij was uniek omdat andere landen geen omvangrijke 
zeesleepvaart kenden. Andere symbolen zoals de luchtvaart, Nederlands-Indië en 
het koningshuis onderscheidden ons niet van andere naties. Het eigen land onder¬ 
scheiden van andere landen is een behoefte die met het sterker worden van het natio¬ 
nalisme toeneemt.1 

De zeesleepvaart ging gepaard met herinneringen aan de roem en het avontuur 
van de oude zeilvaart. Verschillende auteurs stellen vast dat nationalisme doorgaans 
aanhaakt bij belangrijke nationale gebeurtenissen uit het verleden.1’ Door het voort¬ 
borduren op bestaande culturele elementen heeft het creëren en verankeren van een 
nationale identiteit de meeste kans van slagen.14 

Nationale trots, een nationalistisch of chauvinistisch gevoel ontstaat als de onder¬ 
liggende waarde van een verschijnsel wordt verabsoluteerd. Nationalistische gevoe¬ 
lens ‘ballen zich samen’ tot een symbool van nationale trots.15 Sommige historici zijn 
van mening dat nationalisme niet ’is’ maar ‘wordt gemaakt’.16 In Nederland gebeurde 
dat bijvoorbeeld toen het koningshuis aan het einde van de negentiende eeuw door 
een wetenschappelijke elite tot nationaal symbool werd gemaakt.' Het ‘maken’ van 
nationalisme en nationale identiteit gebeurt zowel door individuele acties als door 
maatschappelijke processen waarbij de ‘onzen’ boven de ‘anderen’ worden geplaatst.18 

12 Korteweg, Hollands Glorie? 68. 
13 Zie hiervoor Michael Ignatieff, Blood and belonging (Londen 1993), 6-7 en Dick Pels, ‘De 

Hollandse tuin: of hoe de Nederlandse leeuw worstelt met zijn identiteit’, in De Moeizame 

worsteling met de nationale identiteit. Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2007, (Amsterdam 
2007) 13-24. 

14 Vries, ‘Een terugkeer’, 84. 
15 Eric de Kuyper, Met gemengde gevoelens. Over eigenheid, identiteit en nationale cultuur (Nij¬ 

megen 2000), 90. 
16 Ignatieff, Blood, 6-7. 
17 Martin Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur 

omstreeks 1900 (Amsterdam 1996) 84. 
18 Vries, ‘Een terugkeer’, 83. 
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Nationale trots in de romans 

In Nederland was na de oorlog sprake van modernisering in de literatuur. De op¬ 
komst van de literaire stroming van de Vijftigers getuigde daarvan. Zij propageerden 
het belang van het individu boven dat van het collectief. Tegelijkertijd was er een 
markt voor ‘vertellers’, schrijvers van boeken waarin het individu zich ten dienste 
stelde van de maatschappij.,g De romans over de zeesleepvaart zijn hiervan een voor¬ 
beeld. In deze paragraaf wordt het werk van drie belangrijke auteurs in dit genre be¬ 
sproken. De hoofdrol in die romans is weggelegd voor de mannen die de schepen 
bevoeren: hun zeemanskunst, hun sleepervaringen en het oplossen van nautische 
problemen. 

Veruit het beroemdste boek over de zeesleepvaart binnen het Nederlandse taal¬ 
gebied is geschreven door Jan de Hartog (1914-2002). Het gaat om Hollands Glorie 
waarvan de eerste druk verscheen in 1940 en de, vooralsnog laatste 48' druk, in 
2008. Er werden alleen al in Nederland meer dan zeshonderdduizend exemplaren 
verkocht.2" Jan de Hartog verbindt in zijn boek de vrijheid met Hollands Glorie: 
“Het ging om de strijd om de vrije zee, om Hollands Glorie, de sleepvaart.”2' Het 
boek werd in de eerste oorlogsjaren een symbool van verzet. Tussen oktober 1940 en 
januari 1942 verschenen zeventien drukken, totaal 105.000 exemplaren.” In Enge¬ 
land verscheen in 1940 een speciale Nederlandstalige oorlogsuitgave. In 1942 werd 
het boek in Nederland verboden omdat de schrijver zich niet bij de Kultuurkamer 
had gemeld. In 1943 vluchtte Jan de Hartog naar Engeland. ' 

In het boek wordt de geschiedenis verteld van Jan Wandelaar, een jongeman van 
eenvoudige afkomst die tegen de wens van zijn moeder, een vroeg bestorven vis¬ 
sersweduwe, als bramzijgertje gaat varen op de radersleepboot Fortuna.24 Hij onder¬ 
scheidt zich aan boord van het schip door aan een lijn in zee te springen om een 
touw door te hakken dat in het stuurboordscheprad is geraakt. Dit wordt beloond 
door de rederij: Jan Wandelaar mag studeren voor stuurman op een sleepboot. Het 
boek is geïnspireerd door de carrière van kapitein Moerman uit den Helder. In een 

19 Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950, Welvaart in zwart-wit, Nederlandse cultuur in Europese con¬ 
text (Den Haag 2000) 441-442. 

20 Hollands Glorie, Tentoonstellingscatalogus Letterkundig Museum (Den Haag 1988) 42. 
21 Jan de Hartog, Hollands Glorie (Antwerpen 2008) 350. 
22 Adriaan Venema, ‘Het tweede oorlogsjaar’ in: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 4, 

Uitgevers en boekhandelaren (Amsterdam 1992). 
23 Margot de Waal, Bij tij en ontij. 400 jaar zeeverhalen in de Nederlandse letteren (Amster¬ 

dam/Antwerpen 2000), Biografieën. 
24 Bramzijgertje: Benaming door vissers gegeven aan fosforische dampen die nu en dan uit zee 

opstijgen en samensmelten, en waarin zij weleer gestalten van de duivel meenden te zien. 
[opm. De betekenis ‘jongen die als geronselde werkkracht meevaart op een botter’ is fantasie 
van Jan de Hartog]. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (11 herziene druk) 437. 
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‘nawoord’ van Jan de Hartog dat opgenomen is in de uitgave uit 2008 staat: “Veel 
van zijn eigen avonturen zijn in de geschiedenis van Jan Wandelaar verwerkt, hij 
heeft mijn eerste wankele schreden op de lange trip geleid; wanneer iemand recht 
heeft op een lauwertje is hij het”. “Hollands Glorie is gebaseerd op de bittere con¬ 
currentiestrijd in de jaren twintig tussen de rederijen Smit en Co’s, Zur Mühlen en 
Wijsmuller”. 

Later wordt Wandelaar het slachtoffer van een overname van de rederij. De 
nieuwe eigenaar dwingt hem, nadat Wandelaar zich kritisch over het sociale beleid 
van de reder heeft uitgelaten, zijn studieschuld terug te betalen. Dit komt Wande¬ 
laar, inmiddels getrouwd, op ontslag en een faillissement te staan. Uiteindelijk keert 
hij als commodore terug bij de rederij. Het boek verhaalt over de sleepprestaties 
van kapitein Wandelaar, zijn bemanningsleden en de sleepboten waarop zij varen. 
Er is sprake van een sterke onderlinge kameraadschap, van grote prestaties qua 
zeemanschap en sleeptechnieken. Wandelaar is een eigenzinnige, rechtvaardige, en 
enigszins ruwe doorzetter, die de strijd met de zee, “de vriend en de vijand van de 
Hollander”, aangaat. " 

Jan de Hartog kon in de literaire wereld aanvankelijk weinig goed doen. Pas lang 
na de publicatie van Hollands Glorie, in 1988, kreeg hij op een tentoonstelling over 
maritieme literatuur in het Letterkundig Museum in den Haag een belangrijke plaats 
toegewezen. In de catalogus is te lezen dat het centrale thema van Hollands Glorie 
rechtvaardigheid is, het “schipper naast God motief (...) de zeevaart is het avontuur¬ 
lijke en realistische aspect.”26 In 1990 ontving De Hartog de Jacobsonprijs voor Hol¬ 
lands Glorie, in de vorm van een bronzen penning. Deze prijs was een erkenning van 
het belang van het boek bij het versterken van de Nederlandse identiteit/ 

Ook de zeelieden zelf hadden weinig op met Hollands Glorie. Zij vonden het teveel 
gespeend van realiteit. Meer instemming kreeg het werk van de schrijver en zee- 
vaart-journalist Kees Borstlap (1904-1975), die romans schreef over het leven van 
beroemde sleepbootkapiteins. In 1965 verscheen van zijn hand De Schipper van de 
Zwarte Zee. In dit boek wordt het leven van Teun Vet (1894-1957), kapitein op 
’s werelds grootste zeesleper, beschreven. Het boek is gebaseerd op gesprekken met de 
familie van wijlen kapitein Vet en op gegevens uit zijn persoonlijk archief. De trots 
en de glorie van de Hollandse zeesleepvaart worden in deze roman breed uitgemeten. 
Een hoogtepunt is de aanwezigheid van Prinses Juliana tijdens de proefvaart van de 
derde Zwarte Zee in 1933.28 Regelmatig komen de prestaties van het schip, dat bij 
reddingsoperaties slepers uit andere landen vaak te slim af is, aan bod. Tijdens de 

25 De Hartog, Hollands Glorie, 101. 
26 Tentoonstellingscatalogus Hollands Glorie, 36. 
27 www.schrijversinfo.nl/hartogdejan.html. 
28 A. Roest, ‘Inleiding’ in: Vastmaken. Catalogus bij de tentoonstelling in het Maritiem Museum 

(Rotterdam 1970) 10. 
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De legendarische zeesleper Zwarte Zee III figureert in diverse romans over de sleepvaart. Het 

was in 1933 de sterkste sleepboot ter wereld. (Collectie Nationaal Sleepvaartmuseum Maassluis) 

oorlog wordt kapitein Vet ontvangen door Koningin Wilhelmina die de grote ver¬ 
diensten van de zeeslepers en haar bemanning memoreert. Hij krijgt bij die gelegen¬ 
heid het Kruis van Verdienste opgespeld.^ 

Een ander werk van Borstlap is de trilogie in de vorm van het geromantiseerde 
levensverhaal van kapitein Jan Kalkman - in de boeken Houtman genoemd - de voor¬ 
malige kapitein van de sleepboot Thames.M Het materiaal voor de boeken verzamelde 
Borstlap in een serie gesprekken met Kalkman. Het eerste deel is 20 Duims Manilla. 
Het boek verscheen in 1958. De titel slaat op de omtrek van de zwaarste sleeptros.” 
Het transport van het in Engeland gebouwde Singaporedok in 1928 wordt in dit boek 
beschreven. Lloyds wilde het alleen verzekeren als “het door de Hollanders wordt ver¬ 
sleept (...) onder de rood- wit- blauwe vlag zou het gevaarte zijn reis van 8500 zeemijlen 

29 Kees Borstlap, De schipper van de Zwarte Zee (Bussum 1980) 161-165. 

30 De Sleeptros, Personeelsblad van Smit en Co’s Internationale Sleepdienst, 14 jrg. nr.8 (mei 1961), 2. 

31 Een duim is ongeveer 2,5 cm. De duim wordt soms gelijk gesteld met de Engelse inch. 
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Het onderwerp van het boek 20 Duims Manilla van Kees Borstlap is het transport van het 

Singaporedok in 1928. (Collectie Nationaal Sleepvaartmuseum Maassluis) 

over zes zeeën maken.”3’ Het dok wordt in 1954 teruggesleept naar Engeland om te 
worden gesloopt. In de dagbladpers wordt het transport uit 1928 gememoreerd. De 
koppen in het artikel spreken boekdelen: “Singaporedok aangekomen, niets bijzonders 
gebeurt”, citaat uit een telegram van Kapitein Nils Persson. Slechts enkele woorden 
meldden in 1928 grootse prestatie, “Britse regering kreeg gelijk: Nederlanders zijn de 
beste zeeslepers!” en “Hollandse zeeslepers bedwongen schrikbeeld Britse marine”.33 

Het tweede deel Tussen duivel en schip gaat over de oorlogsjaren. Het boek kwam 
uit in 1961. Houtman vaart in de oorlog als kapitein op de zeesleper Dexterous, van 
de Engelse Royal Navy. Ook hij ontvangt van Koningin Wilhelmina het Kruis van 
Verdienste. Wederom herinnert zij aan de grote verdienste van de koopvaardij en de 
zeesleepvaart. Het laatste deel van de trilogie verscheen in 1968 en is getiteld: Vaar¬ 
wel tweede bruid. Houtman maakt zijn laatste reis. In gesprek met een van zijn vaste 
machinisten worden oude herinneringen opgehaald. De teneur daarvan is dat de 
Hollanders elke sleepklus kunnen klaren.31 

32 Kees Borstlap, 20 Duims Manilla (Hilversum 1958) 213-214. 

33 Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis, Krantenknipselmap 1953-1955, 23 juni 1954. 

34 Kees Borstlap, Vaarwel tweede bruid (Hilversum 1968) 239. 
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De derde en laatste auteur van sleepvaartboeken is Anthony van Kampen (1911-1991). 
Hij schreef in 1948 Zeeslepers op de Evenaar. In het boek is een voorwoord van de 
voormalige minister van marine J.G.A Schagen van Leeuwen (1896-1976) opgenomen. 
Hij benadrukt dat onze voorouders grote eigenschappen hadden, die in oorlogstijd 
veel hebben betekend: “stoere zeeslepers, sleepbootkapiteins en scheepsvolk van 
een zuiver Nederlands ras, bewijzen in eenvoud ons volk grote diensten (...) belang¬ 
rijke samenwerking tussen militaire en civiele zeelieden.”35 Met betrekking tot natio¬ 
nale trots hadden ook overheidsdienaren kennelijk hun ideeën. In Zeeslepers op de 
evenaar wordt een transport naar Nederlands-Indië beschreven van een dok waar 
de marine daar grote behoefte aan had. Naast noodzaak speelde prestige een rol, het 
was om “te tonen dat Holland nog zeelui bezat die er niet tegen op zagen met klein 
materieel de halve aardbol rond te varen.”36 Op 10 april 1948 komt de sleep aan in 
Soerabaja. De publiciteit en de ontvangst zijn overweldigend. Er arriveert een tele¬ 
gram van Bernard, Prins der Nederlanden: “Verzoek gelukwensen over te brengen 
aan sleep Marinedok voor grote prestaties en behouden aankomst.”37 De bescheiden¬ 
heid van de bemanning wordt geïllustreerd met de uitspraak van een kapitein die in 
minimale bewoordingen laat weten dat “alles wel en geen bijzonders is” en met het 
oordeel dat “een sleepbootkapitein in onderscheid met de collega’s van de koopvaar¬ 
dij, niet vooruit maar steeds achteruit ziet.”38 

Van Kampen deelde zijn marginale positie in het literaire landschap met Kees 
Borstlap. In een interview in de Haagse Post van 5 januari 1985 zei hij dat er in 
Nederland literatoren zijn en schrijvers, hij behoort tot de laatste groep en wordt als 
“minder” gezien dan de literatoren. Hij ligt van de kritiek op zijn werk echter “niet 
wakker.”39 

Tot slot 

In de romans over de zeesleepvaart die in de eerste decennia na de Tweede Wereld¬ 
oorlog werden geschreven staan vele symbolen van nationale trots. Hollands Glorie 
is het prototype van de zeesleeproman vol nationale trots. De sterke karaktereigen¬ 
schappen van de bemanningsleden komen nadrukkelijk naar voren. In de boeken 
van Kees Borstlap blijkt nationale trots uit de passages over het koningshuis, de 

35 Anthony van Kampen, Zeeslepers op de evenaar. De geschiedenis van een sleepreis (Amsterdam 
z,j.) voorwoord. 

36 Ibidem, 75. 
37 Ibidem, 241. 
38 Ibidem, 90-91. Het transport had een complexe samenstelling waarbij verschillende kapiteins 

het gezag voerden over de diverse vaartuigen. 
39 De Waal, Tij en ontij, Biografieën. 
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onderscheidingen en de trouw aan de Nederlandse vlag. De rivaliteit met andere 
landen wordt met regelmaat ingeweven in de verhalen over het leven van de sleep¬ 
bootkapiteins. Anthony van Kampen onderstreept in Zeeslepers op evenaar de natio¬ 
nale trots door het verslag in romanvorm van een noodzakelijk transport dat met 
groot vakmanschap werd uitgevoerd. 

De literaire kritiek beschouwde het hier besproken werk niet als literatuur. Pas 
tegen het einde van de twintigste eeuw werd het belang ervan ingezien en volgde in 
bescheiden mate eerherstel voor de schrijvers. 

De belangstelling voor romans over de zeesleepvaart was groot. Een aantal fac¬ 
toren komt als verklaring hiervoor in aanmerking. Allereerst passen zij bij de trots op 
de zeevarende traditie van Nederland. Een tweede aspect is het verkrijgen van meer 
kennis over de oorlog op zee. Kennis onder de bevolking over het oorlogsverleden is 
in de eerste plaats een product van overdracht via gedramatiseerde geschiedenis in 
de literatuur of op de televisie.40 Een derde factor is de bedoeling van de auteurs 
om de nationale trots op de zeesleepvaart uit te dragen. Deze trots sloot aan bij de 
omstandigheden van een volk dat werkte aan de wederopbouw van zijn land. De 
romans over de zeesleepvaart memoreerden in de eerste decennia na de oorlog een 
aantal symbolen van nationale trots. 

Anna Kloos-Frölich werkte vanaf 1979 tot 2006 als psychiater in de GGZ. Van 
1997 tot 2002 studeerde zij in deeltijd kunstgeschiedenis, gevolgd door geschiedenis 
en godsdienstwetenschappen. Zij publiceerde eerder op het gebied van de gezond¬ 
heidszorg, kunstgeschiedenis en geschiedenis. 

40 Jan Bank, Oorlogsverleden in Nederland (Baarn 1983) 4. 
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Haringvisserij volgens Heijermans en 
Canter 
Over arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen rond 1900 

Rob Krabbendam 

Inleiding 

Doorgaans beroepen geschiedkundigen zich op archiefbronnen. Literaire werken 
laat men links liggen vanwege hun fictieve karakter. Hoewel in de meeste fictie wel 
een kern van waarheid zit, is die waarheid moeilijk te achterhalen. Zij is onlosmake¬ 
lijk verweven met de fictieve kanten van het verhaal. Een historicus probeert daar¬ 
entegen feit van fictie te onderscheiden. Toch bestaat er literatuur die zich leent 
voor historisch onderzoek. Historica Meta Snijders wees in een artikel over het ge¬ 
bruik van literatuur voor historisch onderzoek naar de haringvisserij, op de natura¬ 
listische literatuur, waarin - begin twintigste eeuw - het literaire intrige opzettelijk 
afgezet werd tegen een getrouwe beschrijving van het volksleven in een bepaalde 
streek.1 Tegelijkertijd werd dit naturalisme gecombineerd met een sociale boodschap, 
die vooral arbeidersemancipatie op het oog had. In dit genre passen het toneelstuk 
Op Hoop van Zegen (1900) van Herman Heijermans (1864-1924) en de roman Een 
droomer ter haringvangst (1902) van Bernard Canter (1870-1956). In hun werken for¬ 
muleerden de schrijvers een aanklacht tegen de slechte arbeidsomstandigheden aan 
boord van vissersschepen. Vooral Heijermans doet - impliciet - boude uitspraken. 
In dit artikel wordt onderzocht of Canter en Heijermans zich op een juist beeld 
beriepen. 

1 M. Snijders, ‘De streekroman: een historische bron voor visserijgeschiedenis? Testcase: 
Brood uit het water van Fenand van den Oever’, NETwerk; jaarboek Visserijmuseum 18 

(2007) 7-43. 

Korte inhoud van beide werken 

In Een droomer ter haringvangst (1902) gaat de hoofdpersoon Herman mee op een 
Vlaardingse haringlogger (de VL 172 Jeannette). Herman is wereldmoe en hoopt op 
de logger onbedorven, hardwerkende en nuchtere volksmannen aan te treffen. Het 
zijn immers die mannen die het voorouderlijke Holland tot grote hoogten hebben 
gestuwd. Maar de mannen blijken kleingeestig en bezorgd. Met reden, want de 
haringvisserij is een gevaarlijk bedrijf en de bemanningsleden krijgen slecht betaald. 
Aan de wal kunnen zij meer verdienen en zijn zij altijd bij vrouw en kinderen. Boven¬ 
dien wordt de goede naam van de Hollandse haring te grabbel gegooid door hande¬ 
laren die onder Hollands merk inferieure haring importeren.' 

In Op Hoop van Zegen (1900) - een veel bekender verhaal - staan ook de zware 
arbeidsomstandigheden centraal. De angst voor de zee is sterk aanwezig. Maar niet 
alleen moeten de vissers hard werken en verdienen zij weinig, zij worden eigenlijk 
bedrogen door hun reder, Clemens Bos. Die zou naar verluidt tegen de raad van zijn 
scheepmakerknecht lekke vissersschepen naar zee hebben gestuurd. Vergingen zij, 
dan kon hij het verzekeringsgeld voor het schip opstrijken. In het toneelstuk lijkt het 
alsof de getroffenen zich hierbij neerleggen. Impliciet wordt Bos hier niet alleen 
beschuldigd van verzekeringsfraude - want het moedwillig de zee opsturen van lekke 
schepen om verzekeringsgeld te innen was verboden - maar ook van moord.1 

Samengevat is de kritiek van Canter en Heijermans in drie punten onder te ver¬ 
delen. Ten eerste dat de arbeidsomstandigheden waaronder de Nederlandse zeevis¬ 
sers moesten werken zwaar en gevaarlijk waren en dat de vissers daar zelf niets aan 
probeerden te veranderen.4 Ten tweede dat reders lekke schepen de zee opstuurden 
om verzekeringsgeld op te strijken (de vakterm is ‘wegbrengen’).5 En ten derde dat 
Hollandse kooplieden buitenlandse haring van slechte kwaliteit onder Nederlands 
merk verkochten en daarmee de goede naam van de Hollandse haring te grabbel 
gooiden.6 In het vervolg van dit artikel zullen we zien of de aanklachten van de 
schrijvers op feiten berustten. 

2 B. Canter, Een droomer ter haringvangst (Amsterdam z.j. [1902]). De roman verscheen in 
1895-1896 als feuilleton in De Telegraaf en werd pas na het succes van Heijermans’ Op Hoop 

van Zegen uitgegeven in boekvorm. 
3 H. Heijermans, Op Hoop van Zegen. Een spel van de zee in vier bedrijven (Amsterdam 1901; 

bez. H. van den Burgh, Amsterdam 1995). 
4 Canter, Droomer, 53-56,62,79,82-83, 85,108,171,174 en 177-178; Heijermans, Hoop, 18,23, 

32-35, 48, 51, 62, 68, 72-75, 95 en 97-100. 
5 Heijermans, Hoop, 78-79, 81, 89-90,111-112,116,118-119 en 125. 
6 Canter, Droomer, 89 en 103, noot 2. 
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Slechte arbeidsomstandigheden 

De arbeidsomstandigheden van vissers waren niet aangenaam. Het Verslag van den 
staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1909 laat zien dat de meeste vissers wel¬ 
iswaar aan ziekten en verwondingen leden die men in het dagelijks leven ook opliep, 
maar dat enkele aandoeningen overduidelijk te wijten waren aan het visserswerk: 
kneuzingen, breuken, zwerende wonden aan handen en armen, bloeduitstortingen 
en versleten armgewrichten. Dit alles werd veroorzaakt door het zeilwerk, het uit¬ 
zetten en binnenhalen van de netten en het kaken van de haring. 

De leefruimte aan boord was verder erg beperkt. In Een droomer ter haringvangst 
komt dit bijvoorbeeld expliciet aan bod.K Onderzoek wees uit dat voor twaalf vissers 
tien a twaalf vierkante meter beschikbaar was. Andere bronnen spreken van zestien 
vierkante meter voor negen man. Drie Urker vissers moesten het stellen met vier a 
vijf vierkante meter. In deze ruimten werd gekookt, gegeten, gewassen en geslapen. 
Het eten was meestal naar behoren, maar met de persoonlijke hygiëne was het slecht 
gesteld. Scheepsarts B.J. de Vries van het hospitaalkerkschip De Hoop deed in 1909 
de aanbeveling in de leefruimten op zijn minst ventilatiegaten aan te brengen.’ 

Ten slotte: de vissers kregen niet veel betaald. Tot 1921 voeren zij op deel van de 
besomming, dat wil zeggen een percentage van de financiële opbrengst van de vangst 
nadat de reder de kosten voor uitreding had betaald. Doorgaans kregen vissers circa 
acht gulden in de week. Maar een slechte vangst betekende minder loon, terwijl er 
altijd kosten waren: vrouw, kinderen en uitrusting, ’s Winters hadden vissers steeds 
minder werk: in IJmuiden, Zwartewaal en Texel doorgaans wel; in Vlaardingen en 
Maassluis sporadisch. Met de visvangst beperkt tot een seizoen, amper bijverdien¬ 
sten en vaste kosten was het vissersleven geen vetpot.11’ 

Dat vanuit het visserijbedrijf niet getracht werd de omstandigheden te verande¬ 
ren, is niet geheel en al waar.11 Hoewel in Vlaardingen in eerste instantie alleen van 

7 J.P. van de Voort, “Verslagen van het College voor de Zeevisscherijen en van de Visscherij- 
inspectie als bron voor historisch en genealogisch onderzoek’, NETwerk; tijdschrift van de 
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum 4.2 (1993) 7-18. 

8 Canter, Droomer, 42-48. 
9 Van de Voort, ‘Verslagen’, 14; Van de Voort, ‘Sociale aktie in het zeevisserijbedrijf 

1890-1940’, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 32 (1976) 
23-28, aldaar 24; M.H. Smit, De ontwikkeling van de Nederlandse haringvisserij; een beeld van de 
aan- en uitvoer, grootte, indelingen herkomst van de vloot en de onderlinge verhouding van de vis¬ 
sersplaatsen; dit alles onder invloed van veranderingen op vistechnisch, politiek, biologisch, eco¬ 
nomisch en geografisch gebied (doctoraalscriptie economische geografie, Groningen 1986) 
50; Verslagvan den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over1909 (’s-Gravenhage 1910) 77. 

10 Van de Voort, ‘Verslagen’, 10-11; Verslag van den staat, 81-83. 
11 Heijermans, Hoop, 46, 49 en 132. 
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Scheepsportret van de houten zeillogger VL 92 Admiraal Kortenaer, schipper Jacob Blenk Jr., 
rederij Jav. Vogel <5t Co. Gefotografeerd in de Nieuwe Haven te Vlaardingen, 1903. (Collectie 
Museum Vlaardingen) 

buitenaf pogingen werden ondernomen om vakverenigingen op te richten, werd op 
het Nationaal Visscherij-Congres in november 1898 gesproken over het beter op¬ 
leiden en certificeren van bemanningsleden, zodat uiteindelijk een korting op de 
verzekeringspremie voor schepen bedongen kon worden.1- Heijermans was - niet 
onbelangrijk - als verslaggever aanwezig bij dit congres. In combinatie met een per¬ 
soonlijke retraite in de vissersplaats Wijk aan Zee moet dit congres een belangrijke 
bron van informatie zijn geweest. ’ 

12 Het Nieuws van den Dag, 11 november 1898, blad 4, bladzijde 11. 
13 Van de Voort, ‘Sociale aktie’, 23-38; A. Poldervaart, ‘Van vrije vis naar quota op de dis. De 

Hollandse zeevisserij sinds het midden van de negentiende eeuw’, in: E. Beukers (red.), 
Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt II (Hilversum 2007) 332-382, 
aldaar 369; H. Goedkoop, Geluk. Het leven van Herman Heijermans (Amsterdam 1996) 

204-205. 
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Wegbrengen van schepen 

Het wegbrengen van schepen - het doelbewust op zee laten zinken van schepen om 
verzekeringsgeld te kunnen claimen - is niet onbekend in de visserijgeschiedenis, 
maar op grote schaal vond het vooral in 1918-1919 plaats. Tijdens de Eerste Wereld¬ 
oorlog haalden Hollandse vissers met gevaar voor eigen leven vis uit de zee. De 
haringprijs was daarom hoog. Toen na de oorlog de prijs weer zakte, konden veel 
gelegenheidsreders - reders die door de hoge haringprijs met een of twee schepen 
dachten een graantje mee te kunnen pikken - hun schepen niet meer exploiteren. 
Het wegbrengen verliep doorgaans ordelijk en zonder doden, maar was nog steeds 
wettelijk verboden.14 Wat kunnen we hier uit leren? Dat gelegenheid de dief maakt. 
Maar in de periode 1875-1900, zo wijzen statistieken uit, steeg het aantal zeil-, 
stoom- en motorloggers en het aantal opvarenden, namen de opslagcapaciteiten van 
de gebouwde schepen toe, en groeide de export tot tachtig procent van de totale 
opbrengst in 1900.15 Dat zijn nauwelijks omstandigheden waaronder reders verzeke¬ 
ringsfraude willen plegen. 

Import van slechte haring 

Hoe zat het met de Hollandse kooplieden die inferieure haring aanboden? In 1857 
waren de haringkeuren van rijkswege versoepeld en vervolgens afgeschaft. Faculta¬ 
tieve keuren bestonden rond 1900 nog in Vlaardingen en Maassluis, maar dat waren 
lang niet de enige havens waar haring werd binnengebracht. Bovendien was met de 
opheffing van het invoerverbod op haring de import van goedkope haring toegeno¬ 
men. Rond de eeuwwisseling had vooral IJmuiden een slechte naam. Dat een en 
ander rond 1900 niet snel werd opgelost, blijkt wel uit het feit dat nog in 1926 in het 
Algemeen Visserijblad geklaagd werd over het ontbreken van een nationaal keur en 
de misstanden die daaruit voortvloeiden. Expliciet wordt daarbij het doorverkopen 
van geïmporteerde, inferieure haring onder Nederlands ‘merk’ genoemd.1" 

14 Zie: F. Loomeijer, ‘Oorlog, overheid en structurele veranderingen in de Nederlandse zee¬ 
visserij 1914-1918’, NETwerk. Jaarboek Visserijmuseum 11 (2000) 51-70; J. Wijnveldt, Het 

wegbrengen van schepen. Een na-oorlogs verschijnsel (’s-Gravenhage 1926). 
15 Smit, De ontwikkeling, 43-47. 
16 Smit, De ontwikkeling, 45,56; Anoniem., ‘Haringkeur’, Algemeen Visserijblad21 (1926) 1-2. 
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Tot besluit 

De arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen waren inderdaad zwaar, 
wat geïllustreerd wordt door rapporten over verwondingen, leefmilieu en hygiëne. 
De leef- en slaapruimte was beperkt, blessures en ziekten waren niet ongewoon en 
de hygiëne aan boord liet te wensen over. Een visser kreeg niet veel betaald en was 
lange tijd afhankelijk van een gunstige vangst voor een beter loon. Uit debatten op 
het Nationaal Visscherij-Congres in 1898 over het beter opleiden en certificeren 
van bemanningsleden om zodoende premiekorting te krijgen, kan men opmaken dat 
zorgen om de bemanning doorgaans hand in hand gingen met zorgen om de porte¬ 
monnee. Tegelijkertijd moeten we ons afvragen of in andere bedrijfstakken de werk¬ 
omstandigheden rond 1900 beter waren, (bijvoorbeeld de mijnindustrie in Limburg). 

Rond de eeuwwisseling waren er echter geen redenen om op grote schaal verzeke¬ 
ringsfraude te plegen. Natuurlijk moet niet uitgesloten worden dat reders expres een 
schip verloren en verzekeringsgeld kregen uitgekeerd, maar het was geen algemene 
praktijk. Tot slot heeft de afschaffing van de rijkskeuring op haring zeker misstanden 
in de hand gewerkt. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw werd nog geklaagd 
over het ontbreken van een nationaal keur en de daaruit voortvloeiende misstanden, 
zoals het doorverkopen van buitenlandse haring als zijnde Nederlandse. 

Historisch onderzoek laat zien dat Heijermans en Canter een tamelijk waarheids¬ 
getrouw beeld van de werkelijkheid gaven. Maar het verhaal heeft meer kanten. In 
beide literaire werken is er ook sprake van fantasie. Canter liet zich waarschijnlijk 
meeslepen door zijn literaire verbeelding bij de beschrijving van de volksman die 
beschaafd en beschermd moet worden. In het geval van Heijermans werden reders 
zelfs beschuldigd van moord. De bronnen staven zijn beschuldigingen echter niet. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de in dit artikel besproken literaire werken een 
aardig tijdsbeeld geven, maar dat aanvullend historisch onderzoek nodig blijft om 
het vissersleven rond 1900 werkelijk te kunnen doorgronden. 

Rob Krabbendam (1988) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden (BA, 
2010) en is momenteel student Book and Digital Media Studies (MA) aan diezelfde 
universiteit. 
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Summaries 

Gerard M.W. Acda and Joke E. Korteweg, “Here the world is nothing but wind¬ 
swept foam”, Maritime literature in the nineteenth and twentieth century 

In comparison to other countries, Dutch maritime literature of the nineteenth and 
twentieth century has some specific characteristics. A great part of the maritime 
literature in The Netherlands is written for children. Other countries do not have 
youth literature or have not categorised it as part of their (maritime) literature. 
There is also a particular theme which attracts attention: Dutch maritime history 
features some important socially engaged writers. Authors as Herman Heijermans 
en Jan den Hartog wrote influential books and plays about injustice in the fishery 
and sea towing business. 

Dutch maritime literature of the last two centuries can be divided in three differ¬ 
ent ways. First there is a differentiation based on the characteristics of the readers. 
Readers of maritime literature are children and adults. The latter are either mainly 
interested in literary quality or in maritime affairs. In the article examples of mari¬ 
time literature clarify the proposed differentiation in categories of readers. Another 
differentiation is the motive of the author. Romantic, patriotic and social motives are 
to be distinguished in Dutch maritime literature. The subject of literary work makes 
a third useful division feasible. Not only life at sea in the merchant navy, the navy, 
fishery and deep-sea towing but also work ashore, in docks and shipyards, belong to 
the literary maritime world. 

Compared to literature in some other languages maritime fiction takes up a 
modest position in the Dutch national literature. The reason for a presumed lack of 
interest in maritime novels and poetry and the usefulness of maritime literature as 
a source of historical knowledge are both recommended for future research. 

Dirk Tang, “Mother, I want to go to sea”. “But, what are you going to do there?” 

Ever since the beginning of mankind, parents have in some way interacted with 
their children. Sometimes they would sing songs or tell stories, and over time par¬ 
ents or other geniuses developed special stories for children, like nursery rhymes or 

fairytales. However, it took a long time before stories for children were printed and 
distributed. From the beginning of the 18th century onwards a trickle of books, 
adapted from well-known stories and fairytales, have started to reach the book¬ 
shops. In the 19th century, the age of Romanticism, that trickle became a steady 
stream of books written specifically for children. 

Literary history is a subject that most readers are only vaguely aware of. Where 
children’s literature is concerned, however, there is even less awareness. In the 
Netherlands a few books have come to light that deal with the literary history of 
children’s books. It is rather astonishing to see that these textbooks hardly devote 
any time to the sub-category of so-called maritime-related literature for children, 
for in the 19th and the first half of the 20th century the Netherlands produced a 
wealth of maritime related children’s books. The article shows how most of these 
books were written with a nationalistic view and with great admiration for maritime 
heroes; they were often about small boys who would - by leading an exemplary and 
courageous life - become admirals in their own time. It is no surprise that some of 
the writers were teachers. 

The author is curious to know whether there is still a market for maritime related 
children’s books. The Dutch maritime presence on the world’s oceans has dwindled 
and the employment possibilities for young boys and girls that pursue a maritime 
career are almost non-existent. In short, there is hardly anything in everyday life 
that could bridge the gap between a career in a dull office-job and the thrill of life at 
sea. It is unknown whether members of the Society of Maritime History ever be¬ 
came sailors simply because they read a children’s maritime book. The mother who 
answered the question in the title of this article was, in fact, the mother of the author. 

Dave Boone, “At home De Ruyter remained the modest man that he was at sea”. 
Naval heroes in youth literature 

At the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century the 
naval hero was a popular theme in youth literature. In this article special attention is 
paid to books on this topic by publisher Kluitman, printed between 1880 and 1920. 
The books of Kluitman aimed to teach children honest and virtuous behaviour. In 
most cases naval heroes of the Dutch Golden Age were presented as role models to 
young people. Following an analysis of the books of Kluitman, more contemporary 
literature in this genre will be observed. During the period of the socio-religious 
compartmentalization of Dutch society such books were of a moralizing, national¬ 
istic and in most cases religious nature. In the 1970s and 80s naval heroes almost dis¬ 
appeared from youth literature, as authors and public did away with exemplary mili¬ 
taristic and nationalistic heroes. Nowadays, the hero is back. However, the religious, 
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moralistic and didactic aspects of the books have disappeared. Entertainment seems 
to be the main function. The conclusion is that the books more or less reflect the 
Zeitgeist. 

Anna Kloos-Frölich, Flagging rituals. National pride in Dutch novels on deep-sea 
towage 

Dutch deep-sea towage is a symbol of national pride. Between the years 1945 and 
1970 many novels about towage were published in the Netherlands. In these books 
other symbols of national pride are described also: the flag, the Royal House, the 
Royal honours, the towering of one nation above other nations and the Dutch national 
character as exemplified in a spirit of freedom, feeling of justice and responsibility. 
Creating national pride, identification with the heroes and getting information about 
the war on sea are possible explanations for the great public interest for this kind of 
literature. 

Rob Krabbendam, The Dutch herring fishery industry according to Heijermans 
and Canter. Working conditions in the fisheries around 1900 

Historical fiction is regarded by many historians with some degree of suspicion. 
Not without cause, as fact and fiction blend together within the confines of a novel. 
However, in Dutch literature there are periods and styles, such as naturalism, that 
offer good fishing grounds for historians. In naturalism the plot of the novel is 
depicted against a realistic background, providing a true-to-life depiction of local 
society and its environment. The novel Een droomer ter haringvangst (1897) by Ber¬ 
nard Canter and the play Op Hoop van Zegen (1900) by Herman Heijermans fit well 
into the style of naturalism, and are rewarding sources for the historian of fisher¬ 
ies. Especially Heijermans is adamant in his depiction of Dutch ship-owners as 
Scrooges, caring more for their ships and the sales of their fish, than for the fisher¬ 
men doing the hard work. Canter is more charitable in style but not in criticism: 
the working conditions of fishermen are harsh, as are the living conditions of their 
families on land. Historical research, however, shows that Heijermans and Canter 
do have a point, but also that there are more sides to the story. Actual history is 
more complex, and historical research into fisheries is a welcome addition to the 
larger-than-life imaginations of these two Dutch authors. 
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Herinneringen aan maritieme literatuur 

De redactie van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis heeft speciaal voor dit thema¬ 
nummer een zestal leden van onze vereniging gevraagd welk Nederlands maritiem 
boek de meeste indruk op hen heeft gemaakt. 

Saudade 

Zoals veel opgroeiende jongens had ook ik mijn ‘literaire’ helden waaraan ik mij 
graag spiegelde. De eerste was captain James Bigglesworth, beter bekend als Biggies, 
die als piloot bij de Royal Air Force en als geheim agent bij Scotland Yard fantasti¬ 
sche avonturen beleefde. Mijn tweede held was Evert Gnodde, de hoofdpersoon uit 
Engelandvaarders van Klaas Norel. 

In hoeverre zij mij hebben beïnvloed weet ik niet. Veel van mijn leeftijdsgenoten 
lazen Biggies en Norel; het waren de jeugdboeken van mijn generatie. Wat ik wel 
weet is dat ik rond mijn vijftiende een bijna onbedwingbare drang had om naar zee 
te gaan en de wereld te ontdekken. Van varen is het helaas nooit gekomen, maar van 
reizen des te meer. Tussen mijn twintigste en mijn dertigste maakte ik lange reizen 
en ontdekte ik de literatuur. Boeken die destijds veel indruk op mij hebben gemaakt 
waren Het dodenschip van Ben Traven, Heart of Darkness van Joseph Conrad en Het 
verboden rijk van Jan Slauerhoff, maar alleen het laatste heb ik tweemaal gelezen. 

De roman van Slauerhoff bevat verschillende verhaallijnen, waarvan die van de 
Portugese dichter Camoës en die van een niet bij naam genoemde marconist de 
belangrijkste zijn. Camoës, die uit Portugal is verbannen, vaart in het kielzog van de 
grote Portugese ontdekkingsreizigers naar Goa en Macau. Vlak voordat hij zijn eind¬ 
doel bereikt vergaat zijn schip, maar Camoës weet zwemmend een eiland voor Macau 
te bereiken. Het onvoltooide manuscript van zijn heldenepos Os Lusiadas weet hij 
ternauwernood te redden. Op het eiland ontmoet Camoës een vrouw, genaamd Pilar, 
die Macau is ontvlucht om aan een gedwongen huwelijk te ontkomen. Hij werkt 
enige tijd aan Os Lusiadas en vertrekt vervolgens naar Macau. Daar wordt Camoës 
door de Portugese gouverneur gedwongen om aan een gezantschapsreis naar het 
keizerlijk hof in Peking deel te nemen. Tijdens die tocht raakt hij verdwaald in het 
binnenland. 



Jan Slauerhoff. (Collectie Letterkundig Museum) 
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Parallel aan het verhaal van Camoës loopt dat van een Ierse marconist, die aan 
het begin van de twintigste eeuw op de plaats waar Camoës schipbreuk leed door 
Chinese piraten wordt overmeesterd. De marconist, die op zee naar een ander leven 
verlangde, wordt door de piraten geboeid en geblinddoekt aan wal gebracht en in 
het binnenland achtergelaten. Op dat moment lopen beide verhaallijnen in elkaar 
over en keert de samengesmolten hoofdpersoon na de nodige omzwervingen terug 
in Macau dat door de Chinezen wordt belegerd. Temidden van de puinhopen splitst 
het verhaal zich opnieuw en trekt Camoës zich in een grot terug om zijn heldenepos 
te voltooien, terwijl de marconist met onbekende bestemming het binnenland in¬ 
trekt. Het verboden rijk is een schitterende roman over het onvervulde verlangen van 
een reiziger en een zeeman. De Portugezen hebben daar een mooi maar onvertaal¬ 
baar woord voor: saudade. Daarin vloeien heimwee, melancholie en weemoed samen. 

Slauerhoff heeft dat gevoel bij mij aangewakkerd. Toen ik mij eind jaren tachtig 
in de maritieme geschiedenis en de geschiedenis van de Europese expansie speciali¬ 
seerde, trok mij die mengeling van verre kusten en onvervuld verlangen het meest 
aan. In Willem Godschalck van Focquenbroch, die in dienst van de West-Indische 
Compagnie naar de Goudkust trok, ontdekte ik mijn zeventiende-eeuwse Slauer¬ 
hoff. Als zeehistoricus blijf je altijd een beetje een romanticus, die af en toe droomt 
van onbereikbare kusten. 

Henk den Heijer 

De slag in de Javazee 

Gevraagd naar het maritieme (jeugd)boek dat de meeste indruk op mij heeft ge¬ 
maakt, kan mijn eerste opwelling niet anders zijn dan Petzi, Pelle en Pingo, een strip 
die verscheen in de Nieuwe Haagse Courant en die door mijn opa werd uitgeknipt 
en gebundeld voor zijn kleinzoon. Fascinerend was, vond ik toen, dat dit beertje, 
deze pelikaan en deze pinguïn, samen met andere dieren, een schip bouwden uit het 
niets, met planken die ze op onnavolgbare wijze uit bomen wisten te zagen. Er was 
ook een zeerob bij voor de onmisbare nautische inbreng. Toen na een aantal afleve¬ 
ringen het schip afgebouwd was en kon varen las ik over hun vaartocht naar Afrika 
en kort daarop was ik aan meer geavanceerde literatuur toe. Ik weet bijna zeker dat 
onder de stripplaatjes een geschreven tekst stond, waarmee de strip dus tot het 
domein van de literatuur kon worden gerekend. De bewuste krantenknipsels zijn 
helaas zoekgeraakt. 

De daarop volgende begoocheling ging uit van Marten Toonders Kappie en de 
Maat, die met hun sleepboot de meest wilde avonturen beleefden, geweldig aanspre¬ 
kend door de combinatie van een sterke tekst en ijzersterke plaatjes. Zó was dus het 
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leven op zee en, dat zag ik al gauw, aan de wal, want daar beleefde het topmanage¬ 
ment van de sleepboot Kraak ook menig avontuur. 

Het is moeilijk te zeggen of beide strips in mij nu de sluimerende zeeman hebben 
wakker gemaakt. Eerder koesterde ik latent al een zekere maritieme belangstelling 
die maakte dat ik door Petzi en Kappie geraakt werd. Het zou logisch zijn als ik in 
mijn verdere ontwikkeling ook Nederlandse romans over de zee tot mij zou nemen. 
En het archetype is dan toch wel Het fregatschip Johanna Maria van Van Schendel. 
Ik heb dat boek ook gelezen, maar meer om mijn literatuurlijst op de HBS-B vol te 
krijgen, dan omdat ik het zo prachtig vond. Het ging over een zeilschip en over de 
koopvaardij. Ik wilde echter naar de marine en wist dat ze daar al stoomschepen 
hadden. Het boek doet geen warme herinneringen in mij opwellen; ik heb het obli¬ 
gaat gelezen. 

Dan kom ik daarmee op een boek dat mij wel hevig boeide, en dat was De slag van 
Piet Bakker. In de rij van Duins, Schooneveldt en Doggersbank paste de slag in de 
Javazee immers in de rij van grote slagen uit de vaderlandse geschiedenis. Het was 
een heroïsch epos van de hopeloze strijd van onze marine tegen een geweldige over¬ 
macht. De pakkende wijze waarop Bakker dit allemaal te boek had gesteld sprak mij 
zeer aan. 

Drie elementen borrelen op in mijn herinnering aan dit boek, dat ik een halve eeuw 
geleden las. Ten eerste de koddige bijnamen van de belangrijkste figuren, al kan 
ik mij die niet meer woordelijk herinneren. Een had er ‘jeneverschietende’ ogen, 
meen ik, was het niet Wladimir? Later, toen ik naar het KIM ging en de echte marine 
binnentrad, bleken er ook nogal wat collega’s te zijn, die met hun bijnaam werden 
aangeduid, vaak zonder dat ze het zelf wisten of die bijnaam kenden. Ik aarzel dan 
ook, zelfs nu nog, daarvan voorbeelden te noemen, omdat zij of hun nazaten zich 
daaraan zouden kunnen storen. 

Het tweede element was de tomeloze plichtsbetrachting, toewijding en inzet van 
al deze marinemensen, in het zicht van een lot dat hun toch niet kon zijn ontgaan. 
Zij gingen ervoor, met inzet van hun leven. 46 jaar na de slag mocht ik als comman¬ 
dant van Hr. Ms. Jan van Brakel, op de plaats waar het eerste schip, Hr. Ms. Korte- 
naer, ten onder ging, een krans leggen. In mijn toespraak heb ik aangehaald dat 
Doorman wist dat het een wanhoopspoging was en dat hij niet levend terug zou 
komen, maar ook dat Helfrich toch die order gaf omdat, zo meende hij, het later, na 
de oorlog, nooit goed te praten zou zijn als de vloot niet gevochten zou hebben. 

Het laatste element was de dodelijke vermoeidheid van de mensen, na maanden 
van onafgebroken actie. Zij waren volkomen uitgeput en dat heeft mede het lot 
van de Combined Striking Force bepaald. In Piet Bakkers zwaar geromantiseerde 
beschrijving voel je die totale uitputting als het ware mee. 
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Als kind werd ik ondergedompeld in deze wereld van ons roemruchte maritieme 
verleden, een slag die we waren aangegaan en waarvan we wisten dat we die niet 
konden winnen. Een van mijn motieven om marineofficier te worden was, dat zoiets 
nooit meer mocht gebeuren. Dan doelde ik op een bonte mengeling van zaken als de 
Duitse inval, de bezetting van ons land, het volstrekte gebrek aan militaire middelen 
en het failliet van de neutraliteitspolitiek. ‘De slag’ groeide daarbij uit tot een soort 
focus, een center-piece, het point de référence, voor dat grote beeld. Een slag in een 
ver verleden, terwijl hij toch slechts vier jaar voor mijn geboorte plaatsvond. En 
mensen uit een ver verleden: Doorman, Lacomblé, Van Straelen en honderden ande¬ 
ren, terwijl er toch, toen ik het boek las, nog vele betrekkelijk jonge overlevenden 
rondliepen en er uiteraard duizenden nabestaanden waren. Vele decennia later, toen 
ik Directeur Personeel was van de Koninklijke Marine werd ik uitgenodigd bij een 
bijeenkomst, waar ik aan tafel zat met de weduwe van Karei Doorman en met zijn 
zoon Theo, die ook enige tijd marineofficier was geweest. Pas toen besefte ik hoe 
dicht nabij dat verleden, toen ik jong was, dus eigenlijk moest zijn geweest. 

De slag is geschreven in 1951, al vrij kort na de gebeurtenissen. Het is een bele¬ 
ving vanuit de mensen die het overkwam. Hun emoties, ervaringen, belevenissen 
staan centraal. Later zijn veel nieuwe feiten aan het licht gekomen, kregen we meer 
inzicht in de Japanse kant van de zaak, in de grotere context, in de motieven van 
Helfrich, de Britten en de Amerikanen. Maar op de een of andere manier doen die 
er niet toe. Als het gaat om ‘de slag’, de grote slag die wij op 27 februari 1942 stre¬ 
den en verloren, een rimpeling in de hele wereldoorlog, maar een ingrijpend drama 
voor onze marine en voor ons land, dan blijft het boek van Piet Bakker het anker in 
mijn beeldbepaling. Zó hebben ‘onze’ mensen hem beleefd, zó was het....! 

W.J.E. (Egmond) van Rijn 

Zwaar weer zeilen 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Den Helder. Onder de stralen van de Lange Jaap 
en in de verte het sonore geloei van de brulboeien in het Marsdiep, het Molengat 
en Schulpengat viel ik in slaap. Soms kletterde de regen tegen de ramen van mijn 
kamertje op zolder, terwijl de wind in de schoorsteen huilde. Het huis van mijn 
ouders stond vanuit Helders perspectief op de eerste rij wanneer een noordwester 
storm aan kwam denderen. Zo heb ik iets met de zee en de wind gekregen, ontzag, 
liefde, angst en een koppigheid om niet bang te zijn. Misschien zat dat mengel¬ 
moesje van uiteenlopende gevoelens ook wel een beetje in mijn bloed dankzij een 
overgrootvader van moeders kant die binnenvaartschipper was, een Fries. 
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Jaren later heb ik als zeekadet op de Rijn de beginselen van het zeilen onder de 
knie gekregen. Dat zeilen is nooit meer weggegaan uit mijn leven - en daaraan ge¬ 
koppeld heb ik ook altijd in meer of mindere mate een zeilfobie gehad. Want zeilen 
is en blijft een akelige fascinatie, wat mij betreft. 

“Een boek over stormen! Elke bladzijde handelt over een storm, en nog een storm, 
en nog een storm. De beginnende zeezeiler slaat de angst om het hart”, zo staat het 
in de inleiding van Zwaar weer zeilen van K. Adlard Coles (Baarn 1981, zesde her¬ 
ziene en aangevulde druk). Toen ik vanaf 1985 het zeilen op grotere plassen, meren 
en zee steeds vaker deed, werd dit boek verplichte kost. Maar bij het zien van de 
foto’s van monsterachtige golven zonk de moed mij al in de schoenen. In het eerste 
verhaal over een storm op de Noordzee (1925) wordt met een jaloers makend gemak 
verteld wat er allemaal mis gaat tijdens een tocht, terwijl het echte verhaal, de echte 
storm, dan nog moet beginnen. Het heeft jaren geduurd voordat het me mogelijk 
was om met wat minder bakstenen in mijn maag (geen zeeziekte, maar een licht 
existentiële angst) het ruime sop te kiezen. 

Wie naast Zwaar weer zeilen tevens De perfecte storm van Sebastian Junger heeft 
gelezen, durft bijkans het water niet meer op. Wat ik van het boek geleerd heb, is met 
de nodige eerbied en ontzag het grote water tegemoet te treden. Een van de opmer¬ 
kelijkste passages in Zwaar weer zeilen is de volgende. De auteur is druk bezig met 
reven, terwijl zijn maat aan het roer zit. “Het volgende moment lag ik overboord. 
Gelukkig hield ik mij tijdens de val vast aan de reeftalie. Plotseling besefte ik dat 
Geoff eveneens buitenboord lag, want ik zag hem achteruit drijven, maar hij hield 
zich aan iets vast. Ondertussen bleef het jacht goed in verhouding liggen tussen zijn 
stormfok en het grootzeil dat was gestuit. Het zeilde zichzelf, ruimschoots lopend 
met 5 mijl snelheid, naar het westen.” Gelukkig is er nog een derde man aan boord. 
De krankzinnigheid van deze passage is dusdanig dat ik daardoor wel eens aan het 
waarheidsgehalte heb durven twijfelen. De praktijk deed die twijfel snel weer ver¬ 
dwijnen. 

Paul C. van Royen 

Een zonderlinge reis... 

Als klein kind las ik alles wat los en vast zat. Helaas was de boekenkast van mijn 
ouders - in 1946 berooid uit Indië gekomen - slechts karig gevuld. Bovendien bleek 
de stadsbibliotheek in mijn woonplaats niet bereid mij meer dan twee boeken per 
week uit te lenen. Hierdoor ernstig ontriefd, mocht ik mij gelukkig prijzen vrij¬ 
komende uren aan een tweede liefhebberij te kunnen wijden - het van hout en karton 
vervaardigen van allerlei soorten bootjes en scheepjes. Aan de benodigde materialen 
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(waaronder natuurlijk ook touw, lijm, kleurpotloden, enzovoort) kon ik gemakkelijk 
komen. De vader van een buurjongen stelde mij voorts zijn werkbank gaarne ter 
beschikking. Voor het gebruik van karton kon ik trouwens ook thuis aan de huiska¬ 
mertafel terecht. 

Het was zo een gouden greep van mijn ouders mij voor Sinterklaas De Zonder¬ 
linge Reis van Jouke ten geschenke te geven. Dit boekje - fraai geïllustreerd en met 
een kaft die mij nog steeds betovert - laat Jouke, een jongetje uit de Friese hoofd¬ 
stad, zijn tiende verjaardag vieren. Van zijn vader en moeder krijgt hij Gullivers 
Reizen. Belangrijker echter voor de rest van het verhaal is de komst van oom Jaap, 
machinist op een stoomboot die uit Harlingen op Engeland vaart. Dit familielid be¬ 
looft Jouke binnenkort een ‘mecanodoos’ uit Londen te zullen meenemen. Voorlopig 
vermaakt hij zijn neefje door van meegebracht karton en stevig papier een drie- 
mast-zeilscheepje te knutselen - de Amerika. Het boek laat de aard van dit vaartuig 
onvermeld, maar de kaft geeft de matroosjes op de muts het woord ‘marine’ mee. Dit 
doet (hoewel oom Jaap voor het scheepje geen wapens vervaardigt) een militaire 
bestemming vermoeden. Hoe dit ook zij, uit het verloop van de verwikkelingen blijkt 
de baas van het scheepsvolk aan boord een strenge tucht te handhaven. Jouke zal dit 
nog te merken krijgen. 

Eerst echter brengt ’s nachts een maanmannetje de uitgeknipte figuurtjes tot leven 
en doet Jouke tot hun formaat krimpen. Het mannetje zet vervolgens de Amerika af 
in een vaart, waarna een oostenwind voor een vlotte reis naar Harlingen zorgt. De 
dag is inmiddels aangebroken en de tocht van het scheepje blijft niet onopgemerkt. 
In de haven van Harlingen zetten allerlei lieden de achtervolging in, maar - gebruik 
makend van hun onderlinge wedijver - weet de Amerika te ontkomen. Na een be¬ 
zoek aan Terschelling - Jouke kan per slot van rekening, anders dan zijn reisgenoten, 
niet zonder voedsel - vaart het scheepje de Noordzee op. De commandant wil via 
Engeland Amerika bereiken - de scheepsnaam schept immers verplichtingen. Jouke 
echter oppert bedenkingen tegen dit plan. Hij heeft verzuimd bij zijn vertrek een 
briefje voor zijn ouders achter te laten, en beseft nu hun ongerustheid. Bovendien 
vraagt hij zich af - hoewel bij de bouw van de Amerika betrokken - of het scheepje 
bestand zal zijn tegen slecht weer in open zee. 

De commandant stelt dit commentaar niet op prijs. Hij ziet in Joukes verzet een 
poging tot muiterij en sluit de kleine Fries op in het ruim. Een zware storm voor de 
kust van Engeland doet de Amerika vervolgens vergaan, waarbij Jouke er ternau¬ 
wernood in slaagt de kust te bereiken. Daar vinden schoolkinderen hem. Na enige 
aarzeling geven die hem aan hun bovenmeester mee voor nader beraad met de 
directeur van het Natuur-Historisch Museum in Londen. Deze laatste besluit (na 
overleg met de vinders) Jouke voor onderzoek in het museum te houden, maar óók 
om hem aan het publiek te tonen. Al snel verdringen zich drommen bezoekers om de 
vitrine, waarin Jouke is gehuisvest. Onder de belangstellenden bevindt zich op een 
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goede dag oom Jaap, wiens schip weer eens Londen aandoet. Deze herkent zijn 
neefje en weet de museumdirecteur van diens Friese herkomst te overtuigen. Vol 
spijt, maar grootmoedig besluit deze Jouke aan zijn familielid af te staan. Al gauw 
is de kleine Fries nu met zijn ouders herenigd. Natuurlijk werpt zijn gekrompen 
gestalte een schaduw op deze gebeurtenis, maar een kruidendokter uit de Friese 
Wouden weet Jouke zijn normale postuur weer te bezorgen. Eind goed, al goed, 
zeker als Jouke een door oom Jaap in het Engels vertaalde dankbrief naar de kinde¬ 
ren stuurt, die hem na de schipbreuk van de Amerika in veiligheid brachten. 

De Zonderlinge Reis van Jouke bevat alle ingrediënten van een goed jongensboek 
- spanning, avontuur, de zee, schipbreuk en enige toverij. Het heeft op mij indertijd 
diepe indruk gemaakt. Vanzelfsprekend bevindt het zich in goede staat nog steeds in 
mijn boekenkast. 

Gerke Teitler 

De verhalen van kapitein Rob 

Boeken en lezen kreeg ik van jongs af aan met de paplepel ingegoten en ik ben ook 
opgegroeid met jeugdliteratuur en strips. Naar wat ik mij daarvan kan herinneren, 
waren die leesboeken niet erg maritiem van aard. Maar wat ik wel las, waren de ver¬ 
halen van kapitein Rob. Die waren vlak na de oorlog verschenen in Het Parool en in 
oblongboekjes en later in pockets verschenen. Die pockets las ik vanaf de jaren zeven¬ 
tig, toen de tekenaar en bedenker Pieter Kuhn (1910-1966) al lang overleden was. 

Van huis uit ben ik geen zeiler en behoor ik niet tot een zeevarende familie of 
een familie, waar de scheepvaart een bepalende rol speelde. Toen ik in 1983 in Rot¬ 
terdam in de bibliotheek van het Maritiem Museum - toen nog ‘Prins Hendrik’ 
geheten - kwam te werken, vond ik dan ook dat ik maar eens wat van de praktijk af 
moest weten. Gedurende drie zomers heb ik mij destijds aangemonsterd voor een 
zeilvakantie, respectievelijk met een gaffelschoener op Het Kanaal, met een klipper 
op de Middellandse Zee tussen het Spaanse vasteland en de Balearen, en op een 
loodsschokker langs de Engelse oostkust. Hoewel het er op zee soms ruig aan toe 
ging, ben ik nooit zeeziek geweest en is mijn belangstelling voor de zeevaart daar 
kennelijk aangewakkerd. Hoewel mijn vakanties groepsreizen waren en ik dus nooit 
alleen op het water was, kreeg ik wel prachtige dromen en gedachten van de mens 
als eenzame ziel, zwervend over de wereldzeeën. Ik heb een beetje begrepen wat 
het voor de echte zeeman moet zijn om op zee te zijn zonder ook maar iets om je 
heen. De grote waterplas brengt je soms op gedachten. 
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In het Maritiem Museum kwamen deze twee zaken bij elkaar toen eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw het plan werd gesmeed om een tentoonstelling te wijden 
aan de stripheld kapitein Rob. De tentoonstelling bestond uit drie delen. Naast een 
introductie op de tekenaar Pieter Kuhn, zijn werkwijze, en het gebruik van familie 
en bekenden in zijn strips, werd een aantal thema’s in de strips uitgelicht. Fictie en 
realiteit spelen een grote rol in de verhalen en daarom werd besloten om het verhaal 
‘Het raadsel van Straat Magelhaes’ centraal te stellen. Het complete verhaal met 
de originele tekeningen werd getoond en met prenten, scheepsmodellen en andere 
voorwerpen uit de museumcollectie en met bruiklenen aangevuld. Onder de hoede 
van mijn toenmalige leidinggevende Dick de Vries draaide ik mee in het projectteam 
om de tentoonstelling De avonturen van Kapitein Rob: een maritieme strip te bedenken 
en vorm te geven. De tentoonstelling was in de eerste helft van 1990 te zien en bleek 
een groot succes. Het betekende feitelijk de revival van een ietwat verloren stripheld 
uit de jaren vijftig en zestig. Bij een hele generatie, die was opgegroeid met de strip¬ 
verhalen rondom kapitein Rob en zijn zeilschip De Vrijheid, riep de naam na zoveel 
jaar nog steeds een sfeer op van spanning, avontuur het onverwachte en mysterieuze. 
Het werken aan een tentoonstelling was voor mij een geheel nieuwe ervaring. Voor 
het eerst kwam ik in aanraking met externe deskundigen, bruikleenprocedures, het 
schrijven van teksten, en alles wat er bij een tentoonstelling komt kijken. Ik werd 
geïnterviewd voor diverse lokale radio-omroepen en televisiezenders. Nog steeds 
heb ik het idee dat ik heb mee mogen werken aan de herleving van deze beroemde 
stripverhalenserie en in die zin heeft het mij zeker gevormd. 

De tentoonstelling in Rotterdam stond niet op zichzelf, want vanaf 1990 was 
er met enige regelmaat veel aandacht voor kapitein Rob. Zo bleek er in 1992 nogal 
wat te doen over het boek De thuiskomst van kapitein Rob van Robert Anker. In zijn 
boek hadden Rob en de andere personages uit de stripverhalen van Kuhn een nogal 
andere levenswandel dan die door Kuhn was bedacht. Rob hield zich bezig met 
experimenteel toneel en postmoderne discussies. Daarnaast werd op het omslag zon¬ 
der toestemming een originele tekening van Kuhn gebruikt. Die moest in volgende 
oplagen worden afgedekt. Lex Ritman’s boek Kapitein Robs stormachtige leven uit 
1995 behandelde de stripheld wel op een passende manier, zoals hij voorkomt in de 
verhalen. Kuhn en zijn scenarioschrijver Evert Werkman werkten al sinds de jaren 
vijftig aan een musical rondom kapitein Rob. Vanwege de kosten werden de ver¬ 
gaande plannen nooit werkelijkheid, maar in 1996 kwam het er dan uiteindelijk toch 
van. Leerlingen van een Bussumse scholengemeenschap voerden in aanwezigheid 
van de toenmalige minister Annemarie Jorritsma de musical op in Theater ’t Spant. 
Dat zij kapitein Rob niet vergeten was, bleek toen zij in 2004 als burgemeester van 
Almere besloot om in haar gemeente de Pieter Kuhnweg, de Kapitein Robstraat en 
de Professor Lupardistraat vast te stellen. 
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En na jaren van voorbereiding was in 2007 de film Kapitein Rob en het Geheim 
van Professor Lupardi van regisseur Hans Pos en met de titelsong van de popgroep 
‘De Dijk’ in de bioscopen te zien. In de film heeft de waanzinnige professor Lupardi, 
gespeeld door Arjan Ederveen, een machine ontwikkeld waarmee hij het klimaat 
van de hele wereld naar zijn hand kan zetten, en dus zelfs de wereld zou kunnen 
vernietigen. Kapitein Rob, een rol van Thijs Romer, komt samen met weervrouw 
Paula, gespeeld door Katja Schuurman, in actie en natuurlijk weten zij Lupardi te 
stoppen. Bijzonder humoristisch is de rol van Wouter Bos als minister-president. 

En in 2010-2011 organiseert het Nederlands Stripmuseum in Groningen een expo¬ 
sitie gewijd aan de legendarische zeebonk, waarin geprobeerd wordt het verlangen 
naar individuele vrijheid voelbaar te maken. 

Tekenaar Pieter Kuhn vereenzelvigde zich met zijn stripheld. Kuhn was kapitein 
Rob. Er zijn foto’s van Kuhn bekend, waar hij in dezelfde pose staat afgebeeld als 
Rob in de strips. Kapitein Rob is nog steeds een van mijn striphelden. En misschien 
vereenzelvig ik mij ook wel met hem. Zijn naam verschilt per slot van rekening maar 
één letter met die van mij. 

Ron Brand 

‘The ice was here, the ice was there, the ice was all around’. 

Nog galmt mij die prachtige, sonore stem van George Orson Welles in de oren: the ice 
was here, the ice was there, the ice was all around. Midden jaren 1970. Vijfde klas 
gymnasium van het Bonaventuracollege in Leiden. De docent liet ons luisteren naar 
de vertolking door Orson Welles van Samuel Coleridge’s The rime of the ancient 
mariner, een gedicht geschreven aan het einde van de achttiende eeuw. Het is geen 
gemakkelijke tekst, doelbewust in archaïsch Engels gesteld. Maar het verhaal is zo 
indringend datje blijft lezen; en is ons geval bleef luisteren naar die innemende stem 
van Orson Welles. 

Een oude zeeman vertelt zijn levensverhaal aan een toevallige passant, een jonge¬ 
man die op weg is naar een bruiloft. De zeeman houdt de jongeman staande. Deze 
heeft geen zin om te luisteren, maar hij wordt gevangen door de blik, de glittering 
eye, van de zeeman en moet het verhaal aanhoren, of hij wil of niet, he cannot choose 
but hear. Eigenlijk precies zoals mijn klasgenoten en ik werden meegenomen door 
Orson Welles. 

De oude zeeman vertelt hoe tijdens een van zijn reizen een zware storm opstak 
die het schip met tweehonderd bemanningsleden diep en steeds dieper de zuidelijke 
Atlantische Oceaan indreef, tot het aan alle kanten kwam vast te zitten in mist en ijs, 
the ice was here, the ice was there, the ice was all around: it cracked and growled, and 
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roared and howled. Als lezer krijg je koude rillingen en het angstaanjagende kraken 
van het ijs klinkt je in de oren. 

Tenslotte verschijnt een albatros die de mannen als een Godsgeschenk ontvan¬ 
gen. De vogel is een goed voorteken. Het ijs breekt. Een mooie zuidenwind steekt op. 
Het schip zeilt noordwaarts. De mist blijft, maar ook de albatros blijft het schip vol¬ 
gen. Na enige tijd doodt de oude zeeman om onduidelijke redenen de grote vogel. 
Het is een oud bijgeloof dat het doden van een albatros ongeluk brengt (hoewel 
genoeg verhalen van zeelieden bestaan die met smaak albatrosvlees aten). In het 
gedicht van Coleridge slaat het ongeluk toe. Weliswaar verdwijnt de mist, maar het 
schip raakt rond de evenaar verzeild in een dagen- of misschien wel wekenlange 
windstilte. De situatie is opnieuw uitzichtloos: 

And we did speak only to break 
The silence of the sea! 

Day after day, day after day 
We stuck, nor breath nor motion; 
As idle as a painted ship 
Upon a painted ocean. 

Water, water, every where, 
and all the boards did shrink; 
water, water, every where, 
Nor any drop to drink. 

De bemanning verwijt de oude zeeman dat hij dit ongeluk heeft gebracht door de 
albatros te doden. Zij hangen hem de dode vogel met een touw om de nek. De tijd 
verstrijkt. En dan ziet de oude zeeman een schip aan de horizon. Hij kan het alleen 
uitroepen, nadat hij in zijn arm heeft gebeten om met bloed zijn volledig uitge¬ 
droogde mond te bevochtigen. Blijdschap maakt snel plaats voor ontzetting. Welk 
zeilschip kan zich zonder wind verplaatsen? Het spookschip blijkt bemand door de 
Dood en Levend-Dood (Life-in-Death) die dobbelen om het lot van alle opvarenden. 
Levend-Dood mag beslissen over de oude zeeman. De Dood beschikt over de overige 
bemanningsleden - die de een na de ander sterven. De lichamen van de zeelieden 
liggen aan dek. Zij staren de oude zeeman aan met de vloek van de albatros in hun 
ogen. Hij blijft alleen, alone, alone, all, all alone; alone on a wide wide sea! 

De oude zeeman probeert te bidden om (eveneens) verlost te worden uit zijn 
ellendige situatie, maar steeds dwalen zijn gedachten af. De oceaan wemelt van 
alle soorten monsterlijke schepsels. Hij is boos dat zulke afzichtige beesten mogen 
leven; en zijn kameraden aan boord moesten sterven. Op het moment dat de oude 
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zeeman, nog onbewust, beseft dat de lelijke monsters ook door God geschapen zijn, 
recht op leven hebben en zelfs een eigen schoonheid bezitten, keert zijn lot. De dode 
albatros valt van zijn nek in zee. De oude zeeman wordt overmand door slaap. Wan¬ 
neer hij ontwaakt, regent het en staat overvloedig drinkwater in de emmers aan dek. 
Spookzeilend keert het schip terug naar de baai waar het vertrokken is. Precies op 
het moment dat de loodsboot langszij komt verdwijnt het schip in de golven. De 
loods verstijft van schrik; daarom roeit de oude zeeman zelf de loodsboot naar de 
kust. Hij ontmoet een kluizenaar, die in de bossen bij de kust leeft, aan wie hij zijn 
zonde opbiecht en om vergeving vraagt. Als boete voor het doden van de albatros zal 
de oude zeeman zijn leven lang rondzwerven en steeds opnieuw de opwelling voelen 
om over zijn barre reis en noodlot te vertellen. Degene die hij staande houdt cannot 
choose but hear. De oude zeeman laat de bruiloftsgast in overpeinzing achter - a sad¬ 
der and wiser man. 

Ook mijn klasgenoten en ik bleven in overpeinzing achter. Wij waren gevangen in 
de ‘glittering voice’ van Orson Welles. Zijn machtige stem vertelde een indringend 
verhaal, een spannend avontuur. Tegelijk had het gedicht sterk moralistische lading. 
Alle schepsels, mooi en lelijk, groot en klein, genieten de liefde van God. Zij verdie¬ 
nen te leven. De oude zeeman had de albatros niet mogen doden. Hij moet de rest 
van zijn leven boeten voor zijn zonde. Wat doet een zeventienjarige scholier met 
zo’n boodschap? Over de jaren heen heb ik vooral het verhaal van de barre zeereis 
onthouden. En bij gelegenheid mag ik graag enkele strofen citeren, the ice was here, 
the ice was there, the ice was all around. 

Els M. Jacobs 
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In Memoriam 
Dr. ir. W.H. Warnsinck (1923-2010) 

De naam Warnsinck is markant in de wereld van maritieme historici en historicae. 
De vader, prof. J.C.M Warnsinck (1882-1943) was marineofficier en auteur van vele 
prachtige boeken over ons maritieme verleden, vooral de zeventiende eeuw met 
haar vele zeehelden. Zoon Wim, dr. ir. W.H. Warnsinck, hield met verve het mari¬ 
tieme gedachtegoed van zijn vader hoog. Hij is op 27 november 2010 op de leeftijd 
van 87 jaar in Veenendaal overleden, na twee jaren van afnemende vermogens. 

Dit In Memoriam biedt de mogelijkheid eerst kort stil te staan bij mevrouw C.E. 
Warnsinck-Delprat (1893-1988), de moeder van Wim. De tweede ondergetekende 
heeft het voorrecht gehad haar nog goed te hebben gekend. In het vakgebied van 
haar man was zij zeer geïnteresseerd en zij was daarin ook zelf actief. Zo maakte zij 
voorbereidingen voor een derde Tresoor op de Werken van de Linschoten-Vereeni- 
ging en was zij één van twee bewerkers van het tweede Tresoor. In 1944 verscheen 
van haar hand het verhaal van de schipbreuk van het VOC-jacht Terschelling. En 
in 1968 publiceerde zij deel LXIX van de Werken van de Linschoten-Vereeniging: 
Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 
1656. Zij vormde een schakel met een voor hem voltooid verleden, mede door haar 
plezierige persoonlijkheid. 

Wim Warnsinck, geboren in Den Haag op 17 februari 1923, werd in 1966 lid van 
de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Hij was geen historicus, maar 
scheepsbouwkundige en in 1962 in Delft gepromoveerd. Met zijn belangstelling 
voor zeegeschiedenis, van huis uit meegekregen, werd hij een meelevend lid van 
onze vereniging. 

Bij de voorbereiding van de instelling van de J.C.M. Warnsinck-prijs, die in 1989 
in werking trad, kreeg de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis de volle 
instemming van mevrouw Warnsinck-Delprat en haar familie. Door het bestuur van 
de vereniging werd Wim Warnsinck bij elke tweejaarlijkse uitreiking tijdig geïnfor¬ 
meerd over de winnaar van de prijs. Vanaf de eerste uitreiking van de prijs in 1990 
drukte hij de betrokkenheid van de familie uit met zijn aanwezigheid, zijn humor¬ 
volle toespraakje en de eigenhandig vervaardigde houten passerdoos als geschenk 

voor de winnaar. De laatste prijsuitreiking die hij met een eigen bijdrage meemaakte 
was die van het voorjaar van 2006 in Den Haag. 

Twee eeuwen Nederlandse maritieme historiografie was het onderwerp van de 
najaarsvergadering van onze vereniging op 27 oktober 2007 bij de Universiteit 
Leiden. Verschillende inleiders spraken over de maritieme historiografie en over 
befaamde zeehistorici. Diederick Wildeman besprak J.C.M. Warnsinck. De laatste 
spreker van de bijeenkomst was Wim Warnsinck. Met liefde, waardering en humor 
vertelde hij uit eigen herinnering over zijn vader. Ruim een half jaar later, bij de 
viering van het honderdjarig bestaan van de Linschoten-Vereeniging op 14 juni 2008 
in Den Haag, werd Wim Warnsinck het eerste exemplaar aangeboden van het jubi¬ 
leumboek van de vereniging. Bij deze bijeenkomst had Wim de gelegenheid zijn 
vader en zijn moeder - beiden in hun leven nauw betrokken bij de Linschoten-Veree¬ 
niging - te vertegenwoordigen. Het moet hem veel voldoening hebben gegeven dat 
hijzelf de herinnering aan zijn vader in zeehistorische kringen zo lang levend heeft 
kunnen houden. Zijn anekdotes en betrokkenheid bij de maritieme historie be¬ 
horen nu tot de geschiedenis van onze vereniging. 

Gerard M.W. Acda 
Jaap R. Bruijn 
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Anekdotes 
Rotterdamse draaikunst en het standbeeld van Piet Heyn in 
Delfshaven 

Gerard M.W. Acda 

De gemeenteraad van Delfshaven besloot in 1868 voor de in de gemeente geboren 
luitenant-admiraal Piet Heyn een standbeeld op te richten. De Plantage, een plant¬ 
soen aan het worteleinde van de Achterhaven, lag dicht bij de plaats waar in 1577 
Piet Heyn werd geboren en daarom zou daar het standbeeld worden geplaatst. Parti¬ 
culiere giften bleken toereikend voor een zandstenen beeld en een stenen sokkel. 
Beeldhouwer Josephus Graven uit ’s-Hertogenbosch vervaardigde het beeld en steen¬ 
houwer J.B. Verhoogh maakte, naar instructies van de beeldhouwer, het voetstuk. De 
onthulling van het beeld volgde op 17 oktober 1870. Bij de plechtigheid waren koning 
Willem III en prins Hendrik, luitenant-admiraal en opperbevelhebber der vloot, de 
belangrijkste gasten. In 1886 werd Delfshaven met Rotterdam verenigd en de Plan¬ 
tage omgedoopt tot Piet Heynsplein. 

In 1962 ging de omgeving van het standbeeld op de schop. Om een doorvaartver- 
binding van de Achterhaven naar de Coolhaven mogelijk te maken werd een groot 
gedeelte van het plein en de omringende bebouwing afgebroken. Het standbeeld 
werd in 1963 opgeborgen in een loods. In 1966 was de nieuwe Achterhavenbrug vol¬ 
tooid. Het beeld van Piet Heyn keerde terug op een plaats naast de oprit naar de 
brug, ter hoogte van het nog bestaande gedeelte van het Piet Heynsplein. Het beeld 
werd zo geplaatst dat Piet Heyn naar het noorden keek en de tegemoetkomende ver¬ 
keersdeelnemers uit die richting hem recht in het gezicht zagen. 

Op zijn oorspronkelijk standplaats had Piet Heyn zeewaarts gekeken, althans in 
de richting van de Achterhaven en de daarachter liggende Nieuwe Maas. Voor een 
zeeman hoorde dat ook zo, vonden de Rotterdammers en zij waren daarom niet 
tevreden over de nieuwe positie van het standbeeld. Na bijna twintig jaar ergernis en 
protest werd op 28 september 1985 het beeld 180 graden gedraaid. 

Het beeld werd omgedraaid, maar niet de sokkel. Het draaien van het voetstuk 
zou wat meer voeten in de aarde hebben gehad. Alleen het beeld omdraaien was het 
eenvoudigst en de stand van de sokkel deed er toch niet zo veel toe. Zouden beeld- 

Links het standbeeld van Piet Heyn op zijn oorspronkelijke plaats (1950). Aan de voorzijde van de 
sokkel is in steen het familiewapen van Piet Heyn aangebracht met daarboven de tekst ‘Argentum 
auro utrumque virtuti cedit’ (Zilver doet onder voorgoud, beide (echter) voor moed). Aan de ach¬ 
terzijde staat de tekst ‘Aan den Lt Admiraal Pieter Pieterszoon Heyn. Het dankbare nageslacht. 
Onthuld 17 October 1870.’ Eén zijkant is versierd met het wapen van Delfshaven en de tekst ‘Ge¬ 
boren te Delfshaven 27 November 1577’; de andere zijkant toont het wapen van de Nederlandse 
leeuw en de tekst ‘Den heldendood gestorven 20 Juni 1629’. De geboorte- en sterfdatum wijken af 
van de later vastgestelde en thans gangbare: 15 november 1577 en 18 juni 1629. (Foto Collectie 
Gemeentearchief Rotterdam, PBK 4413). 
Rechts het standbeeld van Piet Heyn op zijn huidige locatie (2009). (Foto G.M.W. Acda) 

houwer Graven en steenhouwer Verhoogh het daar mee eens zijn geweest? Of zich 
omdraaien in hun graf, zoals mijn mederedactielid Ron Brand zich afvraagt ? 

Literatuur 
Gerda Gebuis en Leo van Hoek, Delfshaven 600jaar (Rotterdam 1989) 
G.W.J. Nieuwenhuis-Verveen, Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam 
(Rotterdam 1972) 
Ronald Prud’homme van Reine, Admiraal Zilvervloot Biografie van Piet Hein (Amster- 
dam-Antwerpen 2003) 

Met dank aan Johan Okkema, oud-wetenschappelijk medewerker van de Gemeente¬ 
lijke Archiefdienst van Rotterdam, voor verstrekte informatie. 
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Boekbesprekingen 

Hanno Brand en Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden en kantoren. De Hanze, een 
praktisch netwerk (Hilversum / Groningen: Uitgeverij Verloren / Groninger Museum, 
2010,228 p., ill., (Groninger Hanze Studies, Vol. 4) ISBN 978-90-8704-113-7; € 20,-) 

Mede onder de redactie van Hanno Brand, tegenwoordig hoofd van de Vakgroep 
Geschiedenis van de Fryske Akademy, verscheen in 2009 over de Hanze een inte¬ 
ressante bundel. Het boek is gepubliceerd in aansluiting op de eerder gehouden 
manifestatie Van kogge tot coaster in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In 2010 
verscheen een tweede (herziene) druk. De Hanze was een netwerk van ongeveer 
tweehonderd steden in het noorden van het Duitse Rijk waar Nederland tot 1648 
formeel ook toe behoorde. Bekende Nederlandse Hanzesteden zijn Deventer, Kam¬ 
pen, Zutphen en Zwolle. Minder bekend is dat Groningen, Arnhem, Roermond en 
Bolsward ook tot de Hanze behoorden. De bundel bevat weer nieuwe inzichten 
over de Hanzegeschiedenis. Lang vierde de mythevorming over het handelsverband 
hoogtij. Politici refereerden de afgelopen jaren regelmatig aan ‘de Hanzeatische 
traditie’ om internationale samenwerkingsverbanden een historische legitimatie te 
geven. De Hanze werd ook een voorloper van de EU genoemd. De auteurs van de 
twaalf artikelen in deze bundel zijn er goed in geslaagd om dat beeld te herstellen 
en de kennis over de Hanze verder aan te vullen. 

In het openingsartikel ‘Het ontstaan van de Hanze’ gaat de Duitse historicus Vol- 
ker Henn op de ontstane mythes in. Hij betoogt in de bundel dat dit soort uitingen 
niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid en eigenlijk nergens op slaan. Dat komt vol¬ 
gens hem deels door de schaarste aan bronnen en de lacunes in de kennis die er nog 
steeds zijn over het verbond. De oorzaak hiervoor ligt deels ook in het verleden. De 
Hanze had zelf er baat bij om partijen in onzekerheid te laten over de eigen juridi¬ 
sche status en de vraag wie nu wel en wie niet lid was. Volgens Henn ging het vooral 
om “het verwerven en verdedigen van handelsprivileges in het buitenland en het 
nastreven van een nagenoeg concurrentieloze en voor alle betrokkenen winstgevende 
goederenuitwisseling tussen het grondstoffen- en graanrijke Oosten en het ambach¬ 
telijk hoogontwikkelde Westen” (p. 12). 

Hanno Brand definieert in zijn bijdrage de Hanze als een samenwerkingsverband 
van steden, dat soms de allure van een staatsmacht had. De Hanze opereerde echter 

wel in steeds wisselende coalities, die weinig van doen hadden met de aloude idee 
van de Hanze als hechte stedenbond. Het was dus vooral een “fijnmazig netwerk 
van verdragen en tijdelijke verbonden” (p. 28). In detail beschrijft Brand hoe dit in 
de Hanze tot uiting kwam en wat de gevolgen hiervan waren. Het artikel van Dick de 
Boer sluit aan op Brands bijdrage. De Boer verduidelijkt hoe uit familiale kooplieden¬ 
hanzen van kleine omvang de grote Hanzenetwerken ontstonden. Daaruit groeide 
later de Hanze van de Steden. Of de Hanze naar een monopoliepositie streefde blijft 
de vraag. De Duitse hoogleraar Stuart Jenks weet in zijn artikel, met de titel ‘Con¬ 
currentie’ (p. 78-89), aannemelijk te maken, dat dit een oude opvatting is. Jenks 
bewijst hier dat het met die concurrentie wel meeviel. De handelsroutes van de 
Hanze liepen niet alleen via de Noord- en Oostzee, maar veel goederenvervoer vond 
plaats via rivieren en landwegen. 

De rol van de Hanze-kantoren in Bergen, Brugge, Londen en Nowgorod wordt uit 
de doeken gedaan door de historica van Poolse origine Justyna Wubs-Mrozewicz. Zij 
promoveerde in Groningen in 2008 op de rivaliteit tussen Noord-Duitse Hanzeaten 
en kooplieden uit Deventer, Kampen en Amsterdam in de handelsnederzettingen in 
Bergen (Noorwegen) en Stockholm. Dit proefschrift verscheen overigens in dezelfde 
serie Groninger Hanze Studies. In het artikel in deze bundel geeft zij een overzicht 
van het leven van de Hanzekooplieden in die plaatsen, het bestuur van de Kantoren, 
de gebruiken bij koop en verkoop, etc.. Samen met de bijdrage van de Deense hoog¬ 
leraar Carsten Jahnke krijgen we inzicht in de Europese handelsstromen en de rol 
van de Hanze als “de grote circulatiepomp” (p.45) daarin. De voornaamste producten 
waarin de Hanze handelde, waren: bont en bijenwas uit Rusland, laken uit Vlaande¬ 
ren en Engeland, koper uit Slowakije en Zweden, ijzer uit Midden-Zweden en het 
Tatragebergte, zout uit Lüneburg, Krakau en Portugal, haring uit Zuid-Zweden en 
stokvis van de Lofoten 

Voor maritiem historici is het artikel van de Groningse hoogleraar Maritieme 
Archeologie, André van Holk, zeker een interessante toevoeging aan het boek. Hij 
maakt daarbij gebruik van de kennis die is opgedaan van de vele wrakken die vooral 
ook in Flevoland naar boven kwamen. Met de kanttekening dat juist hier veel klei¬ 
nere koggen werden gevonden. Een voorzichtige conclusie is dat hiervoor het vaar- 
gebied (Wadden en Zuiderzee) een verklaring is. 

Het slotartikel is van de hand van de Duitse hoogleraar Rolf Hammel-Kiesow. 
In: ‘Hoe de Hanze verdween en op de drempel van de 20e naar de 21e eeuw weer 
opleeft’ (p. 190-203) schetst hij de historiografie en de beeldvorming van de Hanze 
in de politiek, de propaganda, de literatuur en schilderkunst. Ook na 1669 bleef in 
het oude Duitse Rijk de Hanze tot de verbeelding spreken. Pas in de negentiende 
eeuw groeide de belangstelling voor de scheepvaart en scheepsbouw in de Hanze. 
Van dat laatste bevat het artikel een schitterend voorbeeld uit het Tweede Keizer¬ 
rijk. De kogge is hier afgebeeld als een indrukwekkende driemaster met een fraaie 
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opbouw en dramatische boeggolven. Dit alles gezien vanuit een erg laag standpunt, 
zodat de kogge tot een enorm zeekasteel werd opgeblazen. Een beeld wat we later 
ook op de affiches van de grote lijnvaart kunnen aantreffen. Dit om de indruk te 
wekken dat Duitsland met haar vlootpolitiek aansloot op een roemrijk verleden. 

De redactie van het boek is er in geslaagd uitstekende bijdragen bij elkaar te 
brengen. De bundel is fraai vormgegeven met harde kaft en fraaie kleurenfoto’s en 
kaartmateriaal. 

C.P.P. van Romburgh 

Angus Konstam, The Spanish Armada. The great enterprise against England (Oxford: 
Osprey Publishing, 2009,224 p., ill., ISBN 978-1-84603-496-1; £ 20,-) 

Op de stofomslag van dit boekwerk heeft de uitgever onder andere geschreven: “Fully 
illustrated with photographs, maps, and artwork, this book is a colourful account of 
one of the best known naval campaigns in history”. Het aantal boeken dat over de 
Spaanse Armada van 1588 is geschreven bedraagt een veelvoud van het totaal aantal 
schepen dat in de zomermaanden van 1588 in het Kanaal met elkaar slaags raakten. 
Het is onvermijdelijk dat bij deze stortvloed aan geschriften tussen het koren veel 
kaf zit. Dit boek behoort tot de laatste categorie. Het is inderdaad niet veel meer dan 
een kleurrijk relaas, zeer descriptief van aard, met een groot gebrek aan analytisch 
vermogen opgesteld. Bekwaam heeft de auteur de reeds door anderen gepubliceerde 
resultaten van archivalisch en archeologisch onderzoek op een rij gezet en in een 
boek van ruim tweehonderd pagina’s geperst. Zelf lijkt hij geen minuut een archief¬ 
stuk in handen te hebben gehad. 

Een aantal zaken moet hier nader worden beschouwd. Allereerst valt op dat 
de inhoudsopgave van dit boek geen nieuwe invalshoeken suggereert. De obligate 
onderwerpen (voorgeschiedenis, introductie van de Spaanse en Engelse scheeps- 
typen, de bemanningen en bevelhebbers, de strijd tussen Engelsen en Spanjaarden, 
de naweeën) komen alle keurig aan bod. Een provocerende benadering, een onver¬ 
wachte onderzoeksvraag, of zelfs een exposé waarin de auteur - oud-conservator 
wapens in de Tower in Londen en voormalig hoofdconservator in het Mei Fisher 
Maritime Museum (sic!) in Florida - zijn eigen expertise naar voren brengt. 

Een tweede teleurstelling was de constatering dat ook nu weer - zoals zo vaak in 
Engelstalige uitgaven over dit onderwerp - de rol die Nederlanders wel degelijk 
hebben gespeeld in het Europese conflict wordt genegeerd, of op z’n best gebagatel¬ 
liseerd. De enkele keer dat Konstam verwijst naar Nederlandse activiteiten worden 
die in zijn ogen steevast ontwikkeld door de Sea-beggars (de Watergeuzen). Het 
boek bevat geen enkele verwijzing naar Justinus van Nassau, de bastaardzoon van 
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Willem van Oranje en Eva Elinx die in 1588 het opperbevel had over de met veel 
moeite bijeengebrachte Nederlandse vloot. Schepen onder Nederlandse vlag waren 
actief op de Schelde, maar ook in de Vlaamse en Zeeuwse kustwateren. Nederland 
steunde Engeland in de strijd tegen Spanje en toonde zich een meer dan waardig 
bondgenoot. Zo hielden Nederlandse schepen de Spaanse invasiemacht van Alexan¬ 
der Farnese, hertog van Parma en briljant en uiterst succesvol veldheer in dienst van 
koning Filips II van Spanje, in de havens bij Oostende. Bovendien wisten de Neder¬ 
landers de San Matteo en de San Felipe, twee Armada-schepen van het Portugese 
eskader, in beslag te nemen - iets waarin de Engelsen niet zijn geslaagd. 

Wanneer de inhoud van een boek tegen valt kan een recensent zich richten op 
het ontwerp, het gebruik, de esthetische schoonheid en functionaliteit van de illu¬ 
straties in de hoop daarover althans enkele positieve strofen te kunnen schrijven. 
Konstam c.s. hebben hun best gedaan het boek met beeldmateriaal te verluchtigen. 
Speciaal voor deze uitgave zijn gecomputeriseerde kaarten gemaakt van tactisch- 
strategische situaties. Kosten noch moeite lijken te zijn gespaard. Maar ook hier kan 
men zich afvragen wat dit ‘nieuwe’ materiaal toevoegt aan de kennis die men al veel 
eerder heeft kunnen opdoen via het standaardwerk over dit onderwerp van de hand 
van Colin Martin en Geoffrey Parker (1988) of via de meer dan sublieme tentoonstel¬ 
lingscatalogus die in hetzelfde Armadajaar (1988) door het National Maritime 
Museum in Greenwich is uitgegeven. 

Het recruteren van hedendaagse kunstenaars voor ‘artwork’ betreffende de kle¬ 
ding van zeelieden of de weergave van bepaalde schermutselingen - regelmatig 
afgebeeld pal naast afbeeldingen van origineel en delicaat laat zestiende-eeuws mate¬ 
riaal - doet eerder afbreuk aan het boek dan dat het bijdraagt aan het leesgenot. 

Neen, ik had graag gezien dat Konstam met vernieuwende inzichten was gekomen. 
Nog liever, echter, zie ik een Nederlands maritiem historicus eens een fraai boek 
schrijven over Nederland en de Spaanse Armada van 1588. Dat zijn wij niet alleen 
verplicht aan Justinus van Nassau en de zijnen, maar ook aan de serieuze historici in 
de Angelsaksische wereld. 

Joost C.A. Schokkenbroek 

Graddy Boven, Piet Hein. De held van Matanzas (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2010, 
228 p., ill., ISBN 978-90-5911-834-8; € 17,95) 

Graddy Boven heeft als uitgangspunt van zijn boek over de zeeheld Piet Hein ervoor 
gekozen “dat geschiedenis vooral leuk moet zijn, waarbij de slagroom op de taart 
niet mag ontbreken”. Voorts dat de vorm van de ‘historische roman’ hem sterk aan¬ 
spreekt, dit in navolging van de door de auteur bejubelde auteurs van historische 
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romans als Thera Coppens en van speurders romans als Albert Cornells Baantjer. De 
doelgroep die Boven voor ogen staat is de ongeoefende lezer die wellicht opziet 
tegen het lezen van het standaardwerk van Ronald Prud’homme van Reine, Admiraal 
Zilvervloot. Biografie van Piet Hein (Amsterdam, 2003). Wat Boven onder ‘stan¬ 
daardwerk’ verstaat is een raadsel. Prud’homme’s boek is een briljant boek en zeer 
makkelijk leesbaar. Prud’homme is er in geslaagd om na het uitputtende archief¬ 
onderzoek van S.P. L’Honore Naber en Irene Wright, gepubliceerd als: PietHeyn en 
de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaanse archieven bijeenverzamelt en 
uitgegeven (Utrecht, 1928), aanvullend nieuw materiaal aan het daglicht te brengen. 
Boven heeft zeker ook deze uitgaaf van het Historisch Genootschap door L’Honore 
Naber en Irene Wright verzorgd, geraadpleegd (p. 64). Alhoewel hij het boek niet 
citeert in zijn 42 tellende lijst van ‘Gebruikte literatuur’. Deze lijst is buitengewoon 
curieus door de vele ‘historische romans’ die het leven en daden van Piet Hein tot 
onderwerp hebben. Deze secundaire literatuur over Piet Hein zou zeker een boeiend 
onderwerp geweest zijn voor een afzonderlijke studie in plaats van er nu twee blad¬ 
zijden in het huidige boek voor in te ruimen. Denk bijvoorbeeld aan de voorbeeldige 
Bontekoe bibliografie van Garrelt Verhoeven en Piet Verkruijsse (Zutphen, 1996). 

Het gebruik door de auteur van de op zijn minst secundaire boeken over Piet 
Hein om het gewenste hoge slagroomgehalte te halen is historisch gezien flauwekul. 
Wat je niet weet laat je weg, of je schrijft een ‘historische roman’. Nu is een hybride 
ontstaan bestaande uit ‘Wahrheit und Dichtung’. De onwaarachtige ontboezeming 
van Boven als hij de vrome wens uitspreekt dat de lezer behorende tot zijn doel¬ 
groep, de lezer die opziet tegen het lezen van ‘moeilijke boeken’, na het lezen van 
zijn Piet Hein biografie vanzelfsprekend Prud’homme’s Piet Hein biografie zal gaan 
lezen, gaf mij een onaangenaam gevoel. Dit laatst genoemde boek heeft een derge¬ 
lijke aanbeveling niet nodig. Deze handelswijze doet de recensent meer denken aan 
de effectieve ambtelijke truc om een goed rapport te niet te doen met een tegenstuk. 

Het verhaal van Piet Hein en de verovering van de zilvervloot bij Cuba, zal de 
leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis te bekend zijn om het 
hier te herhalen. Boven heeft een vlotte pen en weet uit de secundaire en populaire 
boeken, een zeer leesbaar boek met veel gefantaseerde detailinformatie op te dissen. 
Zoals jongensboeken van P. Louwerse en historische romans als van T. Coppens en 
A. Zuidhoek. Jammer is dat de auteur de ‘eenvoudige lezer’ confronteert met schijn- 
argumentaties als hij een bepaalde gebeurtenis wil beoordelen op grond van hoe de 
meerderheid van zijn ‘bronnen’ over zo’n gebeurtenis denkt. Zoals of de vader van 
Piet Hein al of niet samen met zijn zoon als slaaf op een Spaans galei moest roeien. 
Ondanks het standpunt van de meerderheid neigt Boven toch tot de zienswijze van 
Prud’homme dat de vader ook in hetzelfde schuitje zat als zijn zoon. Dit is grappig 
daar wij weten dat vrijwel alles wat wij nu over Piet Hein weten uit bronnenonder- 
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zoek te danken is aan de studies van L’Honore Naber, Wright en Prud’homme van 
Reine. 

Boven stelt heel correct: “Het kan zijn dat her en der gebruikte maritieme termen 
voor de ongeoefende lezer (sic) niet direct begrepen zullen worden. Ik (Boven) heb 
deze, om de loop in het verhaal te houden, niet al te zeer uitgewerkt”. Echter zijn 
ongeoefende lezer zal toch beslist moeite hebben met p. 15 - “De waterschout stond 
op om door de lantaarn op het dek te kunnen kijken” en p. 33 - “mogen redimeeren 
(afkopen) met twee pond van 40g.”. Enige toelichting was in dergelijke gevallen wel 
aardig geweest. De auteur bezit tevens over opmerkelijke gaven bij het kleurenzien. 
Bijvoorbeeld p.88: Tijdens de nachtelijke aanval van Piet Hein op de Spaanse schepen 
- “Even is de zee roodgekleurd en p.102 - “De eerste minister, trekt wit weg”. 

Het boek heeft geen persoonsnamen- of zakenregister conform vrijwel de meeste 
Nederlandse boeken. Het is niet duidelijk of dit te danken is aan de auteur en/of de 
uitgever. Het boek is ongebonden en gelumbacked. De illustraties zijn flets afge¬ 
drukt, een kenmerk van de boeken van deze uitgever. Dit is gewoon jammer. 

Samenvattend: Boven kan zeer leesbaar schrijven, maar het hier besproken boek 
kan ik niet als een aanwinst zien voor de leden van de Vereniging. Er is geen enkele 
noodzaak het aan te schaffen indien men Ronald Prud’homme’s boek Admiraal Zil¬ 
vervloot bezit. In geval dit niet zo is en men wil meer over Piet Hein weten dan is dit 
het boek om te kopen en niet het zojuist besproken boek van Graddy Boven. 

Bas (S.J.) de Groot 

Marijke van der Wal (bezorgster) en Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk Tang, 
m.m.v. Peter de Bode (red.), De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan 
geliefden op zee, Sailing Letters Journaal III (Zutphen: Walburg Pers, 2010,160 p., ill. 
ISBN 978-90-5730-704-9; inclusief dvd € 19,95) 

Op woensdag 24 november 2010 presenteerde de Koninklijke Bibliotheek het derde 
deel uit de serie Sailing Letters Journaal. Dankzij het onderzoek van de bezorgster 
prof.dr. Marijke van der Wal, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands 
en verbonden aan de Universiteit Leiden, kon De voortvarende zeemansvrouw. Open¬ 
hartige brieven aan geliefden op zee verschijnen. 

De opzet van dit derde deel sluit grotendeels aan op die van het eerste Journaal, De 
dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen (zie TvZ 28 (2009) 1, 
84-85). Er is echter één groot verschil. Van der Wal beperkt zich in De voortvarende 
zeemansvrouw tot de correspondentie van een tweetal jonge achttiende-eeuwse vrou¬ 
wen, namelijk Hendrikje de Cerff-ten Broek uit Amsterdam en Meymerigje Buyk- 
Kleynhens uit Enkhuizen. 
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In 1779 was Christiaan de Cerff, de echtgenoot van Hendrikje, derde stuurman op 
de Batavia van de Kamer Delft. Coenraad Buyk, de echtgenoot van Meymerigje, was 
onderstuurman op de Hoogkarspel van de Kamer Enkhuizen. Beide zeelieden lagen 
in dat jaar lange tijd met hun schepen op de rede van Hellevoetsluis en Enkhuizen te 
wachten op een goede wind. Intussen onderhielden zij met brieven contact met het 
thuisfront. 

Op 19 december 1780 brak er een oorlog uit tussen Groot-Brittannië en de Repu¬ 
bliek, de zogenoemde Vierde Engelse Oorlog. Ruim een half jaar later veroverde een 
Brits eskader onder bevel van George Johnstone vijf VOC retour-schepen die zich 
veilig waanden in Saldanhabaai bij Kaap de Goede Hoop. Alle opvarenden raakten 
hun bezittingen kwijt, waaronder ook De Cerff en Buyk. De Britten namen onder 
andere een tweetal pakjes met brieven van hun vrouwen in beslag. Deze brieven 
kwamen uiteindelijk terecht in het archief van het High Court of Admiralty in The 
National Archives in Londen. 

In twee inleidende hoofdstukken beschrijven Jaap Bruijn (‘Twee stuurlieden in 
een strak gestructureerd bedrijf’) en Annette de Wit (‘Zeemansvrouwen aan het 
roer’) het historische kader. Aan de orde komen de achtergronden van twee door¬ 
snee VOC-stuurlieden en de positie van zeemansvrouwen in de Republiek. Daarna 
gaat Van der Wal in ‘Brieven als buit voor taalkundigen’ in op het belang van dit 
achttiende-eeuwse brievencorpus dat toegang geeft ‘tot het gevarieerde taalgebruik 
van voorbije eeuwen’. 

Over de (gesproken) taal van de lagere en middenklasse is nog niet veel bekend. 
Brieven van vrouwen zijn bovendien erg schaars en zeker meerdere brieven van 
dezelfde vrouwen. In Sailing Letters Journaal III is juist dit soort materiaal gepu¬ 
bliceerd; twee reeksen brieven van verschillende aard. Hendrikje liet op één katte¬ 
belletje na haar brieven schrijven, terwijl Meymerigje zelf de pen ter hand nam. 
Van haar zijn ook vier zeer uitvoerige brieven opgenomen die zij vanuit Enkhuizen 
naar Kaap de Goede Hoop en naar Batavia stuurde. 

De kern van het boek vormen de thematische hoofdstukken waarin de brieven 
zijn opgenomen. Aan elke brief gaat een (historische) toelichting vooraf. Het nieuwe 
van Sailing Letters Journaal III is dat dankzij de bezorgster een nieuwe dimensie is 
toegevoegd. Zij geeft uitvoerige verklaringen van en toelichtingen op het taalgebruik 
en de spellingsverschillen. Zelfs komt in de brieven iets van de uitspraak aan het 
licht. 

Allerlei wetenswaardigheden betreffende de families De Cerff en Buyk passeren 
ook de revue. We worden geïnformeerd over hun woonplaatsen, verhuizingen, net¬ 
werken, vrienden en kennissen, activiteiten op de rede van Hellevoetsluis en Enk¬ 
huizen, Sinterklaascadeaus, nieuwjaarswensen en bestellingen van kleine levende 
dieren uit de Oost. Lief en vooral leed zijn eveneens vertegenwoordigd. Zo overlijdt 
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het dochtertje van Meymerigje en Coenraad Buyk en refereren beide vrouwen aan 
het overlijden van veel mensen in hun omgeving als gevolg van epidemische ziektes. 

De brieven van Hendrikje en Meymerigje brengen de ‘lezers heel dicht bij mensen 
van vlees en bloed en hun dagelijkse belevenissen, zorgen en emoties’ (p. 9). Bijna 
250 jaar later blijft het lezen van hun epistels een historische sensatie. Dichterbij het 
verleden kun je bijna niet komen. Mede hierdoor is de 160 pagina’s tellende Voort¬ 
varende zeemansvrouw de moeite waard! 

Net als bij de voorgaande delen is bij deel III een dvd gevoegd met scans in hoge 
resolutie van de in het boek gepubliceerde brieven. Het Project Sailing Letters is met 
ingang van 1 januari 2011 door de Koninklijke Bibliotheek overgedragen aan het 
Nationaal Archief. Hopelijk komen er niet teveel koerswijzigingen en kunnen we 
volgend jaar gewoon het vierde deel in de serie verwachten. 

Adri P. van Vliet 

Louwrens Hacquebord (red.), Op walvisjacht naar Spitsbergen. Een hachelijke onder¬ 
neming in de Noordelijke IJszee, 1774-1778 (Zutphen: Walburg Pers, 2010,160 p., ill., 
ISBN 978-90-5730-693-8; € 29,50) 

Dit boek is in de eerste plaats een bronnenuitgave. Het betreft een memoriaal en 
drie journaals die walvisjager Fedde Jansz Visser in de jaren 1770 schreef en bij¬ 
hield. De originele manuscripten worden bewaard in het museum In ’t Houten 
Huis in De Rijp. Zij zijn nu in getranscribeerde en gedrukte vorm beschikbaar. 
Louwrens Hacquebord, de bezorger, is een autoriteit op het gebied van de geschie¬ 
denis en de archeologie van de walvisvaart. De uitgave is bij hem in goede handen. 
Ook Cees Mol, Leo den Engelse en J.C. Surie hebben bijgedragen aan de realisatie 
van het boek. In zijn ‘woord vooraf’ geeft Hacquebord aan dat Mol het memoriaal 
en de journaals heeft getranscribeerd en dat Den Engelse ze heeft gedigitaliseerd 
- al is niet helemaal duidelijk wat met dit laatste wordt bedoeld. 

Fedde Vissers memoriaal en journaals beslaan samen ruim 100 van de 160 blad¬ 
zijden die het boek telt. Het Memoriael van de dieptens en de baaije en coerse van de 
selve in Groenland anno 1774 heeft Visser volgens Hacquebord waarschijnlijk overge¬ 
schreven uit de Zee-Fakkel van Johannes van Keulen, mogelijk uit de uitgave van 
1728 van die atlas. De drie journaals betreffen de ‘dagregisters’ die Visser bijhield 
van de reizen ter walvisvaart naar Spitsbergen die hij in 1776, 1777 en 1778 maakte 
onder commandeur Cornelis de Leeuw op het schip Weltevreede, telkens uitgerust 
met zeven sloepen en met 43 ‘zielen’ aan boord. Hacquebord vermoedt dat Visser 
stuurman van het schip was, maar zeker is dat niet. Hacquebord vermeldt ook dat 
het museum In ‘t Houten Huis een gedeelte van nog een journaal van Vissers hand 
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bewaart. Het betreft het laatste traject van een reis in 1775. Het is jammer dat dit 
fragment niet in de uitgave is opgenomen. 

Hacquebord wijdt ongeveer 24 pagina’s aan een inleiding waarin hij Vissers manu¬ 
scripten samenvat, van commentaar voorziet en in de historische context plaatst. 
Nogeens ruim 24 pagina’s bevatten illustraties, waaronder talrijke door Hacquebord 
zelf gemaakte foto’s van Spitsbergen en het omringende zeegebied. Zo krijgt de lezer 
een indruk van de aanblik van de jachtgebieden: het pakijs op open zee en de kust¬ 
wateren met op de achtergrond de spitse bergen. Hacquebord schetst in zijn inlei¬ 
ding de hoofdlijnen van de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlandse walvis¬ 
vaart rond Spitsbergen - die in 1612 begon, in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw tot grote bloei kwam en in de tweede helft van de achttiende eeuw sterk 
achteruit ging. Bovendien vat hij de drie journalen samen en introduceert hij Fedde 
Visser en zijn commandeur, Cornelis de Leeuw. De in Den Helder woonachtige De 
Leeuw voer tenminste van 1754 tot 1778 als commandeur ter walvisvaart. Visser, in 
1755 in De Rijp geboren, voer alleen in zijn jonge jaren ter walvisvaart. Daarna, van 
1785 tot zijn dood in 1830, was hij veerschipper tussen De Rijp en Alkmaar. 

Op walvisjacht naar Spitsbergen opent een venster op de praktijk van de Arctische 
walvisvaart in de tweede helft van de achttiende eeuw en biedt stof tot overpeinzing. 
Het memoriaal betreft in essentie een hydrografische gids van de westkust van Spits¬ 
bergen, waar de walvisjacht bij die archipel in hoofdzaak werd bedreven. Het bevat 
tal van geografische namen en geeft, aldus Hacquebord, in combinatie met de kaart 
van Spitsbergen die Gerard van Keulen in 1714 publiceerde, een goed beeld van het 
deel van de archipel dat door de Nederlandse walvisvaarders is verkend. De lezer 
moet wel moeite doen zich dit beeld eigen te maken. Hacquebord heeft weliswaar 
een afbeelding van Van Keulens kaart opgenomen, maar die is wat klein afgedrukt 
zodat de lezer op zoek moet naar een goede topografische kaart van Spitsbergen 
wanneer hij het memoriaal wil doorgronden. Enige nautische motivatie is evenmin 
overbodig voor een vol begrip van de tekst. 

De journaals laten zich gemakkelijker lezen - maar ook hierbij helpt het een 
goede kaart bij de hand te hebben. Zij bevatten in hoofdzaak gegevens over positie, 
koers en zeilvoering van het schip, over het weer, de zee en het ijs, over de waarne¬ 
ming, vangst en verwerking van walvissen en andere dieren, en over ontmoetingen 
met andere schepen en hun gezagvoerders. Zij geven een bijna intieme indruk van 
de alledaagse praktijk van walvisvaart - vol eentonig wachten op gunstige wind, vol 
geduldig wachten op walvissen, plotseling afgewisseld door precaire episodes met 
vliegende storm en bittere kou en een enkele keer - precair en eentonig - gevangen 
liggen in het ijs. De lijn tussen routineus navigeren en rampzalig tussen het ijs ver¬ 
zeild raken was dun. In 1776 lag de Weltevreede van 8 juni tot 11 juli vast in het ijs bij 
Moffeneiland helemaal in het noorden van de archipel. De ontsnapping sprak niet 
vanzelf. In 1777 vergingen, zoals Hacquebord memoreert, veertien walvisvaarders in 
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een ander jachtgebied, het ijs voor de oostkust van Groenland. Ongeveer driehonderd 
bemanningsleden kwamen toen om het leven in hun poging de bewoonde wereld te 
bereiken. Die ramp illustreert niet alleen het gevaar, maar ook de aantallen mannen 
die bereid waren het te trotseren. Het is opmerkelijk hoe vaak de Weltevreede andere 
vaartuigen tegenkwam op de heen- en terugreis en in het vangstgebied zelf en hoe 
vaak en collegiaal de gezagvoerders ongeacht herkomst - Nederlands, Hamburgs, 
Engels - onderling informatie uitwisselden. 

Natuurlijk blijven er vragen. De meest prangende betreft de ontstaansgeschiede¬ 
nis van het manuscript. De in het boek opgenomen afbeeldingen ervan tonen dat de 
journaals een doorlopende tekst vormen. Na de laatste aantekening over de reis van 
het jaar 1776 volgt op dezelfde bladzijde onmiddellijk de eerste aantekening over de 
reis van 1777. En ook het einde van het journaal over 1777 staat op dezelfde bladzijde 
als het begin van het journaal over 1778. Wat betekent dit? De journaals lijken wel 
degelijk tijdens de reizen te zijn geschreven. Maar is het manuscript ook onderweg 
tot stand gekomen? Of is het een later vervaardigde, verzamelde kopie van originele 
afzonderlijke journaals? Het antwoord op deze vraag ontbreekt. Maar - even zo 
goed - het is niet bepalend voor de waarde van deze nuttige uitgave. 

Jan Willem Veluwenkamp 

Stephen R. Bown, Merchant Kings. When companies ruled the World 1600-1900 (Con¬ 
way: Londen, 2010, 314 p., ill., ISBN 978-18-4486-114-9; £ 16,99) 

Het boek Merchant Kings van de Stephen Bown behoort tot een genre dat weinig of 
geen Nederlandse historici kunnen en durven schrijven. Gebaseerd op lezing van 
een reeks belangrijke boeken rondom het zelfbedachte thema, schept de auteur zijn 
of haar eigen werk. Met enige regelmaat in de tekst breeduit verwijzend naar een 
desbetreffende auteur ontstaat zo een boek dat goed leest en een gezaghebbende 
indruk wekt. Menig historicus, worstelend met voetnoten en archiefbronnen, wordt 
beslist jaloers als hij zo’n boek in handen heeft. De Canadese historicus Bown be¬ 
heerst deze werkwijze uitstekend en gaat zelfs zo ver dat hij voluit op deze wijze naar 
een eigen publicatie verwijst (p. 113). Hij heeft meerdere boeken op zijn naam, die 
handelen over bepaalde zee- en natuurreizen of thema’s als dynamiet en scheurbuik. 

In Merchant Kings beschrijft hij zes mannen uit de periode 1600-1900 die met 
grote bevoegdheden bekleed voor hun Europese compagnieën overzee met vaak 
niets ontziende middelen territoriale en zakelijke belangen behartigden en heel 
veel hebben bereikt. Het zijn Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), Pieter Stuyvesant 
(1612-1672), Robert Clive (1725-1774) in India, de Rus Aleksandr Baranov 
(1747-1819) in Alaska, George Simpson (1792-1860) voor de Hudson’s Bay Company 
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in Canada en Cecil Rhodes (1853-1902) in Zuid-Afrika en Rhodesië (Zimbabwe en 
Zambia). De tweede naam past misschien minder goed in dit rijtje. 

Dankzij de vaardige pen en flinke ‘statements’ (ruthless pioneer of The battle of 
Plassey is a definitive turning point in the history of the world (p. 129) leest dit boek 
gemakkelijk weg en heeft men tenslotte geboeid een reis door drie eeuwen gemaakt. 
Dat Willem III de Opstand in 1568 leidde en de vrede van Breda in 1674 werd ge¬ 

tekend neemt men dan graag voor lief. 

Jaap R. Bruijn 

D.P. Keizer, King Cotton onder zeil: De Amerikaanse katoenvaart in de periode voor de 
burgeroorlog (eigen uitgave, Amsterdam, 2008, 366 p., ill.; geen ISBN; € 36,-) 

In een omvangrijke studie beschrijft dr. D.P. Keizer de Amerikaanse katoenvaart in 
de periode voor de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Eigenlijk is de Ameri¬ 
kaanse katoenvaart slechts een beperkt onderdeel van de inhoud van het boek en 
wordt deze in een breed kader geplaatst. Het is vooral een beschrijving van de eco¬ 
nomische, politieke, sociale en culturele ontwikkeling van de Verenigde Staten, vanaf 
de eerste immigratie tot de burgeroorlog, met als belangrijkste onderwerp de ver¬ 
bouw en export van katoen. Die loopt als een rode draad door het boek heen en 
wordt geplaatst tegen de industriële ontwikkelingen in Europa, met name Engeland. 
De auteur vergelijkt het belang van katoen met het belang van olie in de tegenwoor¬ 
dige tijd. Textielindustrie is voor de Europese landen eeuwenlang de belangrijkste 
tak van nijverheid geweest. Export bestond overwegend uit textielproducten. De 
auteur gaat diepgaand in op het ontstaan van de textielindustrie in Europa, waar 
laken en bombazijn van oudsher een voorname rol spelen. Ruwe katoen en katoenen 
garens werden in de middeleeuwen als exotische stoffen geïmporteerd uit Venetië 

en later door de VOC uit India. 
Keizer leidt ons in zijn boek langzaam naar het belang van de verbouw van katoen 

en gaat dan in detail op deze ontwikkeling in. Grote veranderingen vonden plaats 
toen planters in de zuidelijke staten van Amerika katoen gingen verbouwen. Zij waren 
op zoek naar een andere teelt dan tabak. De bodem bleek uitermate geschikt voor de 
verbouw van katoen. Dat was mede te danken aan een aantal technische vindingen, 
die het mogelijk maakten de vezels tot een verwerkbaar product te maken. Het had 
een spectaculaire groei tot gevolg en werd een grote stimulans voor de opkomende 
textielindustrie in Europa. In nauwelijks vijftig jaar omvatte het gebied waar katoen 
verbouwd werd, de ‘cotton belt’ een gebied zo groot als Frankrijk en de Benelux 
samen. Daarbij hoort de slavernij en het werven van contractarbeiders uit Europa, 
de ‘servants’. Dit gaat zo ver, dat uw recensent nu weet dat ondernemende jongelui 
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met houtvlotten vanuit Koblenz de Rijn afzakten. Dit hout werd in Nederland ver¬ 
werkt. Veel van de begeleidende jonge kerels namen de boot naar Amerika om zich 
te verhuren als ‘servant’. 

Opvallend is dat de auteur steeds verder graaft om antwoord te krijgen op zijn 
vragen. Hij behandelt grondig de politieke context waarin de tegenstellingen tussen 
de noordelijke en zuidelijke staten een grote rol spelen. Maar ook de moeilijkheden 
met het transport van de katoen naar de havens komen aan bod. Veel aandacht wordt 
besteed aan de financiering en de geldstromen, die nodig waren voor deze teelt. Het 
vervoer van katoen naar Europa was in handen van de Amerikanen. De katoen werd 
onmisbaar voor de Europese industrie en was afhankelijk van slavenarbeid, iets wat 
in Europa eigenlijk niet geaccepteerd werd, maar wel getolereerd. Ik heb dit boek 
met veel belangstelling gelezen. De auteur heeft heel veel feitenmateriaal boven water 
gekregen en een gedegen studie gepresenteerd. Er wordt aandacht besteed aan de 
riviervaart op de Mississippi, de kustvaart, de arbeidsomstandigheden en het con¬ 
flict tussen Engeland en de opstandige kolonie. De export van katoen naar Europa 
bevorderde de massa-emigratie uit Europa. Zo konden de katoenschepen zich voor¬ 
zien van een retourlading bestaande uit landverhuizers. De auteur verklaart waar¬ 
door die katoenvaart juist een Amerikaanse aangelegenheid was, en niet één van 
Engeland met zijn dominante koopvaardijvloot. Niet alleen worden de katoenschepen 
en hun bemanningen behandeld, maar ook de problemen die het laden en het vervoer 
van de brandbare katoen gaven. De katoenexport komt sterk naar voren als aanjager 
van de economie. Er is ruim aandacht voor het maritieme aspect in de Amerikaanse 
cultuur, de langdurige koude oorlog tussen de VS en Engeland, de trans-Atlantische 
lijnvaart door de ‘packets’ en zo meer. 

De bijgevoegde literatuurlijst toont aan dat de auteur een uitgebreid literatuur¬ 
onderzoek heeft gedaan. Toch kan hij het niet laten om af en toe een persoonlijke 
opvatting te lanceren. Zo is hij van mening dat de afscheiding van België voor Neder¬ 
land een zegen geweest is. Onze zuiderburen zouden ons economisch volledig over¬ 
vleugeld hebben. België beschikte over steenkool en ijzererts, waardoor er al vroeg 
zware industrie ontstond. Er was al textielindustrie. De door stoommachines aan¬ 
gedreven spinnerijen en weverijen waren afhankelijk van steenkool die uit de Bori- 
nage goed aan te voeren was. Ruwe katoen werd alleen via de haven van Antwerpen 
geïmporteerd. Na 1820 was de overzeese handel van Antwerpen groter dan die van 
Rotterdam en Amsterdam samen. Ook het grootste deel van de import uit Neder- 
lands-Indië verliep over Antwerpen. Volgens de auteur zou het tot gevolg hebben, 
dat uit een stagnerend Nederland een (human) kapitaalvlucht plaats zou vinden 
van Nederland naar België. Het zou dus met Nederland net zo gaan als met Fries¬ 
land, welke provincie in de Republiek der Verenigde Provinciën na Holland het 
rijkste en belangrijkste gewest was geweest. Na de eenwording van de Nederlandse 
staat is de provincie Friesland de armste provincie van Nederland geworden. Dit- 

Boekbesprekingen 85 



zelfde zou met Nederland gebeurd zijn als Nederland en België niet gescheiden 
waren. De auteur spreekt van ‘Frieslandisering’. 

Helaas ontbreekt een trefwoordenregister. Keizer maakt veel gebruik van Engelse 
termen. Het zou het lezen vergemakkelijken als definities snel teruggevonden kon¬ 
den worden. Omdat de beschrijving zo divers en gedetailleerd is, had een korte 
opsomming van onderwerpen als inleiding tot elk hoofdstuk het later weer eens 
opslaan van zo’n onderwerp vergemakkelijkt. Niettemin ben ik zeer onder de in¬ 
druk van deze studie. Zoals velen heb ik gemengde gevoelens van waardering en 
ergernis met de Verenigde Staten na er talloze malen te zijn geweest, zowel varend 
als voor studie. Dan herken je het verschil tussen de diverse staten. De auteur weet 
dit goed te treffen, maar ik moet de lezer waarschuwen. Hij loopt gevaar te verdwa¬ 
len in een overvloed aan gegevens. Het boek telt 315 bladzijden op A4 formaat met 
een kleine 9 punt letter. Een overdaad aan feiten wordt over de lezer uitgestort. 
Maar die vloed biedt een verhelderend, soms controversieel inzicht in de opkomst 
van het Trans-Atlantische massavervoer. De auteur is medewerker van het week¬ 
blad Schuttevaer waarin hij met veel kennis van zaken en uiterst boeiend schrijft 
over de grote zeilvaart. Dat geldt zeker ook voor dit boek. Het boek is te verkrijgen 
bij de maritieme boekhandel Nautiek in Alkmaar (ww.nautiek.nl) of direct via de 
auteur (d.p.keizer@planet.nl). 

Ronald J. de Jong 

Jac. J. Baart, Rotterdam oorlogshaven, (Zutphen: Walburg Pers, 2010,319 p., ill., ISBN 
978-90-5730-673-0; € 49,50) 

Bij de woordcombinatie Rotterdam en Tweede Wereldoorlog zullen de meeste lezers 
van dit blad denken aan het bombardement van 14 mei 1940. Wellicht ook aan de 
grote razzia van 10 en 11 november 1944 toen ongeveer vijftigduizend mannen wer¬ 
den opgepakt en afgevoerd om als dwangarbeiders in Duitsland te gaan werken. Dat 
zijn zonder twijfel twee dieptepunten uit de geschiedenis van de stad. Er was echter 
veel meer dat tijdens de oorlog van invloed was op het alledaagse leven in onze 
grootste havenstad. De bezetters maakten van begin af aan gebruik van de vele facili¬ 
teiten die het havengebied en in het verlengde daarvan de Nieuwe Waterweg te bie¬ 
den hadden. Op 30 mei voeren de eerste Duitse marine-eenheden de haven binnen 
en het duurde de volle oorlogsperiode voordat op 5 mei 1945 Britse schepen voedsel 
konden aanvoeren voor de uitgehongerde bevolking. De infrastructuur van de havens 
in Rotterdam en het Rijnmondgebied werden net als de productiecapaciteit van de 
vele scheepswerven in de tussenliggende tijd onderdeel van de Duitse oorlogsvoe¬ 
ring. Rotterdam werd daarmee een oorlogshaven. 
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Over de geschiedenis van de “oorlogshaven Rotterdam” verscheen in 2009 dit 
fascinerende en fraai vormgegeven boek. Auteur en samensteller is Jac. J. Baart die 
bij het schrijven van vier hoofdstukken (van de dertien)de hulp inriep van een paar 
specialisten die, het is haast niet voor te stellen, over nog meer detailkennis konden 
beschikken. Jaren heeft Baart aan het boek gewerkt en hij moet zijn kennis en zijn 
omvangrijke archief (foto’s en documenten) met kennis en plezier hebben geordend 
met geen ander doel dan de lezer te overweldigen en natuurlijk te informeren. Daar 
is hij in geslaagd. De illustraties van Wilbur Graphics vormen het toefje slagroom op 
de taart. 

‘De poort van Europa’ heet het eerste hoofdstuk. Geschetst wordt hoe Rotterdam 
er kort voor het uitbreken van de vijandelijkheden voor stond. Dat was indrukwek¬ 
kend met bijvoorbeeld 178 (grotere) zeeschepen, die de stad als thuishaven kenden, 
meer dan achttien kilometer kade en daar dan weer 252 stukgoedkranen op. Meer 
dan een half miljoen vierkante meter aan opslagcapaciteit, ruim een miljoen kubieke 
meter (tank)opslag. Tel daarbij de capaciteit van scheepswerven met beroemde namen 
zoals Wilton-Feijenoord, RDM of Gusto in Schiedam op en er ontstaat een wel erg 
aantrekkelijk oorlogsdoel voor het toenmalige ‘Herrenvolk’. Dat alles in combinatie 
met een ononderbroken vaarverbinding met het (Duitse) achterland. Geen kwets¬ 
bare sluizen of andere obstakels die de vijand kan gebruiken maar volgas materiaal 
aanvoeren voor de Duitse oorlogsproductie. Misschien had het hoofdstuk ook wel 
‘de poort naar Duitsland’ kunnen heten. 

Hoofdstuk twee is gewijd aan ‘de Duitsers’ en dat begint al meteen goed met een 
foto van en groepje ouwelijke mannen die voor de gelegenheid Duitse marine- en 
soldatenuniformen hebben aangetrokken. Ze poseren boven op een ‘gekopt’ bin¬ 
nenvaartschip. We zouden het haast vergeten maar de Duitsers hadden ooit het 
krankzinnige plan opgevat om met omgebouwde binnenvaartschepen een invasie 
in Engeland uit te voeren. Van de binnenvaartschepen werd de boeg deels afge¬ 
zaagd (gekopt) en vervangen door een neerklapbare constructie. Zo moesten de 
Duitse infanteristen in staat worden gesteld met redelijk droge voeten het strand 
bij Hastings op te stormen. Met een beetje fantasie kun je aan de gezichten van de 
mannen op de foto zien dat ze er ook niet in geloven, maar het is gelukkig mooi 
weer. En het leverde veel werk op voor de duizenden Rotterdammers die werk¬ 
zaam waren op de scheepswerven. Die scheepswerven kwamen onder beheer van 
de ‘Rüstingsinspektion Niederlande’, de RI, maar het was de ‘Kriegsmarine’ die het in 
werkelijkheid voor het zeggen kreeg. Voor de Nederlandse industrie was dat alle¬ 
maal nauwelijks een probleem. Die maalde daar niet om en maakte graag gebruik 
van de vele Duitse opdrachten. Naast de ongeveer achthonderd ontkopte binnen¬ 
vaartschepen ging het om het ombouwen van vele andere civiele schepen tot oor¬ 
logsschepen. Baart geeft er een gedocumenteerde opsomming van compleet met 
hun individuele geschiedenissen. Tja, en dan waren er nog de schepen die in aan- 
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bouw waren voor de Nederlandse marine en die niet gereed waren toen de oorlog 
uitbrak. Ook die werden aan de bezetters geleverd en gebruikt. Tenslotte waren de 
werven actief in het programma van de Duitse nieuwbouw. Uit een Duits rapport 
uit 1943 blijkt dat Nederlandse werven daar ongeveer veertien procent van lever¬ 
den. Werk genoeg en het moet maar gezegd: niet zoveel sabotage als direct na de 

oorlog werd beweerd. 
In de hoofdstukken drie tot en met acht werkt de auteur gedetailleerd en overtui¬ 

gend uit hoe de Rotterdamse ‘havenbaronnen’, werkgevers en werknemers hun rol 
tijdens de oorlogsjaren hebben vervuld. Van ‘kleine krabbelaars’ tot ‘grote graaiers’ 
ze hebben allemaal hun (gedwongen?) rol gespeeld en een bijdrage geleverd aan de 
Duitse oorlogsmachine. De auteur komt tot de conclusie: “militair gezien overscha¬ 
duwde de scheepsbouwsector alle andere vormen van economische collaboratie en 
zelfs die van de duizenden ‘wapendragers’ die zich bij de Waffen SS aanmelden”. 
Daar kunnen ze het mee doen in de Maasstad en bij de talloze scheepswerven elders 

in het land. 
In hoofdstuk negen wordt de Rijnmond als marinebasis behandeld. De Kriegs- 

marine maakte al van begin af aan gebruik van de strategische ligging. Al snel wer¬ 
den er Schnellboote gestationeerd die offensieve acties ondernamen in de Noordzee. 
Mijnenvegers en Vorpostenboote volgden en mede daardoor speelde het gebied een 
rol als tussenstop voor de Duitse kustkonvooien. In de loop van de oorlog kwamen 
daar dan nog de Marine Kleinkampfverbande bij. Mini-onderzeeboten en een soort 
zelfmoord-speedbootjes die allemaal een beschermd plaatsje moesten vinden aan de 
Nieuwe Waterweg. Die werden gevonden in Maassluis, Hoek van Holland en in Rot¬ 
terdam. Door de toenemende slagkracht van de geallieerde luchtmacht was er grote 
behoefte om de ligplaatsen van al dit kleinere marinemateriaal te ‘verbunkeren’. In 
hoofdstuk tien wordt dit proces door Rudi Rolf en Hans Sakkers uitvoerig behan¬ 
deld. Alle in het gebied gebouwde bunkers en hun onderscheiden functies worden 
tot in detail beschreven. Zo leert de lezer dat voor ‘een vierkante bunker voor vijf¬ 
honderd personen 1.800 kubieke meter beton nodig was’. Hoek van Holland werd 
opgenomen in de Atlantik Wall die het bezette Europa moest beschermen tegen een 
geallieerde invasie. Het nogal suffige plaatsje kreeg de status van Festung compleet 
met zware batterijen geschut en eindeloze bunkercomplexen, mijnenvelden en prik¬ 
keldraad. 

In hoofdstuk elf behandelt Baart het dagelijkse leven van de bezettingsmacht. Hoe 
verging het al die ingekwartierde en in hotels en andere verblijfsplaatsen onderge¬ 
brachte Duitse militairen? Ook hier weer gedetailleerde gegevens te over. Te lezen is 
hoeveel de dagvergoeding bedroeg voor ‘manschappen zonder bed’. Dat was een 
dubbeltje, net zoveel als voor een ingekwartierd paard. In het algemeen verliep die 
inkwartiering gemütlich zo valt op te maken uit het boek. Dankzij het verzamelde 
fotomateriaal kan de moderne lezer op een zaterdagmiddag aan de hand van een 
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stadsgids anno nu, een wandeling maken langs nog bestaande destijds door Duitsers 
gevorderde en bewoonde panden. 

‘Verloop, verval en vernieling’ heet hoofdstuk twaalf, het laatste hoofdstuk dat 
Baart samen met Johan van Doorn schreef. Hij kijkt nog eens terug en probeert zijn 
belangrijkste bevindingen samen te vatten en komt tot de conclusie dat alle betrok¬ 
kenen, op eigen wijze, hebben geprobeerd om de oorlog met zo min mogelijk schade 
te overleven. Dat is tegenwoordig geen spectaculaire ontdekking meer. Er zijn al eer¬ 
der studies verschenen die tot dezelfde conclusie kwamen maar Baart weet zijn 
bevindingen te staven met 319 bladzijden in een prachtig boek. 

Dirk J. Tang 

Kai Kahler, Zwischen Wirtschaftsforderung und Wirtschaftsbetrieb: Hamburgs Offent- 
licher Hafenbetrieb im Wandel, 1910-1970: von staatlicher Kaiverwaltung in den freien 
Wettbewerb. (Bremen: Verlag H.M. Hauschild, 2010, 383 p., ill. (serie ‘Deutsche 
Maritime Studiën / German Maritime Studiën’ 10), ISBN 978-3-89401-490-2; € 42,-) 

In 1910 maakte de haven van Hamburg de sprong over de Kohlbrand. Hamburg was 
toentertijd de grootste haven op het Europese continent en de groei van het scheep¬ 
vaartverkeer maakte uitbreiding van het areaal noodzakelijk. Het gebied aan de 
overzijde van de Kohlbrand, een zijtak van de Elbe, kwam hiervoor het meest in aan¬ 
merking. Het succes van de haven had evenwel een keerzijde: de hoge investeringen 
leidden tot een deficit in de financiën van de stad: 7,5% van de uitgaven van de stad 
was aan de haven toe te schrijven en 32% van de stedelijke schulden. Hamburg moest 
naast de havenuitbreiding namelijk ook de verbetering en uitdieping van de Elbe 
betalen, waar concurrenten als Rotterdam en Antwerpen voor hun verbinding met 
zee een beroep konden doen op de nationale overheid. Een gemengde commissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de stedelijke overheid en het bedrijfsleven 
kreeg twee opties voorgeschoteld. De eerste was verhoging van de haventarieven, 
een weinig aantrekkelijke optie omdat het de concurrentiekracht ten opzichte van 
Rotterdam en Antwerpen zou schaden. De tweede optie was het privatiseren van de 
verhuur van de kades naar het voorbeeld van de Hamburger Freihafen Lagerhaus 
Gesellschaft (HFLG), die loodsen en pakhuizen verhuurde. Het bedrijfsleven onder 
aanvoering van HAPAG-directeur Albert Ballin was groot voorstander van zo’n pri¬ 
vate onderneming. Niettemin stemde de Hamburgse senaat in 1911 vóór verhoging van 
het zeehavengeld (Tonnengeld) en het kadegeld (Kaigebühren) en tegen privatisering. 

De voor Duitsland slechte afloop van de Eerste Wereldoorlog had voor de haven 
ingrijpende gevolgen. De Elbe werd tot internationale rivier verklaard en het beheer 
ging over naar de nieuwe Reichswasserstrassenverwaltung. Het verlies van Duitse 
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gebieden in het oosten en de uitlevering van de Duitse handelsvloot aan de geallieer¬ 
den verzwakten de positie van de Hamburgse haven. De hyper inflatie van de jaren 
twintig dwong de havenauthoriteit de tarieven in Pound Sterling en US dollar te 
berekenen. De verliezen bleven, Hamburg zakte in de rangorde van grote havens. 
Herhaaldelijk laaide de discussie over privatisering op, maar even zo vele keren bleef 
het bij aanpassing van de tarieven en liet de senaat de historisch gegroeide haven¬ 
organisatie ongemoeid. Tot in 1928 de toenmalige directeur met pensioen ging. Dat 
leek een mooi moment om het over een andere boeg te gooien. De Kaiverwaltung 
fuseerde met Strom- und Hafenbau, vergelijkbaar met de havenafdeling van gemeente¬ 
werken. De per 1 januari 1930 benoemde directeur was niet langer een technicus, 
maar een man met kennis van juridische en diplomatieke zaken. Opmerkelijk is, dat 
in hetzelfde jaar ook de Rotterdamse gemeenteraad het besluit nam het haven¬ 
beheer te centraliseren in een poging verbetering te brengen in de slechte financiële 
situatie en de slagvaardigheid van de organisatie te verbeteren. 

Zo lang als de discussie geduurd had, zo kort hield het resultaat ervan stand. In 
1933 kwam de NSDAP aan het roer in Duitsland en de nazi’s gebruikten hun macht 
onder meer om in diverse ontslagronden de overheidsorganisatie te zuiveren van 
onwelgevalligen. Bovendien bundelden de nieuwe machthebbers alle bij de haven 
betrokken instanties, waaronder de uit 1885 stammende HFLG, tot een nieuwe orga¬ 
nisatie met de naam Hamburger Hafen und Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA, 
spreek uit haalaa), maar ze verzuimden er structuur in aan te brengen. 

De overslag en het resultaat van Hamburger haven stegen dankzij de voorbe¬ 
reidingen op de Tweede Wereldoorlog. Toch was Rotterdam eind 1940 de grootste 
Duitse haven. Misschien was juist dat de reden om tegen het eind van de oorlog kra¬ 
nen en laadbruggen uit Rotterdam naar Hamburg te verslepen. De Duitsers bliezen 
in 1944 kaden en installaties in Amsterdam en Rotterdam op, maar zelfdestructie 
van de Hamburgse haven kon worden voorkomen. Daardoor was de Elbehaven in 
staat direct na de capitulatie de aanvoer van Britse oorlogs- en hulpgoederen te 
accommoderen. De Britten scheidden in bestuurlijke zin haven en stad. Omdat de 
gedecentraliseerde nazistructuur niet goed werkte, richtten zij de Hamburg Port 
Authority (HPA) op, die belast werd met de coördinatie van alle havenzaken. Eind 
1945 vond een Entnazifizierung plaats en keerden de bestuurders van voor 1933 
terug. De oude bestuurlijke toestand was hersteld, hoewel de Britten via de HPA 
vooralsnog de touwtjes in handen hielden. Het herstel van de overslag wilde aanvan¬ 
kelijk niet erg vlotten. Voor een deel omdat de wederopbouw van het Hamburgse 
woningbestand prioriteit kreeg boven herstel van de vele malen gebombardeerde 
haven, voor een deel door verlies van achterland na het dalen van het ijzeren gordijn 
en voor een deel door de lage arbeidsproductiviteit in de haven. Pas begin jaren vijf¬ 
tig ging het beter. Havenbouw kreeg nu wel een prioriteit, het Wirtschaftswunder 
genereerde ladingstromen en de stad kreeg het bestuur over de HHLA en de haven 
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terug. In 1959 bereikte de overslag van Hamburg het vooroorlogse niveau (Rotter¬ 
dam al in 1952) en schaarde de haven zich weer onder de top tien van de wereld. 

De rust was van korte duur. In 1965 meldden zich drie rederijen met de vraag 
naar een kaderuimte voor de overslag van containers. Die ruimte was op dat moment 
niet beschikbaar. Bovendien was de HHLA niet gelukkig met het plan van de rede¬ 
rijen zelf de containeroverslag ter hand te nemen. Dat was immers directe concur¬ 
rentie. De HHLA ging wel zover enkele kranen te bestellen om langs de bestaande 
kaden containers te kunnen overslaan. Deze starre houding dreigde naar een situatie 
te leiden waarin de rederijen hun containers naar Hamburg zouden feederen vanuit 
adequater reagerende havens, waaronder Bremen, Amsterdam en Rotterdam. Pas op 
het laatste moment liet de HHLA zijn defensieve houding varen en kwamen ook in 
Hamburg containerterminals tot stand. 

Deze affaire maakte pijnlijk duidelijk, dat het havenbeheer op de helling moest. 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 1965 maakte een ommekeer moge¬ 
lijk, dat wil zeggen een vergaande liberalisering van het havenbeheer met meer vrij¬ 
heid voor het bedrijfsleven. Dat was mede nodig, omdat de nieuwe containerterminals 
grote investeringen vergden, te groot voor het budget van de stad. De HHLA kwam 
los te staan van grondverhuur en kadetoewijzing, in feite een terugkeer naar de situ¬ 
atie van voor 1934, en moest concurreren met nieuwe overslagbedrijven als de con- 
tainerterminal Eurokai. Uiteindelijk werd in 1970, wederom na lange discussies, de 
nieuwe havenverordening van kracht. Vanaf dat moment is Hamburg een landlord 
port, net als Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, waarin de overslag van lading 
een aangelegenheid is voor private bedrijven. 

Het besproken boek is als tiende band verschenen in de reeks Deutsche Maritime 
Studiën. Het is, zoals een proefschrift betaamt, een degelijk werkstuk met niet min¬ 
der dan 1553 eindnoten, maar merkwaardigerwijs zonder index. De keerzijde van de 
grondigheid van het werk is een zekere saaiheid die, om eerlijk te zijn, niet tot lezen 
noodt. Bovendien onthoudt de schrijver zich van een persoonlijke opinie, het boek is 
één lange opsomming van feiten. De zestien zwart-wit illustraties doen geen recht 
aan de haven van Hamburg, die beslist fotogeniek genoeg is voor meer afbeeldingen. 
De studie van Kahler gaat verder op het punt, waar een eerder werk van Dieter 
Maass ophield. Diens werk werd twintig jaar gelden gepubliceerd. Een samenvatting 
van de door Maass onderzochte periode 1840-1910 zou daarom niet hebben mis¬ 
staan. Niettemin biedt het boek van Kai Kahler voor de liefhebber en de historicus 
een schat aan informatie over de organisatie van het Hamburgse havenbedrijf in de 
jaren 1910 -1970. 

J.U. Brolsma 
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Ulrike Lange-Basman, Dreimastschoner und Dampfbarkassen - Die Hamburger Werft 
J.H.N. Wichhorst in der Zeit des Übergangs vom Holzschijfbau auf den Eisen-und Stahl- 
schiffbau (Bremerhaven / Wiefelstede: Deutsches Schiffahrtsmuseum / Oceanum 
Verlag, 2009, 309 p. ill., (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Band 68), 
ISBN 978-3-86927-068-5; € 39,90) 

De in 1827 opgerichte werf J.H.N. Wichhorst is een van de weinige werven in Ham¬ 
burg geweest die de transitie van houtbouw naar ijzer maakte. Het was een niet al te 
grote werf, maar wel een die rond 1900 de aandacht trok. Het is een typisch voor¬ 
beeld van een werf waar de overgang van de ambachtelijke naar industriële productie 
zich voltrok. De auteur van dit boek, achterkleindochter van werfeigenaar Johann 
Wichhorst, is er in geslaagd een interessant boek te schrijven over dit deel van de 
Hamburgse scheepsbouwgeschiedenis. Dit mede op basis van uniek foto- en archief¬ 
materiaal uit haar familie. In 1839 nam Johann Wichhorst, de zoon van de oprichter 
en zelf ook scheepsbouwmeester, de werf van zijn vader over. Zoals we ook uit andere 
werfgeschiedenissen weten duurde het een tijdje voordat echte vernieuwingen kwa¬ 
men. Ook de overgang van hout naar ijzerbouw liet aanvankelijk op zich wachten. In 
1860 verhuisde het bedrijf naar een betere locatie, de Kleine Grasbrook, aan de zuid¬ 
zijde van het Noord-Elbe midden in de haven van Hamburg. Het is een praktijkvoor¬ 
beeld voor wat Kai Kahler in zijn boek Zwischen WirtschaftsfÖrderung und Wirt- 
schaftsbetrieb (hierboven besproken door J.U. Brolsma) beschrijft en waardoor meer 
en meer omliggende gemeenten deel uit gingen maken van de stad Hamburg. Pas in 
1887 kwam echter de grote ommezwaai naar het bouwen van ijzeren (stoom)sche- 
pen. Daarnaast was men druk in de productie van stoomketels. In 1889 later liep het 
eerste stoommachine aangedreven schip, de Hammonia, bij de werf van stapel. 

Na de dood van John M. Horst (1905) werd de werf niet meer door de familie 
Wichhorst geleid. De scheepswerf bleef onder de naam JHN opereren, totdat het 
bedrijf in 1917 werd overgenomen door de aangrenzende Reiherstieg werf, voluit de 
Reiherstieg Schiffswerfte & Maschinenfabrik. De werf behoorde zoals gezegd tot de 
kleinere werven, maar als men de scheepsbouwlijst wil geloven wel een met een 
flinke productie van vooral kleinere schepen, zoals lichters, stoomsleepboten, vis¬ 
sersschepen en havenveerboten. Afnemer van bijvoorbeeld de veerboten was de in 
1888 opgerichte Hafen Dampfschiffahrts AG (HDAG). Deze maatschappij richtte 
zich aanvankelijk op het vervoer van arbeiders tussen de woonwijken in Hamburg 
en de (scheepsbouw)industrie aan de overzijde van de Elbe. De HDAG had een con¬ 
cessie voor het totale passagiersverkeer over de rivier. 

Het boek is voorzien van de nodige bijlagen, waarvan natuurlijk een uitvoerige 
scheepsbouwlijst. De gezamenlijke bijlagen beslaan maar liefst de helft van alle 
pagina’s in het boek! De productie lag zoals we gezien kunnen hebben in de titel 
eerst op het niveau van driemastschoeners, daarna werden vooral kleine stoombar- 
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kassen en (hulp)schepen gebouwd. De lijst omvat twintig houten schepen en maar 
liefst 202 ijzeren en stalen schepen (p. 169-247). Hieronder vallen ook een paar 
vroegere lichtschepen op, waarvan nu een tot barketijn omgebouwd charterschip 
onder Nederlandse vlag vaart. Dit is de huidige Atlantis (ex- Bürgermeister Bartels 
en Elbe 2), gebouwd in 1905, tegenwoordig geregistreerd in Hoorn. Sinds 2006 
bevaart de Atlantis vooral de Balearen en de Cóte d’Azur. 

Naast de schepenlijst is er ook informatie voor modelbouwers en een uitgebreide 
lijst van noten en literatuur met een evenzo uitgebreid register. Het boek is goed 
geschreven en mooi geïllustreerd met onder andere afbeeldingen uit het familie¬ 
archief Wichhorst. 

C.RR van Romburgh 

Andreas Gondesen, Die letzten Flying P-liner. PAMIR, PASSAT, ihre Schwestern und 
Halbschwestern der Baujahre 1902 bis 1926 (Bremerhaven / Wiefelstede: Deutsches 
Schiffahrtsmuseum / Oceanum Verlag, 2010, 270 p., ill. (Schriften des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums, Band 69), ISBN 978-3-86927-069-2; € 34,90) 

De titel geeft het onderwerp van dit boek al duidelijk aan. Na de eerste ervaringen 
met de beroemde maar toch min of meer experimentele vijfmasters Potosi en Preus- 
sen rond de eeuwwisseling, was uiteindelijk de viermastbark voor de Hamburger 
rederij F. Laeisz toch het meest rendabele zeilschiptype gebleken. Daarvan zijn er 
vervolgens nog acht voor die rederij gebouwd, in grootte en uitvoering vrijwel aan 
elkaar gelijk. Zij waren bestemd voor het vervoer van nitraat uit Chili naar Europa 
en namen op de uitreis stukgoed en cokes mee hoewel bij onvoldoende ladingaanbod 
ook met ballast werd gevaren. Met het geleidelijk in gebruik komen van kunstmest 
liep het vervoer van ‘chilisalpeter’ in de vroege jaren dertig terug en begon Laeisz 
zijn zeilschepen, onder andere de bekende Pamir en Passat te verkopen, voorname¬ 
lijk naar Finland, waar door lagere sociale lasten nog net een lonende exploitatie 
mogelijk was met het vervoer van gezaagd hout naar Australië en graan terug naar 
Europa via Kaap Hoorn. Dat werd ook wel gedaan door de laatste twee (en jongste) 
zeilschepen van Laeisz, de Priwall en de Padua, die records vestigden. De P-schepen 
vormden een ikoon van de Duitse zeevaart en wekten internationaal bewondering. 
Er is al veel over die vloot geschreven en hier volgt weer een werk, nu over de laatste 
acht, de meest volkomen, voorbeeldig gevoerde en best bemande windjammers die 
de oceanen hebben bevaren. 

Aanleiding tot het samenstellen van dit boek is waarschijnlijk de documentatie 
van zeilvaartauteur Heinz Burmeister, die aan het Deutsches Schiffahrtsmuseum is 
nagelaten en vervolgens door zeilschipliefhebber en modelbouwer Andreas Gonde- 
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sen is beschreven. Laatstgenoemde schrijver begint met enkele inleidende hoofd¬ 
stukken over de grote zeilende vrachtschepen, over Laeisz en over de salpetervaart. 
De eerste twee onderwerpen zijn een noodzakelijke herhaling van wat in vroegere 
publicaties al is vermeld. Het derde, over de salpeter, is - naar mijn indruk - uit- 
gebreider en duidelijker. Dan volgt een hoofdstuk over de gevolgen van de Eerste 
Wereldoorlog. Ook dat bevat niet meer dan wat daarover al werd gepubliceerd, 
maar is juist hier, waar het gaat om de twintigste-eeuwse schepen onmisbaar. Het 
zakelijke en organisatorische huzarenstukje waarmee Laeisz weer de beschikking 
kreeg over enkele van zijn aan de geallieerde overwinnaars toegewezen zeilschepen, 
blijft - in elke herhaling - een treffend verhaal. 

De auteur richt zich daarna op zijn hoofdonderwerp met een beschrijving van 
het eerste schip van de twintigste-eeuwse serie, de Pangani met ruim 3000 ton bruto 
inhoud en 4500 ton draagvermogen, gebouwd naar de hoogste Massificatie met nog 
enige overdimensionering van onderdelen waar de rederij dat voor de vaart rond 
Kaap Hoorn wenselijk achtte. In dit hoofdstuk bespeurt men - mede door de illu¬ 
straties - de invalshoek van de auteur, een vooraanstaand modelbouwer, die ieder 
onderdeel goed wil zien weergegeven. Die foto’s en tekeningen hebben naast de 
Duitse ook Engelse onderschriften. Die vertalingen zijn - zacht gezegd - wat onbe¬ 
holpen. Het daarop volgende hoofdstuk vermeldt per schip alle afgelegde trajecten 
mét de reisduur, dus niet slechts de oversteken (zoals gepubliceerd door Klingbeil in 
Die Flying P-liner in 1998), maar ook de kustreizen. Daartussen staan belangrijke 
voorvallen opgetekend maar geen echte reisbeschrijvingen. Wel wordt enige aan¬ 
dacht besteed aan bouwkundige aanpassingen voor gewijzigde taken. In dat kader 
verstrekt Gondesen meer recente berichten over de drie voor Laeisz gebouwde zeil¬ 
schepen, die thans nog bestaan. De eerste is de Peking, die sinds 1975 bij het South 
Street Seaport Museum ligt, welk instituut het nodige groot onderhoud niet meer 
kan betalen, zodat ondanks noodvoorzieningen het verval verder gaat. De tweede is 
de Passat, sinds 1960 een monumentale bezienswaardigheid in Travemünde, die in 
1998 een dokbeurt heeft gehad, waarbij ook het tuig grondig onder handen is geno¬ 
men. De derde is de Padua, die in 1946 na de uitlevering aan Rusland het opleidings¬ 
schip Krusenstern werd en daartoe een grote verbouwing onderging. Het is naar 
mijn mening jammer dat de auteur geen beschrijving of tekeningen geeft van die 
verbouwing. Men kan zeggen dat het karakter van het schip zodanig werd veranderd 
dat het geen P-schip meer is. Anderzijds is de onderwatervorm niet veranderd en is 
dit het enige van de acht hoofdrolspelers die thans nog vaart. Het museumschip 
Pommern in Mariehamn komt in dit rijtje niet voor (maar wordt in een volgend 
hoofdstuk van het boek wel behandeld), omdat die viermastbark niet voor de Flying 
P-line gebouwd is en dus niet alle kenmerken van de rasechte Laeisz-schepen heeft. 

De door Burmeister verzamelde reistijden heeft Gondesen er toe gebracht die 
van de lange trajecten te tabelleren, per schip te middelen en die uitkomsten te ver- 
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gelijken. Daaruit is te zien dat de bij Tecklenburg gebouwde schepen, Pangani en 
Padua onmiskenbaar sneller zijn dan de overige, die alle bij Blohm & Voss van de 
helling zijn gekomen. Dit is een fascinerende constatering waarover men graag de 
mening van tijdgenoten zou willen vernemen. Die zijn er echter niet meer. 

Hoewel het boek van Gondesen handelt over de laatste acht door Laeisz in op¬ 
dracht gebouwde schepen, heeft de auteur niet kunnen laten ook nog een hoofdstuk 
te wijden aan de overige viermastbarken die voor de rederij hebben gevaren. De 
maximum omvang aan boekbesprekingen toegestaan, brengt mij er toe op dit deel 
niet verder in te gaan. Hetzelfde geldt voor het daarop volgende hoofdstuk over de 
(kleine) verschillen tussen de acht hoofdrolspelers. Ook dat lijkt een zaak die voor¬ 
namelijk van belang is voor modelbouwers die persé schip A en niet schip B willen 
weergeven, of voor het identificeren van anonieme dekaanzichten. Toch blijven 
sommige aangegeven verschillen in de gedachten rondspoken. Waarom hadden de 
eerste twee schepen van de acht geen balansroer, de volgende wel (om het sturen 
minder zwaar te maken) en de laatste weer niet? 

Gondesens boek wordt afgesloten met een selectie van technische tekeningen, 
culminerend in een in de omslag gestoken 1:100 lijnenplan, tuigtekening, zij- en dek- 
aanzicht van de Pamir. Er valt over die tekeningen nog wel wat te zeggen maar deze 
bespreking moet zich binnen de gegeven ruimte beperken tot een overzicht waaruit 
lezers kunnen besluiten of zij het besproken boek willen/moeten aanschaffen of 
niet. Ik hoop deze keus te hebben vergemakkelijkt. 

H. Hazelhoff Roelfzema 

B.L.T. van der Linden, Nou ... tabé dan! De ‘bootreis’ naar Indië met de Rotterdamsche 
Lloyd en de ‘Nederland’ tussen 1899 en 1949 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2010, 
180 p., ill., ISBN 978-90-8704-174-8; € 19,-) 

Voor de oorlog bewaarden mijn moeder en ik alle briefkaarten die mijn vader ons 
zond vanuit de verschillende havenplaatsen in een oude schoenendoos. Ze waren 
bestemd voor mijn zuster die geestelijk gehandicapt was. Ook ik keek er wel eens in. 
Pas later besefte ik bij het schrijven over het leven van mijn vader hoe waardevol 
deze kaarten waren. Ze vertelden het leven van een zeeman tussen 1908 en 1941. 

Het boek van Bert van der Linden, Nou...Tabé dan!, beschrijft de reizen naar Indië 
aan de hand van een tweehonderdtal ansichtkaarten, die al of niet verstuurd werden 
uit de havenplaatsen die de mailboten van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland aandeden in de periode tussen 1899 en 1949. 
Gekozen is voor een drietal thema’s: de vaarroute met de bijbehorende havens, de 
mailboten en tot slot de ervaringen op de reis van de passagiers. De indeling volgt de 
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reis op de voet. En de tekst wordt af en toe gelardeerd met boekfragmenten van 
gerenommeerde schrijvers die de reis naar de Gordel van Smaragd meemaakten 
hetgeen het boek nog waardevoller maakt. 

Na het vertrek uit de havens van Rotterdam en Amsterdam werden door de mail¬ 
boten de havens van Southampton, Lissabon, Tanger, Gibraltar, Algiers, Marseille, 
Genua, Port Said, Colombo, Sabang, Padang, Belawan, Singapore en Batavia aange¬ 
daan. In Southampton kwamen veel Engelse passagiers aan boord en in de jaren 
zestig maakten zij zelfs de meerderheid uit aan boord van de Willem Ruys. 

In Batavia debarkeerde het merendeel van de passagiers. De lading werd gelost 
en er kwamen schotjes aan boord om het schip op te knappen. Daarna vervolgden de 
schepen de kustreis waarbij zij de havens van Semarang en de redes van Probolingo 
en Panaroekan aandeden. De reis eindigde in Soerabaja waar gelost en geladen werd. 
Hier werden de djongos gewisseld voor verse krachten die vooral uit Madura kwa¬ 
men. Van al deze havens zijn prachtig ansichten opgenomen met beelden van zowel 
het begin als het midden van de vorige eeuw. 

De ansicht van de opening van het eerste gedeelte van het Suezkanaal door Ferdi¬ 
nand de Lesseps en de Khedive Ismail staat symbool voor de grote betekenis voor de 
Nederlandse scheepvaart die hierdoor een snellere verbinding met de koloniën zou 
krijgen. De drukbezette Lloydkade in Rotterdam en het gezicht op het IJ geven een 
beeld van het belang van de koopvaardij omstreeks 1930. 

In Southampton konden de passagiers inschrijven voor een excursie naar het 
eiland Wight gedurende het korte oponthoud voor het embarkeren van passagiers 
en het innemen van lading. 

In Marseille embarkeerden de treinreizigers die met de Lloyd Rapide in Holland 
waren ingestapt, waardoor de reis enkele dagen korter duurde en de soms woelige 
Golf van Biskaje en de daarmee gepaard gaande zeeziekte werd vermeden. Port Said 
was de haven aan het begin van het Suezkanaal waar de handelaren hun waren pro¬ 
beerden te slijten en de goochelaars hun kuikentjes tevoorschijn toverden. Langs het 
Suezkanaal kon men veelal de kamelen zien lopen. 

Nadat men de hete Rode Zee was doorgevaren kon men in Colombo even op 
adem komen. De volgende haven was Sabang waar eens de Russische vloot in 1904 
tijdens de Russische Japanse oorlog kolen kwam bunkeren. Voor de passagiers was 
het de eerste kennismaking met de Indië. Padang werd in de jaren twintig vervangen 
door Belawan als aanloophaven voor de mailschepen. In 1929 werd daar door de 
KRL, SMN en KPM de Uniekampong opgericht dat onderdak bood aan meer dan 
duizend havenarbeiders. Singapore was een druk bezochte haven waar de schepen 
veelal op de rede moesten blijven wachten. Tandjong Priok was de haven van Bata¬ 
via, waar voor 1877 de schepen op de rede lagen en de passagiers per prauw aan land 
werden gezet. In 1880 werd de haven van Tandjong Priok in gebruik genomen op de 
plaats die velen lezers zullen kennen. Van Soerabaja met de haven Tandjong Perak, 
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het eindpunt van de reis, zijn een paar prachtige ansichten opgenomen van de situa¬ 
tie rond 1900. 

Het tweede thema ‘De Mail op stoom’ bevat een aantal afbeeldingen van schepen 
die tijdens deze periode de dienst op Indië uitvoerden, zoals de Koning Willem II, 
de Goentoer, de Christiaan Huygens, de Johan de Witt, de Insulinde, de Slamat, de 
Baloeran, de Dempo, de Oranje en de Willem Ruys. Ook de interieurs van de schepen 
komen aan bod. Hier werkten de architecten Lion Cachet, Zwollo en Eschauzier aan 
ontwerpen die door de firma Mutters werden gerealiseerd. Vele kunstwerken ver¬ 
fraaiden de salons. De interieurs konden de vergelijking met de buitenlandse sche¬ 
pen met gemak doorstaan. Het derde thema ‘Stemmen van overzee’ gaat in op de 
mens aan boord. In dit hoofdstuk worden veel teksten getoond die de passagiers 
naar het thuisfront toestuurden. 

Bij het lezen van een boek kijk ik altijd het eerst naar de gebruikte literatuur. 
Daarom trof het me dat de boeken Per Mailboot naar de Oost: reizen met de Lloyd en 
de Nederland tussen 1920 en 1940 (1979) van A. Alberts, Oceaanreuzen - Een Eeuw 
Nederlandse Passagiersvaart (1990) van Anne Doedens en Liek Mulder en Dromen 
over Sabang (1991) van Mia Koning van der Veen ontbraken. Ook wordt slechts het 
boek over de Dempo en Baloeran van Nico Guns genoemd en niet de boeken over de 
Indrapoera, Sibajak en Willem Ruys. In dat geval waren twee omissies voorkomen. 
Zo is de Willem Ruys niet naar de gefusilleerde Willem Ruys BZn genoemd maar 
naar alle familieleden Willem Ruys die de directie over de (Koninklijke) Rotterdam- 
sche Lloyd voerden. Voorts is het aantal Nederlandse overlevenden van de Slamat 
vier en niet drie. Los van deze opmerkingen moet worden gezegd dat hier een zorg¬ 
vuldig geschreven boek wordt aangeboden met afbeeldingen van prachtige ansich¬ 
ten en voorzien van een zeer deskundig overzicht van de historie van deze twee 
maatschappijen die van grote betekenis waren voor ons land en nu in de historie zijn 
verdwenen. Al met al is het een boekwerk om aan te bevelen en om stilletjes bij weg 
te mijmeren. 

Frans Luidinga 

Judith Kestler, Kriegsgefangenschaft und Weltreise Untersuchungen zur Biographie 
eines unfreiwilligen Teilnehmers am Zweiten Weltkrieg (Bremen: Verlag H.M. Hau- 
schild, 2010, XXVI, 124 p., ill., (Deutsche Maritime Studien/German Maritime Stu¬ 
dies, Band 11), ISBN 978-3-89757-478-6; € 19,90) 

De laatste jaren lijkt er een hausse ontstaan in de uitgave van biografieën van voor¬ 
malige krijgsgevangenen en dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit 
komt enerzijds doordat deze groep tot voor kort niet als slachtoffer werd gezien; 
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anderzijds door de eenvoudige wijze waarop tegenwoordig eigen uitgaven fraai ge¬ 
stalte kunnen worden gegeven en de gevorderde leeftijd van de laatste generatie die 
de oorlog bewust meemaakte en hier alsnog verslag van doet. Binnen dit geheel vor¬ 
men de Duitse gevangenen die in geallieerde kampen verbleven tot op heden een 
zeldzame eend in de bijt. Toch waren ongeveer 3.380 Duitse zeelieden in Canada 
geïnterneerd. Dit boek bevat de eindscriptie die Judith Kestler in 2006 maakte voor 
het Institut fur deutsche Philologie am Lehrstuhl fur Europaische Ethnologie/Volks- 
kunde voor de universiteit van Würzburg. Hoofdpersoon is Judiths grootvader Rudolf 
Lell, die in 1938 op zeventienjarige leeftijd op een motorschip van de Norddeut- 
schen Lloyd als schoonmaker ging werken. 

In deze studie probeert Kestler met behulp van diverse methoden exemplarische 
verbindingen tussen biografie en cultuur van het geheugen en de communicatieve 
structuren van eenvoudige mensen in een gezin aan te tonen. Daarbij vergelijkt ze 
het herinneringsalbum van opa Lell met elders opgetekende belevenissen en of die 
persoonlijke geschiedenis gelijkloopt met hetgeen werkelijk gebeurd is. De etnologi¬ 
sche analyse en modellen die Kestler binnen dit werk gebruikt zullen voor de meeste 
historici weinig relevant zijn al blijft het voornaamste dat bronnenmateriaal door 
haar aan waarheidscriteria wordt getoetst en de deviaties hieruit worden gefilterd. 
De basis van het onderzoek is gebaseerd op het herinneringsboek van Lell, archivalia 
in Duitsland en Canada, waaronder YMCA- en militaire rapporten over gevangenen, 
interviews met familieleden, primaire- en secundaire literatuur en foto- en illustra¬ 
tiemateriaal. 

Het biografische relaas is weergegeven in het tweede deel van het vier onder¬ 
delen tellende boek. In het eerste stuk maken we kennis met Lell en diens katholieke 
familie in de jaren twintig en dertig. Daarna wordt de periode 1938-1946 beschreven. 
Vervolgens keert de auteur terug naar het herinneringsalbum dat Lell naliet en be¬ 
schrijft op welke wijze de onderdelen daaruit geïnterpreteerd dienen te worden. Als 
laatste wordt een vergelijking gemaakt tussen de wijze waarop Lell zelf en zijn fami¬ 
lie zich bepaalde gebeurtenissen weten te herinneren. 

Het werd voor Lell steeds moeilijker om na 1933 geen lid van de Hitlerjugend te 
zijn en de gelovige deed er alles aan om toch bijeenkomsten van de katholieke jeugd¬ 
beweging te blijven bijwonen. Uiteindelijk besloot hij in navolging van zijn broer 
Otto te solliciteren bij de Norddeutschen Lloyd in Hamburg. Op zee, zo was de rede¬ 
nering, kon men zich nog vrij bewegen zonder repressie. In 1938 begon Rudolf Lell 
als schoonmaker aan boord van de Coburg. Op het moment dat de oorlog uitbrak zat 
Lell vast in de Soedanese stad Massaua, welke onder Italiaans gezag stond. Omdat 
de eindbestemming (Japan) voorlopig niet bereikt kon worden zat de bemanning 
daar vast en gingen alle bemanningsleden als vrijwilliger in het Italiaanse Afrika- 
legioen. In februari 1941 werden alle bemanningsleden plots teruggebracht naar Mas¬ 
saua. Daar werd Lell als stoker op het schip de Oder geplaatst. Samen met andere 
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schepen voer deze uit om rond Kaap de Goede Hoop uiteindelijk Bordeaux te berei¬ 
ken. Een passerend schip meldde de Oder bij het Britse marineschip Shoreham, dat 
verderop in de Rode Zee lag. De Oder zat in de val en de bemanning besloot het 
schip zelf tot zinken te brengen. De reddingsloepen landden in Frans-Somaliland, 
alwaar de Duitsers gevangengenomen werden. Via Aden werden de gevangenen naar 
Saoedi-Arabië getransporteerd en via Bombay kwamen de gevangenen in het kamp 
Deolali aan. Daarna volgde verplaatsing naar het in het noordoosten van India gele¬ 
gen kamp Dehra Dun. In dat kamp komt de lezer ook Heinrich - Zeven jaar in Tibet 
- Harrer tegen, die een amusante anekdote vertelt over medegevangenen in het 
bezit van een grammofoonspeler die vijftig keer per dag dezelfde (en enige) plaat 
afdraaiden. Op 7 juni 1942 werden de Duitsers onder protest op transport gesteld 
naar Halifax met het transportschip Cameronia. In Canada aangekomen werden ze 
naar het kamp Petawawa gebracht. Hier zaten pakweg tweehonderd man teveel 
voor de capaciteit. Ook klaagden de Duitsers over een tekort aan voeding en vooral 
groente en fruit. In januari 1944 werden de krijgsgevangen zeelieden overgebracht 
naar kamp 23: Monteith. Dit lag een stuk noordelijker in Canada en de temperaturen 
lagen er ‘s winters rond de veertig graden onder nul. Hier begonnen de gevangenen 
een boerderij waar ze zelf Europese groenten en fruit verbouwden met behulp van 
zaden die ze toegestuurd kregen. In één jaar tijd bracht de boerderij meer dan twee¬ 
duizend ton groente op. Er was zelfs zoveel dat naast de distributie onder gevan¬ 
genen ook voor 39.000 dollar aan de lokale markt kon worden verkocht. Hiermee 
kwamen ook de moeilijkheden binnen in de vorm van een - deels illegale- geld- 
kringloop. De gevangenen begonnen met kaartspelen en gokken. Geheel onverwacht 
hielden de Mounties een razzia in het kamp, waarbij in een stookruimte een destil- 
leerderij werd ontmanteld. Daarmee was ook het enorme alcoholgebruik in de pro¬ 
vincie verklaard ofschoon er tijdens de oorlog strenge alcohol rantsoenen golden. 

Naarmate de oorlog vorderde, ontstond een steeds strakkere scheiding tussen de 
nazi’s en zij die niet meer in een overwinning van Duitsland geloofden. De nazi’s 
binnen de gelederen trommelden soms knokploegen op die iedereen die verdacht 
werd van ‘communistische’ denkbeelden of anderszinds als vaderlandverrader werd 
gebrandmerkt in elkaar sloegen of zelfs vermoordden. Hier werd amper tegenop 
getreden omdat de bewakers de problematiek slecht aanvoelden. Rudolf Lell maakt 
hierover zelf de dubieuze opmerking dat “die Manner hatten ihre Gesinnung besser 
fur sich behalten, denn füre ihre Offenheit mufiten sie nun bitter büfien.” Het is op 
dit punt dat Lell ook de opa van Kestler blijft, want dit had toch aanleiding moeten 
zijn om de positiebepaling van Lell in zowel het kamp als zijn politieke standpunt te 
bepalen. Zij laat dit na en zo krijgt de lezer geen zicht op het karakter van Lell. 
Afgaand op het verhaal een katholiek die braaf de catechismus opzegt en verder doet 
of zijn neus bloedt. Positieve ontwikkelingen in het kamp waren dat met behulp van 
officieren er zendingen boeken vanuit Duitsland via de Norddeutsche Lloyd kwa- 
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men, waarmee een zeevaartschool werd opgericht. Lell begon aan een machinisten¬ 
opleiding en eind mei 1945 deed hij in het kamp examen ls,e machinist. Het einde van 
de oorlog veranderde voor de Duitse gevangenen de situatie niet. Gevangenen die niet 
aan oorlogshandelingen hadden deelgenomen konden buiten het kamp gaan wer¬ 
ken. Rudolf Lell werkte zodoende nog een jaar op een boerderij in Ontario voordat 
hij in november 1946 werd ingescheept naar Europa en na zeven jaar reizen weer 
thuis kwam. Op dit punt in het boek keert Kestler terug naar het herinneringsalbum 
van Lell om zijn eigen bevindingen te leren kennen. Dat bestond naast foto’s en aan¬ 
tekeningen uit kopietjes van documenten, passen en reisbrochures en kaarten. 

Het bijzondere is dat Lell pas na zijn pensionering actief aan de slag is gegaan 
met zijn herinneringsalbum -en hierin schuilt natuurlijk ook het gevaar. Het is een 
dagboek, noch een levensgeschiedenis. In het vierde hoofdstuk vergelijkt Kestler de 
verhalen van de verschillende nabestaanden, waarbij zowel grote verschillen als over¬ 
eenkomsten zich voordoen. Achterin het boek zijn een bijlage met gebeurtenissen, 
voedselrantsoenen, een zusammenfassung en een summary, lijst van afkortingen, 
transcriptietekens, bronnenopgave en literatuur opgegeven. Het eindnotenapparaat 
is doorlopend genummerd over het gehele boek. Het knappe aan deze studie is dat 
Kestler met een minimaal aantal gegevens uit het herinneringsalbum van haar opa 
een toch zo compleet beeld heeft weten te schetsen van de gebeurtenissen aan de 
hand van talrijke interviews, archiefonderzoek en literatuurstudie. Haar conclusie, 
dat orale geschiedenis binnen familieverband weinig inkleuring kent en een consis¬ 
tente verhaallijn vertoont zou ik zelf niet voor mijn rekening durven nemen tenzij 
Kestler hiermee bedoelt dat het verhaal eigenlijk vrij saai is, er weinig gebeurd en de 
anekdotes op één hand te tellen zijn, want een aanrader kan ik deze knappe ‘recon¬ 
structie’ helaas niet noemen. Het is zelfs de vraag of de term zeevaartgeschiedenis 
hier de lading wel dekt. 

Johan Francke 

Peter Kouwenhoven, Vuurtorens, lichtschepen en kapen. Nautisch erfgoed van Neder¬ 
land. (Leiden: Winco, 2010,256 p., ill., ISBN 978-90-802656-4-6; € 45,-) 

Het vierhonderdjarig bestaan van de Terschellinger vuurtoren Brandaris was niet 
alleen voor de Nederlandse Munt en de toenmalige PTT-post aanleiding om dit oud¬ 
ste Nederlandse baken in de schijnwerpers te zetten. Ook in de auteur van boven¬ 
genoemd boek, Peter Kouwenhoven, werd tijdens vakantie in het jubileumjaar 1994 
het vuur voor nautische bakens ontstoken. Dit resulteerde in eerste instantie in het uit¬ 
brengen van een poster met daarop 46 van de meest in het oog springende vuurtorens. 
Een schot in de roos, zo bleek en met een daardoor aangewakkerd enthousiasme werd 
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in 2005 het idee geboren een compleet overzicht te maken - een naslagwerk wat tot op 
dat moment nog niet bestond - temeer daar het overgrote deel van deze bakens inmid¬ 
dels gedoofd is en mede door de komst van elektronische navigatiehulpmiddelen zoals 
satellietplaatsbepaling (GPS) en vaste radiobakens in de vergetelheid dreigen te raken. 

Lichtschepen waren al uit het zeebeeld verdwenen en ook de kapen op de kust, 
herkenningspunten bij daglicht, verloren hun functie als zodanig. Als onderdeel van 
een rijk maritiem verleden was het niet alleen van landschappelijke, maar ook vooral 
van historische waarde de objecten te koesteren. Zoals Kouwenhoven zelf zegt: “het 
moest niet alleen een technisch verhaal worden over de ontwikkelingen in de kust- 
verlichting. Ik wilde de vuurtorens, lichtschepen en kapen graag in een historische 
context plaatsen, met aandacht voor de ontwikkelingen in het waterbeheer, de kust¬ 
verdediging, de handel en de scheepvaart in Nederland”. Het is een zeer compleet 
en informatief naslagwerk geworden, een welkome aanwinst in de literatuur over 
dit onderwerp waarin de auteur de Nederlandse vuurtoren, ter land en ter zee, en 
overige bakens in al hun facetten op de kaart heeft gezet. 

De eerste vijftig bladzijden geven een helder en uitgebreid overzicht van de ge¬ 
schiedenis van bebakening en kustverlichting in Nederland, inclusief beeldmateriaal 
uit vervlogen tijden zoals bouwtekeningen, ansichtkaarten en gravures. In de daarop 
volgende ruim 180 bladzijden zijn de nog bestaande vuurtorens, lichtschepen en 
kapen van ons land beschreven. In vijf regio’s - te weten de Waddenzee, het Ijssel¬ 
meer, de Hollandse Noordzeekust, Maasmond en Haringvliet en de Zeeuwse delta. 
Aparte kaderteksten geven informatie over de ontwerpers en bouwers van de vuur¬ 
torens. Helaas ontbreekt hierin informatie over Quirinus Harder, een van Neder¬ 
lands belangrijkste ontwerpers van vuurtorens uit de negentiende eeuw. 

Het Waddengebied wordt beschreven vanaf de Helderse locaties via de eilanden 
naar de Friese waddenkust. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij het wel 
en wee rondom de Texelse vuurtoren tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin het 
822 a Georgische Infanteriebataljon in Duitse krijgsdienst in opstand kwam en zich 
na hevige gevechten terugtrok in de Texelse vuurtoren. Het gevolg was dat de toren 
door beschietingen zwaar beschadigd raakte en de overlevende Georgiërs alsnog 
gefusilleerd werden. Na de oorlog werd de toren voorzien van een tweede mantel. 
Tegenwoordig is de toren open voor publiek en kan men de granaatinslagen tastbaar 
aantreffen in de binnenmantel. Lichtschip Texel, tegenwoordig als museumschip af¬ 
gemeerd bij de Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder, krijgt ruim aandacht en 
er ontstaat een levendig beeld van het leven aan boord ten tijde van bemande vaart 
in de jaren vijftig en zestig. 

De tweede regio is de voormalige Zuiderzee. Door de voltooiing van de Afsluit¬ 
dijk in 1932 veranderden bedrijvige zeehavens in slaperige binnenhavens, om uit¬ 
eindelijk weer op te bloeien dankzij de recreatievaart. Vuurtorens en havenlichten 
werden zowat overbodig. Marken met zijn Paard en Urk zijn de meest bekende nog 
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in bedrijf zijnde vuurtorens van de achttien beschreven locaties. Des te interessan¬ 
ter is het te lezen over minder of geheel onbekende lichten en bakens van weleer. 
Een uitnodiging als het ware om een rondje IJsselmeer op de fiets te ondernemen 
en zo zelf de maritieme historie te ervaren! 

Een bij een breder publiek bekende regio is de Hollandse Noordzeekust, in dit 
boek zich uitstrekkend van Scheveningen tot aan Egmond. Sommige vuurtorens 
zijn hier in actieve dienst, anderen fungeren als museum of hebben een monument- 
fimctie en zijn stuk voor stuk in perfecte staat onderhouden. De volgende regio, van 
Hoek van Holland tot aan de Biesbosch, omvat tien plaatsen, waaronder het Licht- 
eiland Goeree - een platform op zee, aan de rand van de Maasgeul / Eurogeul en 
- behalve meetlocatie voor meteo, golven en getij - vooral ook een baken voor 
inkomende scheepvaart met bestemming Europoort en verder landinwaarts. 

De vijfde en laatste regio, die aanbod komt - de Zeeuwse delta -, strekt zich uit 
van Schouwen tot aan Hansweert, diep de Westerschelde in. Een eeuwenoude en 
rijke historie van bedijking, bebakening en verlichting valt de Zeeuwen ten deel. Ook 
heden ten dage is goede kustverlichting en bebakening onontbeerlijk in de Zeeuwse 
wateren met name langs de zuidwestkust van Walcheren, waar het diep uitgesleten 
Oostgat de ingaande scheepvaart vlak langs de kustlijn voert. Ondanks alle naviga¬ 
tiehulpmiddelen lopen jaarlijks schepen vast - al dan niet oorzaak van technisch 
falen. 

Het boek sluit af met een uitgebreide verantwoording en een helder register. Dit 
unieke en complete naslagwerk is rijk gelardeerd met eigen fotomateriaal en elk be¬ 
schreven object is voorzien van een detail uit de topografische kaart van Nederland. 
In een kader wordt een beperkt aantal technische gegevens waaronder lichtsterkte, 
lichtkarakter en lichthoogte gepresenteerd. Kortom, een ‘must’ voor een ieder die zich 
zowel recreatief als professioneel verbonden voelt met zee-, plezier- en binnenvaart. 

Yke Vuyk 

Hans Beukema, De mannen van de Insulinde (Delfzijl: Maritext, 2010, p. 152, ill., 
ISBN 978-90-8744-006-0; € 29,50) 

Veel varende monumenten zijn van de ondergang gered doordat ze een tweede, derde, 
vierde leven hebben gehad en teruggerestaureerd werden tot hun oorspronkelijke 
vorm. Maar sommige schepen zijn zo bijzonder dat ze uit actieve dienst gelijk het 
museum in varen. Een dergelijk schip is de zelfrichtende motorreddingboot Insu¬ 
linde. De Insulinde was het eerste schip dat zelfrichtend was indien ze omsloeg. 
Het systeem was bedacht door reddingbootschipper Mees Toxopeus en de Gro¬ 
ninger scheepsbouwer Jan Niestern en uitvoerig getest en doorgerekend door Ernst 
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Vossnack. Het was Mees Toxopeus die benadrukte dat een reddingboot feitelijk een 
onderzeeboot boven water moest zijn. Na enkele ernstige ongelukken met redding¬ 
boten schreef hij de reddingmaatschappij over zijn ideeën. 

Nadat de Insulinde in 1926 te water was gelaten werd zowel in Delfzijl als in 
Amsterdam onder grote publieke belangstelling middels een kantelproef het sys¬ 
teem beproefd. Die belangstelling bleef doordat schipper Mees Toxopeus al snel na 
de indienstelling in 1927 enige spectaculaire reddingen verrichte. De reddingmaat¬ 
schappij was afhankelijk van vrijwillige giften en daarom van publiciteit die haar 
werk onder de aandacht van het publiek bracht. De Insulinde en haar succesvolle 
schipper opererende vanuit een gehucht langs de Friese kust, groeide spoedig uit tot 
een legende. Dat werd versterkt doordat vele badgasten op weg naar Schiermonnik¬ 
oog het schip zagen liggen. 

Het reddingstation werd spoedig onderwerp in de geïllustreerde bladen in boe¬ 
ken van schrijvers als Piet Bakker en J.W.F. Werumeus Buning. De tweede schipper 
Klaas Toxopeus, broer van de eerste schipper, was een geboren verhalenverteller. 
Zijn verhalen werden bewerkt door journalist Age Scheffer en vormden in de jaren 
vijftig zestig bestsellers die voortdurend herdrukt werden. (K. Toxopeus, Vliegende 
Storm, Woest Water, Stormnacht, later verenigd in de Klaas Toxopeus Omnibus). Aan 
de eerste schipper werden twee biografieën gewijd. Kortom de Insulinde was een 
beroemdheid en de reddingmaatschappij begreep dat dit scheepje na uitdienststel- 
ling niet verkocht moest worden voor hergebruik als werk- of plezierboot. Er was 
destijds nog geen Nationaal Reddingmuseum. Het schip werd verkocht aan de Ver- 
eeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum en heeft decennialang ge¬ 
legen aan de steigers van ‘s Lands Zeemagazijn. 

Het (inmiddels uitverkochte) kloeke en goed geïnformeerde boek De Insulinde 
geschiedenis van een legendarische motorreddingboot (Zutphen, 2002) geschreven 
door Frits Loomeijer, destijds conservator van het museum, ging in op vele histori¬ 
sche en technische aspecten van de boot. In 2005 werd de boot, die veel achterstal¬ 
lig onderhoud kende en problemen kreeg met de motoren, overgedragen aan het 
Nationaal Reddingmuseum. Het beroemde schip is nu het topstuk van de prachtige 
collectie originele reddingboten in Den Helder. 

Bij gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de boot presenteerde 
Hans Beukema, een productief maritiem schrijver uit Delfzijl, De mannen van de 
Insulinde. Beukema liep al lang rond met een plan voor een publicatie over dit schip 
waar de Groningers altijd zo fier zijn geweest. Hij schreef een goed leesbaar onder¬ 
houdend boek over de boot en de mensen die haar bemanden. De waarde van dit 
boek is vooral de vastgelegde herinneringen aan de boot van de bemanningsleden. 
Beukema is op zijn best als hij mensen kan interviewen. Naast de familie Toxopeus, 
ook vele anderen die minder in de spotlight hadden gestaan. Het boek geeft zo een 
blik op de gemeenschap van redders in wat wel ronkend het stormnest Oostmahorn 
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werd genoemd. Grappig is te lezen hoe de Groninger schipper Klaas Toxopeus en de 
Friese motordrijver Klaas Steegstra elk in hun eigen streektaal bleven praten maar 
elkaar uitstekend verstonden. En passent komt ook de walvisvaart aan bod. Opmer¬ 
kelijk veel inwoners van het nabijgelegen Anjum en omgeving hebben gewerkt in de 
naoorlogse walvisvaart. Het zou leuk zijn geweest hierover nog iets meer te lezen. 

Het is opmerkelijk dat beide boeken over de Insulinde ingaan op de grote bekend¬ 
heid van de boot en melden dat directeur H.Th. de Booy in het kamertje van het Red- 
dinghuis zich opsloot om kinderboeken te schrijven, maar niet vertellen dat in de 
boeken de Insulinde onder het pseudoniem van Maria Louise, de naam van De Booys 
dochter, een hoofdrol speelt. Deze vijf meermaals herdrukte kinderboeken moeten 
talloze jongens met maritieme belangstelling bekend hebben gemaakt met de wereld 
van de Insulinde. 

In de verrassend korte literatuurlijst ontbreken ten onrechte de herinneringen 
van de oude en jonge De Booy. Zij waren achtereenvolgens secretaris (later direc¬ 
teur) van de reddingmaatschappij en verantwoordelijk voor meer dan een halve eeuw 
KNZHRM. Hun, soms openhartige, notities zijn door Dr. Tom de Booy op de web¬ 
site van toegankelijk gemaakt (- geraadpleegd 3 januari 2011). Het is duidelijk dat 
Beukema de website raadpleegde. H.Th de Booy meldt hier onomwonden dat de 
drammerige hotelier van der Werff, altijd het oog op eigen belang, de rede van Schier¬ 
monnikoog en Wopke Feninga promootte als toekomst voor de nieuwe reddingboot 
Insulinden. Het zou voor zijn eiland een extra attractie zijn geweest en zo een extra 
reden om in zijn hotel te overnachten, lees je tussen de regels. Aanvankelijk besloot de 
reddingmaatschappij ook in die richting, maar bij nadere beschouwing was Oostma- 
horn veel praktischer en De Booy stelt dat Feninga door zijn onstuimig gedrag niet 
geschikt was als schipper van deze reddingboot. In elk geval was Mees Toxopeus 
een buitengewoon bekwaam en representatieve schipper, waarmee je in alle om¬ 
standigheden mee voor de dag kon komen. 

De mannen van de Insulinde is mooi geïllustreerd met ondermeer veel foto’s uit 
familiebezit maar het is wel jammer dat het schilderij van de redding in 1935 van de 
bemanning van het s.s. Bramov door martiem schilder E.M. Eden niet in kleur is 
afgebeeld, een schilderij van de Schiermonnikooger schilder Klaas Onnes had niet 
mogen ontbreken, evenals een kleurenfoto van het stuurwiel van de Insulinde, nu in 
het Fries Scheepvaartmuseum. Maar een liefhebber zal altijd wat missen. Het boek 
zal zeker en terecht zijn weg vinden naar de vele belangstellenden voor verhalen 
langs de waterkant. 

Egge Knol 
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Kees Slager, Watersnood (Kats/Rotterdam: Uitgeverij deBuitenspelers, 2010, 672 p., 
ill., ISBN 978-90- 71359-13-2; € 69,-) 

De watersnoodsramp van 1953, ook wel de Beatrixvloed of de Sint Ignatiusvloed 
genoemd, blijft de Nederlanders boeien. Nog steeds verschijnen er (foto)boeken en 
romans over deze ingrijpende gebeurtenis. Bovendien is de ramp van 1953 als een 
van de vijftig essentiële onderwerpen over de Nederlandse geschiedenis opgenomen 
in de Canon van Nederland. Het heeft lang geduurd, maar in 2009 regisseerde Ben 
Sombogaart ‘De Storm’, de eerste Nederlandse speelfilm over de watersnoodramp 
van 1953. 

Ook Kees Slager kan de ramp niet loslaten. In 1992 verscheen zijn bestseller De 
ramp, een reconstructie met een herdruk in 2003, en in 2010 het zeer lijvige boek 
Watersnood. Op verzoek van het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk en de bovenge¬ 
noemde uitgever nam Slager de uitdagende opdracht aan “een allesomvattend boek 
over de watersnood” (p.6) te maken. 

Watersnood is geen boek met nieuwe onthullingen. Wel geeft Slager voor het 
eerst inzicht in alle watersnoden die het rampgebied van 1953 troffen. Uitgaande van 
28 september 1014 waren Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland 46 keer de dupe 
van grof watergeweld. De kleine dijkdoorbraken zijn hierbij niet meegerekend. Het 
‘Overzicht rampen’fp. 70-71) is de opmaat voor het menselijk leed van 1953. 

Het boek is overzichtelijk opgebouwd. In enkele inleidende paragrafen komen 
rampverhalen, sagen en legenden, overzicht van rampen, verdronken gemeenschap¬ 
pen in de delta en ‘1953 hoe het mis kon gaan’ aan de orde. Daarna volgt de kern van 
het boek (ruim vierhonderd pagina’s) met beschrijvingen van wat er in de afzonder¬ 
lijke plaatsen tijdens en na het watergeweld gebeurde. Het overvloedige illustratie¬ 
materiaal, soms zelfs in kleur, ondersteunt Slagers betoog uitstekend. De plaatsen 
waar de ramp zich afspeelde heeft de auteur gegroepeerd onder Goeree-Overflak- 
kee, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, West-Brabant, de Brabantse 
Biesbosch en omgeving, Oostelijk Zuid-Beveland en de Zak van Zuid-Beveland, 
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Noord-Beveland en Wolphaartsdijk, de Hoeksche 
Waard, Voorne-Putten en de omgeving van Dordrecht en Rotterdam. Opvallend is 
dat Slager geen aandacht geeft aan de overstromingen in Noord-Holland. De Nieuwe 
Haven in aanleg bij Den Helder ontbreekt, evenals de Eendrachtspolder op Texel, 
waar zes doden vielen. 

De catastrofe beperkte zich bovendien niet alleen tot Nederland. Ook in Groot- 
Brittannië, Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk braken dijken door en ston¬ 
den duizenden hectaren onder water. In Groot-Brittannië en Vlaanderen vielen 335 
doden. Aan België besteedt Slager zes pagina’s. De andere rampgebieden laat hij 
buiten beschouwing. 
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Daarna volgen als afsluiting tien themahoofdstukken over de rol van het konings¬ 
huis bij de ramp, de evacuatie, de hulpverlening, de media en de ramp, de slachtoffer- 
lijst, het dijkherstel, het Deltaplan, het Watersnoodmuseum en de monumenten die 
als herinnering aan de ramp zijn opgericht. In het afsluitende themahoofdstuk 
bespreekt Slager de vraag of 1953 de laatste ramp was. 

Watersnood is vooral een coffee table boek. De foto’s vertellen hun eigen verhaal. 
De watersnood van 1953 was een van de eerste natuurrampen waar persfotografen 
uit binnen- en buitenland massaal naar toe trokken. Vanaf 1 februari 1953 legden zij 
alle ellende vast op de gevoelige plaat. Dankzij hun activiteiten kon Watersnood zo 
schitterend worden geïllustreerd. Met uitzondering van Paris Match en enkele Bel¬ 
gische bladen is de watersnood tot nu toe altijd in zwart-wit foto’s verbeeld. In 1953 
waren de technische mogelijkheden om met kleurenrapportages te komen praktisch 
niet haalbaar en later blijkbaar niet gewenst. ‘De ramp leent zich kennelijke gevoels¬ 
matig niet voor zoiets frivools als een kleurenfoto, de ramp is zwart-wit. En vooral 
zwart’ (p. 570). Het waren dan ook niet beroeps- maar juist amateurfotografen, 
zoals de Amerikaanse helikoptervlieger majoor Henry Smaltz en twee inwoners uit 
Zierikzee, Rykel ten Kate en Jaap van den Berg, die de kleurenfoto’s en -dia’s scho¬ 
ten. In Watersnood is hun materiaal voor het eerst op grote schaal gebruikt. Het is 
wel even wennen, de ramp in kleur! 

In het hoofdstuk ‘Slachtofferlijst’ (p. 574-591) staan de slachtoffers van de water¬ 
vloed per woonplaats opgesomd. Ook gaat Slager hierbij kort in op de problematiek 
rond het definitieve aantal doden. In 2003 spoorde hij zelf in Capelle bij Nieuwerkerk 
een nog niet-meegeteld slachtoffertje op waarmee het definitieve aantal bekende 
slachtoffers op 1798 komt te staan. Jammer is dat hij in dit hoofdstuk wel naar het 
project ‘1835 + 1’ van het Watersnoodmuseum verwijst dat tracht de herinneringen 
aan elk slachtoffers te laten horen, maar geen aandacht besteedt aan het project 
‘Wie kent vergeten slachtoffers van de Ramp’ van de Vlaardingse onderzoeker A. 
Kuijvenhoven. 

De foto’s in Watersnood zijn van uitmuntende kwaliteit. De vormgeving is aan de 
drukke kant en soms hinderlijk voor de lezer, met name de pagina’s met teksten en 
de te nadrukkelijk aanwezige onderdrukken. 

Allesomvattend is het boek zeker niet geworden, maar wel dusdanig uitvoerig dat 
Kees Slager het gras voor potentiële ‘watersnood’auteurs volledig heeft weggemaaid. 
Het bijna vijf kilo wegende boek met zo’n duizend foto’s is onnavolgbaar! 

Adri P. van Vliet 
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Richard H. Gimblett (red.), The naval service of Canada 1910 - 2010, the centennial his¬ 
tory (Toronto: Dundurn Press, 2010, XVIII en 230 p., ill., ISBN 978-1-55488-470-4; 
C$ 39,95) 

Nadat in 1867 de staat Canada was gesticht, werd door de volksvertegenwoordiging 
eerst in 1910 besloten een eigen marine in te stellen: de Royal Canadian Navy. Dit 
boek is dan ook een officieuze dankbetuiging aan de Canadese bevolking die de afge¬ 
lopen decennia de marine met hun hart en hun beurs heeft gesteund. Gelet op de 
doelgroep bevat het boek wel veel zware kost. 

Na veel wisselvalligheden maakte de Royal Canadian Navy in de aanloop naar en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling in slag- en mankracht 
door. Na 1945 ging het echter weer snel bergafwaarts. De opeenvolgende bezuini¬ 
gingen op defensie vonden hun dieptepunt in de jaren zestig toen de marine, de 
land- en de luchtmacht werden opgeheven en opgingen in een defensieorganisatie 
met één staf, dezelfde opleiding, dezelfde rangen en - gedurende enkele jaren - met 
één (groenig) uniform, spottend door het personeel als dat van een pompbediende 
aangeduid. Dit alles onder het motto: door integratie en unificatie kan een kwart op 
de defensiebegroting worden bezuinigd. Dit leidde onder andere tot het al dan niet 
vrijwillig ontslag van de marinetop. Het waren roerige tijden. 

Welnu: in het voorliggend boek wordt de geschiedenis van de Canadese marine in 
een achttal periodes beschreven. De Tweede Wereldoorlog kreeg een tweetal hoofd¬ 
stukken extra: de aan die oorlog gewijde kunst en de U-boot bestrijding. Dertien 
auteurs hebben in overeenstemming met de hen verstrekte opdracht (p. X) een af¬ 
standelijk, zakelijk verhaal, op papier gezet. Slechts in de tekst van de technische 
vernieuwingen, die na elke periode worden beschreven, vinden we af en toe - gepaste 
- trots doorklinken (zie b.v. het Canadese aandeel in de ontwikkeling van de VDS 
(varial depth sonar). Opvallend is ook dat RT. Haydon’s globale maar genuanceerde 
versie van de unificatie, door R.O. Mayne wordt genegeerd door te stellen dat de 
acties van een aantal oudere marineofficieren tegen het verlies van de eigen identi¬ 
teit door de pers ten onrechte als ‘admiraalsopstand’ is betiteld. Dat het laatste woord 
over deze kwestie nog niet is geschreven blijkt wel uit het artikel met de ronkende 
titel ‘The revolt of the admirals’ in het blad van Canada’s History Society (okto- 
ber-november 2010). Naar ik heb begrepen zullen ter gelegenheid van het jubileum¬ 
jaar nog meerdere boeken verschijnen. Gelet op de huidige ontwikkelingen in de 
Nederlandse defensie is het alleszins de moeite waard daar kennis van te nemen. 
Helaas worden de verwikkelingen die het streven naar integratie en unificatie van 
de Canadese krijgsmacht met zich bracht nauwelijks behandeld. Voor de lezer die 
nu vergelijkbare tendensen in de Nederlandse krijgsmacht signaleert valt hier dan 
ook weinig te leren. Ook over het feit dat, hoewel de marine door de unificatie in 
1968 het predicaat koninklijk verloor, in het voorwoord een tweetal wapens voor de 
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marine, daterend uit 1980, zijn afgebeeld voorzien van de eigenhandig geschreven 
aantekening ‘Approved Elisabeth R’ wordt met geen woord gerept. 

Het is een schitterend uitgevoerd boek met veel mooie illustraties, wat heel be¬ 
wust ten koste is gegaan van een notenapparaat en literatuurlijst. 

S.W.RC. Braunius 

Erik Hoops en Ursula Feldkamp (red.), Deutsches Schiffahrtsarchiv. Wissenschaft- 
liches Jahrbuch des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 32 (2009) (Bremerhaven / 
Wiefelstede: Deutsches Schiffahrtsmuseum / Oceanum Verlag, 2010, 446 p., ill, 
ISBN 978-3-86927-032-6; € 23,50, abonnementsprijs € 19,50) 

Deze editie van het Deutsches Schiffahrtsarchiv (DSA), het wetenschappelijke jaar¬ 
boek van het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven, is zoals gewoonlijk 
weer een lijvig boekwerk met artikelen over uiteenlopende onderwerpen, uitvoerig 
geïllustreerd en de voorzien van Engelse en Franse samenvattingen. De omslag- 
afbeelding van het bijna 450 pagina’s omvangrijke jaarboek toont een uitsnede uit 
een schilderij van een onbekende Nederlandse kunstschilder van rond 1700, die in 
zijn werk de scheepvaart als een gelijkenis voor de menselijke levensweg voorstelt. 
Het schilderij leidt de lezer direct naar de eerste bijdrage van de hand van Detlev 
Ellmers, die tot 2002 directeur was van het Deutsches Schiffahrtsmuseum (DSM) 
in Bremerhaven. Hij gaat in zijn bijdrage in op het handelsverkeer tussen Duitsland 
en Nederland. Vanaf ongeveer 1618 werd geglazuurd en beschilderd aardewerk in 
Noord-Duitsland geïmporteerd vanuit de Republiek. Dit nam zulke grote proporties 
aan dat vanaf 1672 lokale tingieters en pottenbakkers klaagden dat hun producten 
werden verdrongen door Nederlands aardewerk en schilderijen. Ellmers onderzoekt 
in het artikel in hoeverre dit verschijnsel de manier veranderde waarop Noord-Duitse 
handelaars, zeelieden en reders hun sociale status etaleerden (p. 9-50). Jürgen Rab¬ 
bel behandelt de economische ontwikkeling van Rostock als havenstad in de negen¬ 
tiende eeuw. Hij beschrijft de eerste handelsstoomschepen en hun eigenaren. Ook 
gaat hij in op de structuren en netwerken binnen de Rostocker scheepvaartactiviteiten 
(p. 51-106). Het volgende artikel in de bundel is van de hand van Peter Danker-Car- 
stensen. Zijn bijdrage gaat over betonscheepsbouw in Duitsland. Nadat het eerste 
betonnen schip in 1854 in Duitsland was gebouwd, volgde dit procédé ook in de Ver¬ 
enigde Staten en Nederland. Beton werd als bouwmateriaal voor schepen vooral 
gebruikt in oorlogstijd toen staal schaars was. Een van de redenen dat beton als 
bouwmateriaal niet erg wijdverbreid raakte, was dat dit een nadelig effect had op de 
draagkracht. Ook moest er bij de bouw veel beton worden gebruikt. Daartegenover 
stond dat de productietijd kort was, dat voor het werk minder geschoolde arbeiders 
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nodig waren en dat de schepen minder onderhoud vergden omdat beton niet corro- 
deert en er geen aangroei van zeediertjes is (p. 107-171). Dirk J. Peters, wetenschap¬ 
pelijk medewerker van het DSM, publiceert het tweede deel van zijn ‘Deutsche 
Werften in der Zwischenkriegszeit (1918-1939). In het eerste deel, gepubliceerd in 
DSA 28 (2005) p. 95-134, behandelde hij de periode 1918-1923. Dit vervolg beslaat de 
jaren 1924-1934, een periode van crisis, stillegging, sluitingen, fusies en toch ook 
innovaties (p. 173-222). Walvisvaartdeskundige en verzamelaar Klaus Barthelmess 
presenteert in zijn artikel een catalogus van achttien Nederlandse aanplakbiljetten 
uit de periode 1719-1792 waarin veilingen van walvisvaartgereedschappen werden 
aangekondigd. Aan de hand van de prenten aan de bovenkant onderscheidt hij hierin 
vijf verschillende types. Deze zeldzame biljetten fungeerden niet alleen als adver¬ 
tentie, maar ook als catalogus, getuige de aantekeningen erop van afslagprijzen en 
namen van kopers (p. 223-236). Reinhard A. Krause behandelt het werk van de 
Amerikaanse marineofficier Matthew Fontaine Maury (1806-1873), die wordt be¬ 
schouwd als de geestelijk vader van de maritieme meteorologie. In Maury’s tijd 
waren meteorologische en oceanografische gegevens zeer incompleet en daarom hij 
wijdde zich aan de verbetering van de theoretische opleiding van zeelieden. Dankzij 
Maury’s inspanningen werden de snelheid en veiligheid van het scheepvaartverkeer 
aanzienlijk verbeterd (p. 237-265). Het langste artikel is van de hand van Christer 
Westerdahl en dit is ook het enige Engelstalige in de bundel. Hij breekt hierin een 
lans voor het inzicht naar plaatsen waar schepen werden gebouwd. De auteur ziet 
deze plaatsen als belangrijke onderdelen voor de scheepsarcheologie en het mari¬ 
tieme cultuurlandschap. Voor het artikel onderzocht Westerdahl enkele honderden 
bouwplaatsen in Noordwest-Europa en het Oostzeegebied uit de prehistorie en de 
middeleeuwen (p. 267-344). Lars U. Scholl, directeur van het DSM, en Rüdiger von 
Ancken behandelen het leven en werk van de Hamburgse zeeschilder Martin Francis 
Glüsing (1866-1957), die voornamelijk grote zeilschepen en vissersvaartuigen schil¬ 
derde. Het artikel past in een lange reeks van bijdragen in boeken en artikelen in 
het DSA over Duitse zeeschilders, die hebben gewerkt in Hamburg en omgeving 
(p. 345-358). Jochen Haas gaat in zijn artikel in op de nautisch-maritieme symboliek 
in ‘The Seafarer’, een Oudengels gedicht, vermoedelijk ontstaan in het midden van 
de negende eeuw, waarvan verschillende interpretaties mogelijk zijn (p. 359-384). 
Hermann Winkler beschrijft op basis van zijn eigen dagboekaantekeningen de ge¬ 
schiedenis van de diepzeeduikopleidingen in de DDR in de jaren ‘50 van de twintigste 
eeuw (p. 385-397). Christina Voigt werpt aan de hand van de aantekeningen in twee 
technische dagboeken van scheepsarchitect Herbert Pohl licht op het arbeidsproces 
tussen 1982 en 1986 bij de Rickmers scheeps- en reparatiewerf in Bremerhaven 
(p. 399-408). Gunther D. Neuen beschrijft twee scheepsreizen met het m.s. Algenib 
in de Indische Oceaan in 1991. Nadat onderweg eerst de onbemande Manila Trans¬ 
porter was aangetroffen, die korte tijd daarvoor uit Lloyd’s List was verwijderd en 
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daardoor een ‘Vliegende Hollander’ was geworden, werden tijdens de vervolgreis 
enkele drenkelingen van de gezonken bulkcarrier Melete gered. Later bleek dat in de 
voorafgaande twintig maanden 39 bulkcarriers vermist waren of ernstig beschadigd. 
Daarvan zonken er 21 waardoor ongeveer driehonderd zeelieden het leven lieten. 
Als redenen werden aangegeven inadequate constructie en genegeerde laad- en los¬ 
procedures (p. 409-434). 

De tweede bijdrage van Lars U. Scholl is tevens de laatste van de bundel. Zijn 
artikel gaat over de Amerikaanse striptekenaar Art Spiegelman, wiens ouders de 
Holocaust overleefden en op basis waarvan hij het stripverhaal ‘Maus’ publiceerde. 
Spiegelman’s recente werk gaat over de reis van het Duitse m.s. St. Louis, dat in 1939 
tevergeefs probeerde om meer dan negenhonderd Joodse emigranten in veiligheid 
te brengen. Het schip werd echter door Cuba en de Verenigde Staten geweigerd, 
waardoor het naar Europa moest terugkeren. Spiegelman nam een aantal Ameri¬ 
kaanse spotprenten als uitgangspunt om het tragische verhaal te vertellen. Achterin 
de bundel is het stripverhaal als losse bijlage toegevoegd (p. 435-446). 

De traditie om een groot artikel als apart Beiheft toe te voegen, is voortgezet. 
Deze keer is de uitgave geschreven door Herbert Karting en getiteld Schiffbaumeister 
Matthew Turner. Zur Geschichte der produktivsten Segelschiffswerft an der amerika- 
nischen Westküste und der auf ihr gebauten deutschen Südseeschoner. De dertien bij¬ 
dragen in deze editie van het DSA en de aparte bijlage illustreren met hun brede 
spectrum aan thema’s de veelvormigheid van de Duitse scheepvaartgeschiedenis. 
Tegelijkertijd bieden de artikelen ook inzicht in het gevarieerde maritiem-historisch 
onderzoek. Kortom, de bundel biedt voor elk wat wils. 

Ron Brand 

110 Tijdschrift voor Zeegeschiedenis | 2011 — 1 

Signalementen 

Mark Traa, President Robert - Het wonderlijke leven van Nederlands grootste fan¬ 
tast. (Amsterdam: uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010, 159 p., ill., 
ISBN 978-90-2536-745-9; € 16,95) 

Schrijver en journalist Mark Traa stuitte op dit waargebeurde verhaal, toen hij werkte 
aan zijn boek De Russen komen! Nederland in de Koude Oorlog (Amsterdam, 2009). 
Het betreft het merkwaardige levensverhaal van de Haagse kleermakerszoon Robert 
Lombert. Hij krijgt dingen voor elkaar waar anderen alleen van dromen. In 1951 ver¬ 
trekt Lombert als Chief President van een zelfbedachte geheime organisatie op het 
prachtige jacht President Roberts. Om te ontkomen aan een aanstaande invasie van 
communisten stoomt het jacht, met een Poolse kapitein aan het roer, op richting 
Zuid-Afrika. Traa sprak met betrokkenen en nakomelingen en citeert uit kranten en 
uit het strafdossier van Lombert. Eenduidig antwoord op de vraag waarom mensen 
in Lomberts fantasieën meegingen geeft het boek niet. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: populair historisch 
Niveau: makkelijk leesbaar 
Doelgroep: algemeen publiek 
Minpunt: laat een aantal vragen open 
Pluspunt: mooi opgeschreven 

C.P.P. van Romburgh 

S.G. Sturmey, British Shipping and World Competition (St. John’s: International 
Maritime Economic History Association, 2010, XII, 373 p., ill. (Research in Mari¬ 
time History, Vol. 42) ISBN 978-0-9864973-2-2; $ 25.-) 

Dit is een eigenlijke herdruk van het inmiddels toch wel verouderde boek van pro¬ 
fessor Stanley Sturmey British Shipping and World Competition (Londen, 1962). Het 
boek is al heel lang uitverkocht. Zijn onderzoek vijftig jaar geleden betrof de oor- 



zaak van neergang van de Britse koopvaardij. In 1900 was het aantal schepen dat 
wereldwijd onder de Britse vlag voer bijna 45 procent, in 1960 nog ongeveer zes¬ 
tien procent van het totaal. Zijn boek leverde een kritische analyse op, waarbij de 
conservatieve reders de schuld kregen voor de Britse achteruitgang in de scheep¬ 
vaart. Daarmee stond Sturmey als onderzoeker aan het begin van een nieuwe vorm 
van sociaal-economische onderzoeken over de zeescheepvaart en de organisatie 
hiervan. Dat was ook de reden voor de International Maritime Economie History 
Association hier weer aandacht te besteden. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: sociaal-economische onderzoek 
Niveau: wetenschappelijk 
Doelgroep: maritiem en economisch geïnteresseerden 
Minpunt: een beetje verouderd 
Pluspunt: blijft een relevant boek, ook voor toekomstige onderzoekers 

C.P.P. van Romburgh 

Graddy Boven, Zeehelden in beeld. Nederlands trots op zee (’s-Graveland: Fontaine Uit¬ 
gevers BV, [voorheen Zaltbommel: Aprilis] 2010,143 p., ill., ISBN 978-90-5994-275-2; 
Hardcover € 24,95) 

\ 

Opnieuw heeft Graddy Boven, conservator en plaatsvervangend directeur van het 
Marinemuseum in Den Helder, een kleurrijk lees- en vooral kijkboek samengesteld. 
Een van zijn laatste kijkboeken ging volledig over Michiel de Ruyter. In Zeehelden in 
beeld besteedt hij ook aan andere zeehelden aandacht. Zelfs Karei Doorman ont¬ 
breekt niet. Wel blijft De Ruyter, met name in het hoofdstuk over illustrator Johan 
Herman Isings, dominant aanwezig. 

Verdeeld over vijf hoofdstukken bespreekt Boven de verschijningsvormen van 
de vaderlandse zeehelden op schilderijen, gravures, schoolplaten en boekomslagen, 
illustraties in jeugd- en schoolboeken en op strips, cartoons, speldjes en postzegels. 
Hij gaat hierbij onder andere in op de portretcultuur rond zeehelden, begrafenissen 
van zeehelden, het gebruik van tekst en beeld bij verhalen over zeehelden en de 
manier waarop de laatste tweehonderd jaar zeehelden zijn verbeeld. Een vreemde 
eend in de bijt vormt het hoofdstuk over Isings met alleen maar illustraties uit De 
Drie matrozen van Michiel de Ruyter (1906), Paddeltje. De scheepsjongen van Michiel 
de Ruyter (1908) en Om de schatten van II Tigretto (1921). 

Zeehelden in beeld is vooral een prachtig kijkboek over onze vaderlandse zeehelden. 
De teksten zijn meer ondersteunend en bevatten vooral veel interessante feitelijkheden. 
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Kwalificaties 
Aard publicatie: bijdrage aan de maritieme geschiedenis en de geschiedenis van het 
(jeugd)boek 
Niveau: populair 
Doelgroep: geïnteresseerden in maritieme en boekgeschiedenis 
Minpunt: taalgebruik is enigszins oubollig, onlogische indeling 
Pluspunt: schitterende vormgeving en kwalitatief beeldmateriaal 

Adri P. van Vliet 

Jan P. van de Voort, De renaissance van de visserij. De Nederlandse deelname aan 
nationale en internationale visserijtentoonstellingen 1861-1907 (Zutphen, Walburg Pers, 
2010,158 p., ill., ISBN 978-90-5730-672-3; € 19,50) 

In 1861 werd in Amsterdam de eerste internationale visserijtentoonstelling gehou¬ 
den. Tot 1907 zouden vele van dergelijke tentoonstellingen volgen, in binnen- en 
buitenland. Een groep van reders, vishandelaren en wetenschappers zorgde er met 
inzendingen van hoge kwaliteit voor dat Nederland aan de meeste tentoonstellingen 
deel mocht nemen. In de collectie van het museum Vlaardingen bevinden zich cata¬ 
logi van de tentoonstellingen, ingezonden voorwerpen en medailles, erediploma’s en 
juryrapporten. Deze vormden het uitgangspunt van het boek van Van de Voort. Hij 
toont aan hoe de visserijtentoonstellingen de modernisering van de visserij in Neder¬ 
land en daarbuiten sterk hebben beïnvloed. Zo droegen ze bij aan de ontwikkeling 
van nieuwe scheepstypen, verbeterde vistuigen, betere conserveringstechnieken en 
de uitbreiding van de kunstmatige visteelt. De haringaanvoer verdriedubbelde in 
deze periode. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: bijdrage aan de visserijgeschiedenis 
Niveau: wetenschappelijk 
Doelgroep: geïnteresseerden in visserijgeschiedenis en economische geschiedenis 
Minpunt: Door de indeling van het boek, steeds een kort hoofdstuk per visserijten¬ 
toonstelling, komt het geheel wat opsommerig over 
Pluspunt: origineel onderwerp, mooie en interessante illustraties 

Annette de Wit 
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Nieuwe boeken en artikelen 
Ron Brand 

The American Neptune (AN) is opgehouden te bestaan na vol. 62, nr. 1, 2002 en komt der¬ 
halve te vervallen. Model Shipwright (MS) hield in 2008 na nr. 144 op te bestaan. Dit kwar¬ 
taalblad is m.i.v. 2010 voortgezet als jaarboek onder de titel Shipwright: the international 
annual of maritime history & ship model making. Het wordt als ‘Shipwright’ opgenomen. 
Steamboat Bill (StB) heet m.i.v. nr. 273, Spring 2010 PowerShips. Het wordt als ‘PS’ op¬ 
genomen. 

Nieuw in de lijst van door te nemen tijdschriften (zie TvZ 27 (2008) nr. 2) is Oso: tijdschrift 
voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied. Het wordt opgenomen als ‘Oso’. 
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INHOUD 

“Hier is de wereld niets dan waaiend schuim” (Acda & Korteweg) 

“Ik wil naar zee, ma!... Maar jongen, wat moetje daar?” (Tang) 

“Tehuis bleef De Ruyter de eenvoudige man die hij ook aan boord 
was” (Boone) 
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Herman Heijermans en Bernard Canter over arbeidsomstandigheden 
in de haringvisserij rond 1900 (Krabbendam) 




