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Ten geleide 

Het tweede nummer van 2014 biedt drie artikelen over de Vroegmoderne 
Tijd. Het eerste van Gijs Rommelse en Roger Downing gaat over de zee¬ 
lieden van Nederlandse schepen, die tijdens de Eerste en Tweede Engel¬ 
se oorlog als krijgsgevangenen in Engeland werden opgesloten en daar 
in erbarmelijke omstandigheden moesten zien te overleven. De auteurs 
vergelijken de situatie in beide oorlogen en bezien in hoeverre de aanwe¬ 
zigheid van Nederlandse diplomaten gedurende de Eerste Engelse Oorlog 
een verbetering voor de krijgsgevangenen betekende. Jelle van der Schaaf 
analyseert de opkomst van de schippersgemeenschap Memel aan de Oost¬ 
zee. Zijn studie is gebaseerd op de database Sonttol registers online en 
vormt een prachtig voorbeeld van de rijkdom en mogelijkheden van deze 
gegevens. Het laatste artikel is van de hand van hoogleraar Atlantische Ge¬ 
schiedenis Wim Klooster. Hij beschrijft de slechte leef- en arbeidsomstan¬ 
digheden voor de bootsgezellen aan boord van de schepen van de WIC en 
laat zien hoe deze uiteindelijk bijdroegen aan het verval van Nederlands 
Brazilië. 

Annette de Wit 
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Diplomatic support to Dutch prisoners of war 
The contrast between the First and Second Anglo-Dutch Wars' 

Gijs Rommelse and Roger Downing 

Introduction 

In 1653 a pamphlet by the Dutch theologian and historian Amoldus Mon- 
tanus protested against the wretched conditions under which Dutch pris¬ 
oners taken in the First Anglo-Dutch War (1652-1654) were held at Chelsea 
and elsewhere: “Some died from hunger and cold. Those who were spared 
resembled skeletons rather than men ... Some, from deprivation, lost their 
reason. Under the open sky they lay in Chelsea, within a walled enclosure 
with guards set round it. Those who from despair chose to risk death and 
make their escape were often overtaken, put to the sword or shot, or at the 
least tortured."2 

Compared with the subject of the capture and imprisonment of bel¬ 
ligerents in land-based wars during the Late Middle Ages and early-mod¬ 
ern period,3 prisoners of war taken in maritime conflicts have received less 

1 We are grateful to Professor Simon Groenveld for his helpful advice during the research for 
this article, and to Dr. Remmelt Daalder for his comments on successive drafts. Dr. Robert Blyth 
and Dr. Phil Marter were kind enough to help in collecting the illustrations. Dates of primary 
sources not designated New Style (NS) may be taken to be Old Style. 
2 “Sommigen stierven door honger en kou. Die de door spaarde, geleek meer een geraamte als 
een mensch ... Ettelijke, bij mangel van lijfs noodsakelijkheden, kregen te mets een domheid der 
zinnen, en eindelijk vlotte hersenen. Onder den blaauwen hemel lagen ze tot Celsey binnen een 
bemuurd veld, rondom met wacht beset. Dewelke, uit mismoedigheid verkiesende een hacche- 
lijke dood voor een gevangenis swaarder dan de dood, haar behoudenis bestonden te soeken in 
de vlucht: wierden vaak achterhaalt, gezaabelt, geschooten of ten minsten gequetst”. Amoldus 
Montanus, De beroerde oceaan, of twee-jaarige zee-daaden der vereenigde Nederlanders en de 
Engelsche (Amsterdam 1656). 
3 Geoffrey Parker, The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500- 
1800 (Cambridge 1988) 52,59 and 73; Peter Wilson, 'Prisoners of war in early modem Europe’, in: 
Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in war (Oxford 2010) 39-56; Rémy Ambühl, Prisoners of war in 
the Hundred Years War. Ransom culture in the Late Middle Ages (Cambridge 2013); Frank Tallett, 
War and society in early modem Europe, 1495-1715 (London 1992) 128-131; Philippe Contamine, 
The growth of state control. Practices of war, 1300-1800', in: Philippe Contamine (ed.), War and 
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attention from historians.4 For the former, research conducted until now 
has focussed largely on aspects such as the monopolization by the state of 
military violence and other elements of the military domain, as part of the 
continuing process of state formation, and the emergence of international 
legal conventions regarding the treatment of prisoners. The legal context 
within which wars at sea were fought was essentially different from that on 
land. State sovereignty at sea was much less clearly defined, expressed and 
enforced, while maritime warfare continued to feature a significant private 
dimension, well into the nineteenth century.5 

For land wars, the late-medieval ransom culture, in which individual 
captors and captives concluded private agreements about the conditions 
of treatment and release, gradually gave way to a system in which states as¬ 
sumed the organization of the incarceration and treatment of all prisoners 
and negotiated their repatriation or exchange. Simultaneously, a cluster of 
generally accepted reciprocal legal conventions developed, regarding ‘good 
warfare’. These first emerged as informal modi vivendi between belligerent 
states, prompted by the idea that atrocities would very likely be avenged, 
and were subsequently formalized in bilateral agreements. 

A recent article of ours examined the case of Dutch captives incar¬ 
cerated in England during the Second Anglo-Dutch War and concluded 
that their treatment reflected the same processes of state formation and 

competition between states (Oxford 2000) 163-193; C.G. Roelofsen, 'Hoofdstuk IV: de periode 1450- 
1713’, in: A.C.G.M. Eyffinger (ed.), Compendium volkenrechtsgeschiedenis (Deventer 1989) 56-126; 
Lawrence Malkin, ‘Prisoners of war’, in: Robert Cowley and Geoffrey Parker (eds.), The reader’s 
companion to military history (Boston and New York 1996) 368-370; GeoSfey Parker, The army of 
Flanders and the Spanish road, 1567-1659 (second revised edn., Cambridge 2004) 14 and 143-144. 
4 Exceptions are: Nelly Kerling, 'Nederlandse krijgsgevangenen in Engeland (1652-1654)’ in: 
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 16 (1968) 5-13; Elaine Murphy, 
'Atrocities at sea and the treatment of prisoners of war by the Parliamentary navy in Ireland, 
1641-1649', in: The Historical Journal 53/1 (2010) 21-37; Adri van Vliet, Vissers en kapers. De zeevis¬ 
serij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648) (The Hague 1994); Holger 
Afflerbach, ‘Going down with flying colours? Surrender in sea warfare from Elizabethan to our 
own times’, in: Holger Afflerbach and Hew Strachan (eds.), Howfighting ends. A history of surren¬ 
der (Oxford 2012) 187-210. 
5 Johanna Oudendijk, Status and extent of adjacent waters. A historical orientation (Leiden 
1970); Nicholas Rodger, 'The new Atlantic: naval warfare in the 16th century’, in: John Hattendorf 
and Richard Unger (eds.), War at sea in the Middle Ages and Renaissance (Woodbridge 2003) 233- 
248; Gijs Rommelse, 'Political agendas and the contestable legality of privateering: the case of the 
Dutch-Portuguese War (1657-1662)’ in: Forum Navale. Sjöhistoriska Samfundet 69 (2013) 10-33; John 
Hattendorf, ‘Maritime conflict’, in: Michael Howard, George Andreopoulos and Mark Shulman 
(eds.), The taws of war. Constraints on warfare in the Western World (New Haven and London 1997) 
98-115. 
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centralization in progress for land wars during the period.6 It further con¬ 
centrated on the previously under-emphasized aspect of the physical con¬ 
ditions under which they were held, and the practical organization of their 
eventual exchange or release. By examining the fate of Dutch combatants 
held in England during both the First and Second Anglo-Dutch Wars, the 
present article aims to increase further our understanding of the ‘human’ 
side of their treatment, and, implicitly, also of the handling of captured bel¬ 
ligerents during early-modern maritime conflicts in general. Comparison 
of the two wars makes it possible to focus on the effect, with respect to pris¬ 
oners’ welfare, of factors present in only one of the conflicts, in particular 
the presence for substantial periods of a Dutch diplomatic representation 
during the first war. 

During the First Anglo-Dutch War, the old royal palace at Greenwich was used 
to detain Dutch captives. The palace, which was in poor condition due to years of 
neglect, had previously served as a prisoner-of-war camp during the English Civil War. 
This painting shows Greenwich Palace from the park (on the right). English school, 
c. 1620. BHC1820 
National Maritime Museum, Greenwich 

The context: the First and Second Anglo-Dutch Wars 

Even before achieving formal independence from Spain in 1648, the Dutch 
Republic had become a formidable power in commerce and maritime 
trade. England, meanwhile, under its first Stuart kings, had lost much of its 

6 Gijs Rommelse and Roger Downing, 'State formation, maritime conflict and prisoners of war: 
the case of Dutch captives during the Second Anglo-Dutch War (1665-1667)’ in: Tijdschrift voor 
Sociale en Economische Geschiedenis 11 (2014) 29-54. 
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former political and economie authority, while its trading companies and 
manufacturers saw themselves displaced by their Dutch rivals.7 Following 
the Civil War, the newly assertive Commonwealth sought to restore this by 
measures such as the Navigation Act of 1651 and a proposal for a closer 
union’ between the two republics. The first went some way to curbing the 
Republic’s economic primacy, while the second was rejected by the States 
General as intended to erode this further. While relations between the 
two countries deteriorated rapidly, English public opinion was becoming 
inflamed by a fiercely polemical pamphlet campaign. The Dutch were ac¬ 
cused of ingratitude for former aid and, as a result of help provided by the 
House of Orange to the Royalists in the Civil War, of being crypto-monar¬ 
chists. The purity of their Protestantism was also called into question. Ten¬ 
sion continued to build, until a naval encounter on May 291652 off Dover, 
between General at Sea Robert Blake and Admiral Maarten Tromp, finally 
sparked the outbreak of the First Anglo-Dutch War.8 

English naval squadrons and privateers now began systematically to tar¬ 
get the vulnerable Dutch merchant and fishing fleets. Dutch escort ships, 
usually converted merchantmen equipped with extra guns, were no match 
for the English purpose-built warships and, by the end of the war, some 
1250 to 1500 vessels and cargoes had been captured and brought as prizes 
to British ports. English superior firepower, and Blake’s tactical innovation 
of fighting ‘in line’, introduced at the Battle of Portland of 28 February - 
2 March 1653, ensured that most of the encounters in northern European 
waters were won by the Commonwealth navy. 

Cromwell, his treasury fast emptying, and the Republic, fearing for its 
maritime economy and ultimately for its existence as a viable, independent 
state, were now equally eager to bring the conflict to an end. On 10 June 
1653, the States General, acting on an invitation from Cromwell, agreed to 
dispatch an embassy to London for the purpose of ascertaining whether 

7 Jonathan Israel, 'England's mercantilist response to Dutch world trade primacy, 1647-1674', 
in: Simon Groenveld and Michael Wintle (eds.), State and trade: government and the economy 
in Britain and the Netherlands since the Middle Ages (Zutphen, 1992) 50-61; Anton Poot, Crucial 
years in Anglo-Dutch relations (1625-1642). The political and diplomatic contacts (Hilversum 2013); 
Charles Wilson, England’s apprenticeship, 1603-1763 (London 1965). 
8 Steven Pincus, Protestantism and patriotism. Ideologies and the making ofEnglish foreign pol¬ 
icy, 1650-1668 (Cambridge 1996) 15-75; Gijs Rommelse, 'The role of mercantilism in Anglo-Dutch 
relations, 1650-1674’, in: Economic History Review 63 (2010) 591-611; Simon Groenveld, ‘The English 
Civil Wars as a cause of the First Anglo-Dutch War’, in: HistoricalJournal 30 (1987) 541-566; James 
Jones, The Anglo-Dutch Wars of the seventeenth century (New York 1996). 

6 VOL. 33, NO. 2, 2014 

DIPLOMATIC SUPPORT TO DUTCH PRISONERS OF WAR 

there existed a basis for peace negotiations.9 There had been no Dutch dip¬ 
lomatic representation in England since the abortive attempt, by the del¬ 
egation in 1652 of Raadpensionaris Adriaan Pauw, to avert the war. Hier¬ 
onymus van Beverningk and Willem Nieupoort, both of the province of 
Holland, and Paulus van de Perre and Allard Pietersz. Jongestal, represent¬ 
ing Zeeland and Friesland, respectively, arrived some two weeks later. The 
four gentlemen, representing different interests among the United Prov¬ 
inces and not quite unanimous in their political inclinations, struggled to 
coordinate their diplomatic agenda, but the sudden death, in December, 
of Van de Perre, a staunch Orangist, removed the potentially most serious 
impediment. Cromwell’s determination to end the war proved decisive and 
the mutual desire for peace enabled the remaining obstacles to be over¬ 
come. The Peace of Westminster was concluded on 15 April 1654.10 

The peace, however, did not remove any of the underlying tensions. 
The Dutch who, in contrast to their defeat in the ‘narrow seas’, had enjoyed 
successes in confrontations in the Mediterranean and the colonies, rapidly 
regained their dominant position in maritime commerce.11 The new bat¬ 
tle fleet they had begun constructing in 1653 was now deployed in support 
of their interests in the Baltic and in their renewed war against Portugal.12 
Cromwell’s Protectorate did not long survive his death in September 1658. 
Charles II, who was restored to his father’s throne in 1660, lacked a solid 
power base and also faced accumulated debts and an insufficient revenue.13 
He was, in consequence, easily persuaded of the need to oppose Dutch 
economic and maritime dominance. An embassy dispatched by Raadpen¬ 
sionaris Johan de Witt and the States General, in the hope of convincing 

9 M.A.E. Green (ed.), Calendar of State Papers Domestic Series, Interregnum (13 vols., London 
1860-1938, henceforth CSP Domestic, online at: http://www.british-history.ac.uk), 26 June 1653; 
Jones, Anglo-Duch Wars, 137-142; Pincus, Protestantism and patriotism, 184-185; O. Schutte, 
Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810 (The 
Hague 1976) 97-98; S.R. Gardiner, History of the Commonwealth and Protectorate 1649-1660 
(London, 1897), 340; A letter of intelligence from Holland. June 10/20 1653, in: S.R. Gardiner and 
C.T. Atkinson (eds.), Letters and Papers relating to the First Dutch War, 1652-1654 (7 vols., London 
1899-1932). V, 116-118. 
10 Jones, Anglo-Dutch Wars, 137-142; Pincus, Protestantism and patriotism, 184-185. 
11 Jaap Rruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw 
(Amsterdam 1998), 94-95; Ralph Davis, The rise of the English shipping industry in the seventeenth 
and eighteenth centuries (London 1962) 51; Jones, Anglo-Dutch Wars, 29, 43 and 123-125; Israel, 
‘England’s mercantilist response’. 
12 Rommelse, ‘Political agendas’. 
13 Ronald Hutton, The Restoration. A political and religious history of England and Wales 1658- 
1667 (Oxford 1985); Paul Seaward, The Restoration, 1660-1668 (London 1990). 
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Charles of the value of a Dutch alliance, proved fruitless. Once again En¬ 
glish pamphleteers, this time accusing the Dutch republicans of seeking to 
undermine the restored monarchy, added fuel to the fire.'4 A second armed 
conflict now threatened. The casus belli was provided by Admiral de Ruy- 
ter’s successful retaliatory expedition to recover Dutch trading and slaving 
positions on the West-African coast, captured earlier by the English. War 
was eventually declared in early 1665, but English depredations on Dutch 
shipping and colonies had already commenced a year earlier.13 

Following the outbreak of the new conflict, the Dutch ambassador 
Michiel van Gogh and his English counterpart Sir George Downing re¬ 
mained, as was common practice during this period, at their posts in Lon¬ 
don and The Hague, respectively. On June 13th 1665 the opening engagement 
(and first English victory) of the war, the Battle of Lowestoft, was fought, 
while Dutch shipping continued to be targeted by English naval squadrons 
and privateers. Downing was initially able to keep his masters informed 
about the Dutch war effort, but found his position increasingly difficult, 
eventually departing in September 1665. His departure was followed, in 
December, by that of Van Gogh.16 Petrus Cunaeus, who had been acting as 
Dutch legation secretary, had been taken into custody in July 1665, leading 
to the arrest of Downing’s secretary in retaliation.’7 Thus, in contrast to the 
previous conflict, in which Dutch representatives were present during the 
period that saw the most English victories and consequent generation of 
prisoner streams, there was no longer any formal diplomatic line of com¬ 
munication. Any tentative preliminary negotiations would therefore have 
to be conducted via unofficial, indirect channels. Not until March 1667 did 
the diplomats Coenraad van Beuningen and Henry Jermyn, Earl of St Al¬ 
bans, meet in Paris to discuss the possibility of peace talks. In June, while 
the formal negotiations, in the town of Breda, were in progress, the Dutch 
raided the English fleet laid up at Chatham on the Medway. This humilia¬ 
tion provided the impulse to conclude the peace treaty on 31 July.'8 At the 

14 Pincus, Protestantism and patriotism, 87-101; Idem, ‘Popery, trade and universal monarchy. 
The ideological context of the outbreak of the Second Anglo-Dutch War’, in: English Historical 
Review 107 (1992) 1-30; Tony Claydon, Europe and the making of England 1660-1760 (Cambridge 

2007) 132-152. 
15 Gijs Rommelse, The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). International raison d’état, mercan¬ 
tilism and maritime strife (Hilversum 2006) 35-122. 
16 Ibidem, 129-130. 
17 John Beresford, The Godfather of Downing Street: Sir George Downing 1623-1684 (Boston and 
New York 1925) 200. 
18 Rommelse, The Second Anglo-Dutch War, 175-187. 
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end of the war Johan Meerman arrived in London to negotiate prisoner 
exchanges under the terms of the peace agreement.’9 

Prisoners and ambassadors 

A primary factor influencing the welfare of prisoners taken during the two 
wars was the degree of preparedness at the outbreak. Also important were 
the administrative and logistical arrangements made for the captives, the 
quality of their accommodation, and the willingness or ability to make 
available sufficient funds to ensure a reasonable standard of welfare. Fur¬ 
thermore, external factors such as the Great Plague of 1665-1666 could 
complicate the logistics of prisoner dispositions. Finally, the presence of 
diplomatic representatives of the detainees’ own countries, if prepared to 
make representation on their behalf, could be expected to have a beneficial 
effect; in how far this was the case forms the subject of this article. 

Tension had been high, prior to the first war, nevertheless the outbreak 
had come suddenly, in contrast to the long slide to the second. As a re¬ 
sult, the reception of those captured in the early engagements followed the 
arrangements already in place for dealing with the crews of ships taken 
as prizes by privateers. In 1652, the Admiralty Committee was instructed 
by Cromwell’s Council of State “to consider how the charge of keeping the 
Dutch prisoners ... may be satisfied”. Their allowance for food and other 
necessities was determined by the Prize Commissioners. Initially set at six¬ 
pence per day (for officers and wounded men a shilling), shortage of money 
in later months led to this being reduced, in some places, to fourpence. The 
involvement of the Prize Commissioners reflected the hope, recurrent in 
both wars but frequently disappointed, that these expenses could be met 
from the proceeds of prize auctions.20 The transportation of captives from 
town to town in England, or back to their home country, was the responsi¬ 
bility of the Navy Commissioners, though even the Committee for Scotch 
and Irish Affairs became involved on occasion.21 Also concerned with living 
allowances and repatriation was the Committee for Trade and Foreign Af¬ 
fairs, which in addition had the task of setting prisoners to work in order to 

19 Pieter Geyl, Orange and Stuart 1641-1672 (1939; English ed., London 2001) 205-206; Schutte, 
Repertorium, 102-103. 
20 Council of State, Day’s Proceedings’, CSPDomestic, 29 May, 7,8,15,17 September 1652; 19 May, 
22, 29 September 1653. 
21 CSP Domestic, 24 January, 25 March, 6 April 1653. 
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defray their expenses.22 From these bodies instructions were issued to the 
local mayors and sheriffs. 

In May 1653, the Council of State appointed Commissary-General Ed¬ 
ward Whalley,23 with four others, “to be a committee to consider the con¬ 
dition of the prisoners of war” and “their future disposal and the exchang¬ 
ing of Dutch prisoners of war with English.” Later, further members were 
added, including Scoutmaster-General George Downing, and it became 
referred to as ‘the Committee for Prisoners’. This was the name of a body 
which, at the beginning of the war, was concerned with both domestic de¬ 
tainees and those from the Scottish campaign at the end of the Civil War. 
Presumably this was subsumed into Whalley’s committee."4 

The lengthy period of anticipation, prior to the second war, enabled 
less ad hoc arrangements to be made than was the case in 1652. It was 
in October 1664 that Charles’s Privy Council decided that battle captives 
were to be added to the responsibilities of the Commissioners for the Sick 
and Wounded. This had the advantage that the existing infrastructure to 
which the commissions had access would be available for the care of pris¬ 
oners injured in battle. The King appointed as commissioners a number 
of royalist public servants of high quality, such as John Evelyn, Bullen Rey- 
mes who had had experience as prize commissioner, and Thomas Clifford 
who had engineered the declaration of Parliamentary support for the war 
in April 1664. The Commissioners had their own ‘collector’ or treasurer, 
through whom funds could be solicited and disbursements made. Thus, 
in contrast to the plethora of bodies dealing with different aspects of 
prisoner reception, disposal and care in the first war, in the second the 
entire administration was in the hands of the regionally organized com¬ 
missioners.25 

In neither conflict were all the captives prisoners of the current war. 
In 1652 there were also large numbers of Scottish and royalist English sol¬ 
diers who had been taken in the last campaigns of the Civil War. The priva¬ 
teering campaigns prior to both first and second wars had also generated 

22 CSP Domestic, 23 November 1652; 18,23 March 1653. 
23 C. Durston, ‘Edward Whalley’, in: Oxford Dictionary of National Biography LVIII (Oxford 2004) 
346-348. 
24 CSP Domestic, 14,19,25 May; 14 June 1653. 
25 J.J.S. Shaw, ‘The Commission of Sick and Wounded and Prisoners, 1664-1667’in: The Mariner’s 
Mirror 25 (1939) 306-327; M. Neufeld, ‘The framework of Casualty Care during the Anglo-Dutch 
Wars’ in: War in History 19 (2012) 427-444. 
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numerous prisoners.26 Because of this, precise numbers are difficult to esti¬ 
mate but, based on figures from contemporary sources, the totals for the 
two wars, were broadly comparable. In the first, some fifteen hundred were 
taken in the three-day Battle of Portland in February 1653, thirteen to fifteen 
hundred at the Gabbard (North Foreland, Nieuwpoort, 12-13 June 1653) and 
six hundred to a thousand at Scheveningen (Ter Heijde, 8-10 August 1653). 
The set battles of the second war were fewer but the opposing forces great¬ 
er. Two thousand Dutch seamen were taken in the Battle of Lowestoft and, 
in the St. James’s Day engagement (the Two Days’ Battle of 4 and 5 August 
1666) Dutch casualties numbered some two thousand, five hundred, with 
again many taken prisoner.27 Numbers from prizes could be comparable to 
battle captives, as when several merchant ships or East-Indiamen were 
taken in the same action. The total from the Battle of Portland included the 
crews from fifty merchantmen.28 At the end of 1653 the number in England 
was estimated to be three to four thousand, while in the second, at the end 
of 1666 two thousand, seven hundred were estimated to be still detained in 
England.29 

In peace-time, prisoners from prize-taking were generally repatriated. 
This continued for a while after the declaration but, once hostilities had 
commenced, they were incarcerated together with those taken in battle.30 
However, following the opening engagement of the first war, the Battle of 
the Goodwin Sands of 29 May 1652, the mayor of Dover was ordered to 
return common seamen to Holland, their officers being retained in cap¬ 
tivity.31 This was to reduce the charge on local funds which, as was clear 
from the beginning, would be substantial. In December of the first year’s 
fighting, common seamen were still being repatriated. Later, however, 
both countries experienced difficulties in recruiting sufficient seamen and 

26 Groenveld, 'The English Civil Wars’; Gijs Rommelse, 'English privateering against the Dutch 
Republic during the Second Anglo-Dutch War (1664-1667)’ in: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 22 
(2003) 17-31; Rommelse and Downing, ‘State formation, maritime conflict and prisoners of war'. 
27 S. Carrington, The history of the life and death of his most serene highness Oliver Cromwell, late 
Lord Protector (London 1659) 146-148; H. Stubbs, A further justification of the present war against 
the United Netherlands (London 1673) 91; Jones, Anglo-Dutch wars, 158; Charles Boxer, The Anglo- 
Dutch wars of the iy'h century 1652-1674 (London 1974) 27; Frank fox, A distant storm: the Pour Days' 
Battle of 1660, the greatest sea fight of the age of sail (Rotherfield 1996) 341; Ronald Prud’homme 
van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Amsterdam 
and Antwerp, 5th impression 2007) 181. 
28 CSP Domestic, 12 August 1652,14 March 1653. 
29 Kerling, 'Nederlandse krijgsgevangenen’; Shaw, ‘The Commission’, 306-327. 
30 CSP Domestic, 17,27 September 1652,14 March 1653. 
31 CSP Domestic, 10 June, 6 Octoben652. 
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neither wished to assist the other to make good its losses by restoring men 
fit to serve, though this continued to be the case for sick and infirm cap¬ 
tives.32 On the other hand, there was the need to reduce both the financial 
and logistical charge of retaining so many, and so the compromise solution 
of prisoner exchange was resorted to, which meant at least that neither side 
released more than it received in return. Exchanges began early in the first 
war, at first of officers; this was one of the responsibilities of Whalley's com¬ 
mittee.33 The Dutch ambassadors attempted, with the help of captive offi¬ 
cers, to ensure that the best and healthiest were selected for exchange. In 
the second war the Commissioners for Sick, Wounded and Prisoners began 
regulating exchanges in May 1665.34 

Dutch captives taken in both wars were initially landed at coastal towns 
from Hull in the north-east to Falmouth in the south-west. Overcrowding 
in the ports could be extreme, following a battle. After the Battle of Port¬ 
land in 1653 it was complained that “there are more prisoners than there is 
house room for;” while at Portsmouth there were too few surgeons to treat 
the wounded.35 Large numbers were removed to London and other inland 

Greenwich Palace, where Dutch captives were detained, from the north-east with a 
man of war. Netherlandish school, 1630. BHC4168 
National Maritime Museum, Greenwich 

32 CSP Domestic, 23,26 July 1653. 
33 CSP Domestic, 10 September, 11 October, r2 November 1652; 6, ri, 14, r6, 20 May, 1 July, r3, 
26 August, 29,30 September, r October 1653. 
34 CSP Domestic, 4 May, 25 August r666; Aan de Staten Generaal, 3, t6 October 1653, in: 
H. Scheurleer, Verbaelgehouden door de heeren H. van Bevemingk, W. Nieupoort.J. van de Perre, en 
A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extra-ordinaris ambassadeurs van de heeren Stoeten Generaal 
der Vereenigde Nederlanden aan de Repubtyck van Engelandt (Den Haag 1725) tr3-U4, t25. 
35 CSP Domestic, 19,20,22 February 1653. 
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towns and cities, while transfers between these were also frequently neces¬ 
sary.36 This did not always lead to relief: a number of men moved to Can¬ 
terbury had “miscarried for want of necessary conveniences”, resulting in a 
reprimand for the mayor.37 As a way of reducing the expense of their cap¬ 
tivity, captives from both conflicts were set to work. Seamen were placed as 
crew members with merchantmen, fishermen, or colliers plying between 
Newcastle and London. They were also deployed as stevedores or riggers 
in the dockyards. Others were lent as agricultural labourers or, if crafts¬ 
men, set to work for manufacturers "in their own trades”.38 In the first war a 
number were supplied to work on the drainage projects in the East-Anglian 
Fens, directed by Sir Cornelius Vermuyden for the Duke of Bedford and the 
Merchant Adventurers.39 

In addition to their diplomatic duties, the Dutch peace negotiators 
who arrived in June 1653 immediately began to interest themselves in the 
welfare of their prisoners of war, concentrating their efforts on London, 
the venue for the peace talks, and its environs. Locations where prisoners 
were incarcerated included Chelsea College, established as a theological 
foundation by James I but used as a prison by both Interregnum and Res¬ 
toration regimes, and the ‘Mews’ prison, the old royal stables near the pres¬ 
ent-day Trafalgar Square. Captives from the first war were housed in parts 
of Greenwich Palace.40 The ambassadors’ first reports to their principals in 
The Hague revealed the barbarous conditions under which prisoners were 
frequently held and transported, producing a predictable reaction of con¬ 
cern. That they were not merely indulging in over-statement for propagan¬ 
da purposes is suggested by the fact that on occasion, they were prepared 

36 CSP Domestic, 23,25,28,31 March, 4 April, 21,26 July, 22 September 1653,18 May, rzJune, lijuly 

1665. 
37 CSP Domestic, 6 April 1653. 
38 CSP Domestic, 17 June 1652,13 June 1653,9 January, 8 May, 8,11,14 July 1665. 
39 The Dutch deputies in London to the States General, 18 July 1653 NS, in: Birch, T. (ed.), A 
collection of the state papers of John Thurloe (7 vols., London 1742, henceforth SP Thurloe, online 
via www.british-history.ac.uk/), 1,335-47; CSP Domestic, 11 June 1652, 4,16,23 March, 11 June 1653; 
English newsletter, 2 September 1653 OS, in: Coxe, H.O., Firth, C.H. and Ogle, O. (eds.), Calendar 
of the Clarendon State papers preserved in the Bodleian Library (henceforth CSP Clarendon), 8 vols 
(Oxford 1869-70), II, 250-251; CSP Domestic, 9 January 1665,11 January 1666. 
40 The Dutch ambassadors in England to the States General, in: SP Thurloe, I, 470-481; To the 
States General, 7 November 1653, in: Scheurleer, Verbael, 169-170; ‘Greenwich: the history of the 
Queen's House to 1678’, British History online-, http://www.british-history.ac.uk/report.aspxVcom- 

pid=H7854- 
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to acknowledge that some captives were “well enough accommodated.”4' 
Chelsea may be taken as an example of the ambassadors’ concerns, though 
similar complaints were made about other locations, such as Colchester 
in Essex, where prisoners in both wars were lodged in the castle. The en¬ 
voys reported that they suffered "an unspeakable deal of misery, lying upon 
straw, without any thing to cover them, and in the open air.” Many became 
sick, and died.42 While some were induced by threats to take service on En¬ 
glish ships, others volunteered to do so, rather than endure the hardships 
of prison life.43 The Dutch delegates attempted to ameliorate the lot of the 
prisoners by providing them with clothes and ‘necessaries’, medicines and 
lemons to counter the threat of scurvy, and arranged for a doctor to visit 
those held at Chelsea.44 With the cooperation of Whalley and Downing,45 

they also facilitated repatriation via Flanders and exchanges, though for the 
latter noting that negotiations would be simpler if the Republic had tak¬ 
en more English prisoners.46 In some cases they offered to arrange bail for 

41 Beverningk and Van de Perre to the lords states of Zealand, Westminster, 19/29 August 1653, 
in: SP Thurtoe, I, 428-34; Van de Perre to Adriaen van der Hooghe, counsellor at Middleburgh, 
Westminster, 2/12 September 1653, Ibidem, 1,445-55. 
42 CSP Clarendon, II, 219; The Dutch ambassadors in England, to the States General, 23 
September 1653 NS, in: SP Thurloe, I, 470-81; Van de Perre to John de Bruyne raedt pensionary 
of the States of Zealand, Westminster, 26 September 1653 NS, Ibidem, I, 482-94; Aan de Staten 
Generaal, 3 October 1653 OS, in: Scheurleer, Verbael, 113-114; A. Montanus, De beroerde oceaan, of 
tweejarige zee-daaden der Vereenigde Nederlanders en de Engelsche (Amsterdam 1656), 241-242. 
43 E.g. CSP Clarendon, II, 219; Beverningk and Van de Perre to the States of Zealand, Westminster, 
12/22 August 1653, in: SP Thurloe, I, 407-16; The Dutch ambassadors in England, to the States 
General, Westminster, 23 September 1653 NS, Ibidem, I, 470-481; Montanus, De beroerde oceaan, 
241-2; Anonymous, Vlissinger praatje. Verhalende de Engelse praktijk, om de Hollanders (als 'se kon¬ 
den) de voet op de nek te zetten, ontdekt door 't attraperen eens brief, van Olivier Kromwell aan 
Rochard Deane en Georg Monke geschreven, (Vlissingen 1653). 
44 Day report, i8July 1653, in: Scheurleer, Verbael, 34-35; Van de Perre to Mr. Maximilian Teelinck, 
minister at Middleburgh, Westminster, 23 September 1653, in: SP Thurloe, I, 470-81; A letter of in¬ 
telligence from The Hague, 18/28 September 1653, Ibidem, 1,482-94. 
45 Van de Perre to de Bruyne, Westminster, 10 October 1653 NS, in: SP Thurloe, I, 509-23; To the 
lords of the Council of State of the Commonwealth of England, Covent Garden, 7/17 October 
1653, Ibidem, I, 524-537; Beverningk and Van de Perre to the Council of State, Covent Garden, 30 
September/10 October 1653, Ibidem, 1,509-23; Annex to letter to the States General, 12 September 
1653, in: Scheurleer, Verbael, 104; At the Council for prisoners, Ibidem, 113; To the States General, 3 
October 1653, Ibidem, 113-4; Day report, 16 October 1653, Ibidem, 125-6; To the States General, 28 
November 1653, Ibidem, 188-92. 
46 To the States General, 25 August 1653, in: Scheurleer, Verbael, 93-95; Beverningk and Van de 
Perre to the States General, Westminster, 23 September [1653] NS, in: Gardiner and Atkinson, 
Letters and Papers, VI, 70-71. 
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captives.47 Those freed were provided with clothing and blankets for their 
journey. The authorities were prepared to allow repatriation, but insisted 
that for each case a permit be obtained; failure to do so could lead to forfei¬ 
ture of the vessel.48 

Succour was also provided by the Church of Austin Friars, which served 
the large Dutch community in London. Its form of reformed religion en¬ 
joyed the general approval of Cromwell’s regime and so, particularly during 
the first war, it was not hindered in furnishing support to those released by 
the English, as being too young, old or infirm to constitute a further threat, 
but for whom no provision was made. Its fund for relief of the poor even re¬ 
ceived a substantial donation from Cromwell himself, following the peace.49 

Drawing made by Vincent van Gogh in 18/4 of the Dutch Church at Austin Friars. 
The Dutch community in London provided financial and practical aid to Dutch 
captives held in England during the three seventeenth-century Anglo-Dutch wars 
Wikimedia 

47 E.g. Beverningk to John de Witt, 30 June 1653 NS, in: SP Thurloe, 1,301-10; The Dutch ambassa¬ 
dors in London to the Council of State of the Commonwealth of England, Westminster, 25 July/4 
August 1653, Ibidem, 1,377-91; Beverningk and Van de Perre to the States of Zealand, Westminster, 
12/22 and 19/29 August 1653, Ibidem, 1,407-416,428-434; Van de Perre to De Bruyne, 29 August 1653 
NS, Ibidem, 1,428-434. 
48 Beverningk and Van de Perre to the States General, Westminster, 9/19 September 1653, in: 
SP Thurloe, I, 456-469; A letter of intelligence, The Hague, 2 October 1653 NS, Ibidem, 1,482-494; 
To the States General, 21 November 1653, in: Scheurleer, Verbael, 181-184. 
49 J. Lindeboom, Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te London, 
’550-1950 (The Hague 1950), 124-125. 
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The church’s resources were limited, however, and the ambassadors ap¬ 
pealed to the States General for compensation for the church, in addition 
to their requests for money for their own activities to relieve the condition 
of the prisoners. In addition to those released there were also numerous 
escapees. The security arrangements at many prisons were inadequate to 
prevent this, while this was even more the case at locations where prisoners 
were set to work, such as the drainage operations in the fens. The authori¬ 
ties were well aware of the possibility of escape, particularly during transit, 
warning the seaports to be on the lookout for escapees. While on the move, 
captives were not to be “suffered to straggle", or to be billeted in houses, 
which could not be secured.50 For the escapees, ‘freedom’ meant the loss of 
such subsistence as they had enjoyed while incarcerated, so that many of 
these also sought the help of the church or the Dutch envoys, who attempt¬ 
ed to arrange passage for them to Flanders. The delegates feared that, in the 
approaching winter, many escaped captives would perish through hunger 
and cold, since “being at liberty, they know not how to help themselves.”51 

As the first war progressed, progressive shortage of money caused the 
prisoners’ situation to deteriorate further. Money for quartering them re¬ 
mained unpaid, making others reluctant to offer accommodation. The 
mayor of Southampton complained that the sixpence a day for their subsis¬ 
tence had ceased to be paid. In a few cases such failures were compensated 
by private benefactors such as Elizabeth Alkin, who ministered to wounded 
Dutch prisoners at Harwich and Ipswich.52 

Another unenviable group of ‘Dutch’ captives were English seamen in 
Dutch service. The strong economy of Holland attracted labour from all 
the countries of the North Sea rim, so that up to a third of the seamen 
in the Dutch navy during the period in question were of foreign origin: 

50 Bevemingk and Van de Perre to the States of Zealand, Westminster, 12/22 August 1653, SP 
Thurloe, I, 407-16; Day report, 8 August 1653, in: Scheurleer, Verbael, 69-70; To the States General, 
18 August 1653, Ibidem, 89-92; CSP Domestic, 17 June 1652; 3,16,19 March, 19,26 and 29 August 1653. 
51 The Earl of Bedford to Secretary Thurloe, Ely, 18 July 1653, in: SP Thurloe, 1,348-362; Bevemingk 
and Van de Perre to the States of Zealand, Westminster, 12/22 August 1653, Ibidem, 1,407-416; Van 
de Perre to Van der Hooghe, Westminster, 2/12 September 1653, Ibidem, I, 445-455; Van de Perre 
to John De Bruyne, Westminster, 26 September 1653 NS, Ibidem, I, 482-494; A letter of intelli¬ 
gence from The Hague, 27 September 1653 NS, Ibidem, I, 482-494; A letter of intelligence from 
The Hague, 18/28 September 1653, Ibidem, I, 482-494; A letter of intelligence from The Hague, 10 
October 1653, Ibidem, 1,509-523; Montanus, De beroerde oceaan, 241-242. 
52 CSP Domestic, 10 July, 5 and 9 November 1653, 22 February and 31 March 1654; Kerling, 
‘Nederlandse krijgsgevangenen’; E. Alkin to Blackborne in: Gardiner and Atkinson, Letters and 
Papers, VI, 242. 
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Scandinavians, Germans, and also Scots and English.53 In 1653, Parliament 
was asked for directions concerning how such prisoners were to be dealt 
with and requested the Committee for Foreign Affairs to consider how they 
were to be brought to trial. However, the example of ‘Geo. Ogleby, Patrick 
Douglas and Abr. Wikchard’, who were discharged after giving an under¬ 
taking never again to ‘engage against the Commonwealth’, if typical, sug¬ 
gests that the authorities were prepared to show leniency in such cases.54 

The delegates complaints were matched by reports, some undoubtedly 
justified, of the poor treatment of English prisoners in the Republic, where 
there had been no diplomatic representation since before the war. The oper¬ 
ation of the reciprocity principle might have been expected to lead to some 
attention to improving the lot of detainees in their care. Instead, however, 
complaints tended to produce denial, or counter-accusations and sugges¬ 
tions for avengement.55 Cromwell’s Committee for Prisoners was instructed 
to threaten the Dutch delegates with retaliation. It was also complained that 
the resources, however meagre, allotted to Dutch captives were at the ex¬ 
pense of repatriated English prisoners, whose condition was even worse.36 

With Charles II’s appointed commissioners in place, prior to the out¬ 
break of the second war, it could have been expected that the reception 
of prisoners of war would proceed more smoothly than in the preceding 
conflict. Several matters conspired, however, rapidly to produce a crisis. 
The two thousand taken in the first engagement of the war, the Battle of 
Lowestoft in June 1665, overloaded the system to the extent that subse¬ 
quent numbers arrived before the first had been properly cleared. 

In addition, money began to run out even earlier than had been the 

53 Jelle van Lottum, Across the North Sea. The impact on international labour migration, 1550-1850 
(Amsterdam 2007), 67,122-123 and 214; A.R. Little, 'A comparative survey of Scottish service in the 
English and Dutch maritime communities, c. 1650-1707’, in: A. Grosjean and S. Murdoch (eds.), 
Scottish communities abroad in the early modem period (Leiden and Boston 2005) 333-373; CSP 
Domestic, 28 February, 4,11 March and 15 April 1653. 
54 CSP Domestic, 28 February, 411 March and 15 April 1653. 
55 Sibylle Scheipers, 'Introduction: Prisoners in War’, in: Scheipers (ed.). Prisoners in war, 1-20; 
Geoffrey Parker, 'Laws of war’, in: Cowley and Parker (eds.), The reader's companion to military his¬ 
tory, 256-257; Van Hooghe to Paulus van de Perre the Dutch commissioner at London, 4 October 
1653 NS, in: SP Thurloe, 1,509-523. 
56 Dutch ambassadors to the States General, Westminster, 23 September 1653 NS, in: SP Thurloe, 
1,470-481; Van Hooghe to Van de Perre, Hague, 4 October 1653 NS, Ibidem, 1,509-23; CSP Domestic, 
26 August, 1 October 1653; To the States General, 3 October 1653, in: Scheurleer (ed.), Verbael, 
113-114; Thurloe to the Dutch ambassadors, 1 October 1653 OS, Ibidem, 121; Mayor of Colchester to 
Lieutenant of the Tower [Colonel John Barkstead], 26 October 1653, in: Gardiner and Atkinson, 
Letters and Papers, VI, 132-133. 
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Aerial view of the excavations at the hospital of St Mary Magdalen near Winchester. 
Dutch captives were detained during the Second Anglo-Dutch War in the alms¬ 
house, in the centre of the photo. June 2013 
Department of Archaeology of the University of Winchester 

case in the first war. The resulting logistical and financial problems were 
described graphically by John Evelyn, the Commissioner for Kent and Sus¬ 
sex, and his friend and contact at the Navy Board, Samuel Pepys, in their 
celebrated diaries.57 Evelyn was at his wits’ end to find accommodation and 
money for his charges, whose condition was comparable to those suffered in 
the first war. In 1665 he wrote “Our prisoners... beg at us, as a mercy, to knock 

57 F.S. De Beer (ed.), The Diary of John Evelyn (6 vols., Oxford 1955), III; R. Latham and W. 
Matthews (eds.), The Diary of Samuel Pepys. A new and complete transcription (11 vols., London 
1970-1983), V and VI. 
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them on the head, for we have no bread to relieve the dying creatures”.58 A 
complicating factor was the raging of the Great Plague. At its height at the 
end of the summer of 1665, this had grave logistical and economic effects, 
as well as diverting resources needed for the captives. The Great Fire of Lon¬ 
don in 1666 formed a further serious distraction. A Dutch pamphlet pro¬ 
tested that prisoners “die of hunger, thirst, cold and other deprivations, that 
are worse than quick death by water, fire or the sword ... in inconceivable 
numbers ... which is a violation of the Rights of Nations...”.59 

Like his predecessors in the first war, Ambassador Van Gogh did his best 
to provide relief for those imprisoned. He, too, obtained assistance from the 
Austin Friars parish, as well as from the Dutch fishing community of Yar¬ 
mouth. He appealed to the States General for compensation for the church, 
as well as for direct help for the prisoners.60 However, his departure, at the 
end of 1665, put a stop to these activities. The captives were thus denied the 
benefit of a representative to intercede for them, following the King’s edict 
of November 1665, that the States General should henceforth pay for the 
subsistence of its prisoners in England, while he would assume the support 
of the English captives in the Republic. This led to warnings that this would 
lead to the speedy deaths of the Dutch, who would henceforth receive only 
bread and water. They likewise were bereft of a spokesman when money 
intended for prisoners was claimed for diversion to England’s own seamen, 
who were starving after remaining unpaid for months.61 

58 CSP Domestic, 23, 28, 29 September, 31 October 1665; De Beer, The Diary of John Evelyn, 17 
September 1665, III, 418; Evelyn to Sir William Coventry, 2 October 1665, in: William Bray (ed.), 
Diary and correspondence of John Evelyn F.R.S.(4 vols, London 1857), III, 173-175. 
59 EVL Den omsigtigen Hollander. Vertoond in een t'samenspraak tusschen een politijk, een koop¬ 
man, een schipper. Alle drie oprechte Hollanders. Een Engelsman, wonagtig in Holland (Holland 
1667), p. 28-29. 
60 Dutch National Archive, States General, Sekrete Kas Engeland, Van Gogh to the States 
General, 10 December 1665; Sir Thomas Clifford to Arlington, 11 July 1666, in: CSP Domestic, vol. 
1665-1666,524; British National Archive, SP Holland, 84/177, f. 122, Van Gogh to the States General, 
23 July 1665; Van Gogh to DeWitt, 24 and 31 July 1665, in: H. Scheurleer (ed.), Brieven geschreven 
ende gewisselt tusschen den heer Johan de Witt, Raedt-pensionaris en Groot Segelbewaerder van 
Hollant etc. (7 vols, The Hague, 1723-1725) IV, 473-474 and 476-477; Lindeboom, Austin Friars, 75; 
Dutch community of Yarmouth to the Dutch church at Austin Friars, 19 October 1665 and Van 
Gogh to the Dutch Church at Austin Friars, 20 October, 14 November 1665 and 1 November 1667, 
in: Joannes Henricus Hessels (ed.), Epistulae et tractatus: cum reformationis turn ecclesiae Londino- 
Batavae historiam illustrantes: ex autographis mandante ecclesia Batava (Cambridge 1897), 2523- 
2524,2531-2532 and 2547. 
61 Latham and Matthews (eds.), The diary of Samuel Pepys, VI, 7 October 1665,255-256; Kerling, 
'Nederlandse krijgsgevangenen’; Shaw, ‘The Commission’; Beresford, The Godfather of Downing 
Street, 198-199; CSP Domestic, 20 November 1665. 
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Conclusion 

The arrival of the Dutch ambassadors Van Bevemingk, Jongestal, Van de 
Perre and Nieupoort was unfortunately timed from the point of view of 
commencing peace negotiations. The Battle of the Gabbard, the first ma¬ 
jor English victory of the first war, had just been fought. The ‘fanatic’ ele¬ 
ments of the, though by now dismissed, Rump parliament still dominated 
the public debate, whipping up the violently anti-Dutch feelings that were 
propagated in the pamphlet campaign. While desirous of peace, the am¬ 
bassadors found the Rump’s first demands unacceptable and a stalemate 
ensued. However, the danger, clear to Cromwell and the moderate party, 
that prolonging the war would benefit Orange elements in the Republic 
that sought the overthrow of De Witt’s regime, provided the inducement 
to compromise. The ambassadors succeeded in having the obstacle of 
England’s ‘closer union’ demand sidelined, which cleared the way for the 
peace of 1654.62 

Alarmed by accounts of the parlous conditions under which Dutch pris¬ 
oners of war were held, the ambassadors were able rapidly to bring some 
amelioration to the lot of those held in London and the vicinity. They re¬ 
ported to the States General of the frequently inhuman conditions of their 
captivity and solicited money for them. They furnished aid in the form of 
clothing and other necessities, and arranged for medical visits. With the 
English authorities they were able to negotiate the release and exchange of 
detainees, arranging for their transport and providing them with blankets 
and clothes for the journey. Despite the delegation’s relatively late arrival, 
the fact that most English victories were achieved in the second year of 
fighting meant that the ambassadors were in place as prisoner numbers 
increased sharply. 

The diplomatic support available to Dutch prisoners in the first war 
thus contributed significantly to alleviating their distress. Its contribution 
should not be exaggerated, as the envoys were unable to influence the gen¬ 
eral conditions of their captivity, but substantial numbers of individuals 
within the ambassadors’ sphere of operation undoubtedly benefited. This 
was in contrast to the situation in the second war when, following the de¬ 
parture of Ambassador Van Gogh, their welfare became the responsibili¬ 
ty of the English Commissioners such as Evelyn and Reymes. While these 
were men of probity and humanity, they had to contend with a chronic lack 

62 Jones, Anglo-Dutch wars, 136-141; Blair Worden, The Rump Parliament 1648-1653 (Cambridge 
1974), 302-303. 
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of funds, in addition to complicating factors such as the Great Plague. With 
no diplomats to represent them, the Dutch prisoners had to accept posi¬ 
tions in the priority order below England’s own sick, wounded and unpaid 
seamen. Numerous captives would undoubtedly also have benefited, had 
there been a diplomatic presence to defend their interests in the second 
conflict. 

The treatment of prisoners, in the First Anglo-Dutch War as in the Sec¬ 
ond, reflects the general tendency of the period towards convergence of 
practice between land-based and maritime conflicts. Those captured in 
the latter, once ashore, were treated similarly to those of land wars. Why 
then did the conditions of their captivity seem to defy the trend toward 
the acceptance of ‘good warfare’ and increasing humanity towards prison¬ 
ers?63 While the polemic of the pamphlet campaign attempted to portray 
the Dutch as crypto-Papists undeserving of civilised consideration, there 
is little to indicate that this influenced significantly the regime’s policy or 
practice. For Cromwell the Dutch combatants, like the Scots and in con¬ 
trast to the Papist Irish, were as Calvinists redeemable, if temporarily on 
the wrong side. They had needed to be defeated but their captured soldiers 
and seamen deserved respectful treatment. There are no indications that 
the frequently appalling conditions of their captivity had official sanction. 
Whether the behaviour of their guards or gaolers was influenced by the 
fanatics’ propaganda is difficult to ascertain, since its effect on specific sec¬ 
tions of the public cannot easily be estimated.64 It is probable that, as in the 
second war, shortage of money, though not as stringent as in that conflict, 
together with the logistical overload of the system by prisoners from battles 
that followed one another at too-short intervals, were the primary causes of 
the misery which the ambassadors attempted to relieve. 
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Schippers van Memel 
Onderzoek naar de opkomst van een schippersgemeenschap aan de Oostzee, 
1778-1819 

Jelle van der Schaaf 

Abstract 
Little is known about the development of maritime shipmaster communi¬ 
ties in early modern Europe. Historians have observed that these communi¬ 
ties rose and declined, but the mechanics behind this phenomenon remain 
largely unexposed. With the help of the newly created Sound Toll Registers 
online - database (STRO) it is possible to study these processes in an un¬ 
precedented way. Detailed information on individual shipmasters and their 
Sound passages is now available for research. The Belgian historian Werner 
Scheltjens pioneered the historical inquiry in this field, suggesting that mar¬ 
itime communities arose from preexisting regional transportation networks. 
According to him, shipmasters from the same place of residence specialized 
in the same cargoes and destinations, and the rise and decline of these mar¬ 
itime communities was related to the development of their specializations. 
By making use of STRO, this article tries to put these assumptions to the test, 
and attempts to expand our knowledge of the development of maritime 
shipmaster communities. This is done by studying the shipmasters of the 
East-Prussian city of Memel between 1778 and 1819. 
The results of this research are only partially in accordance with the theoret¬ 
ical notions of Scheltjens. The shipmasters of Memel moved almost exclu¬ 
sively along trading routes that started and ended in their homeport. This 
means that they indeed specialized. Their ships sailed less often in ballast 
than those of their colleagues from other communities who made the same 
journeys. Being a resident of Memel thus gave them a competitive advan¬ 
tage on the routes connected to the city. However, the shipping community 
of Memel did not thrive when the trade of the city was flourishing, and the 
Memel shipmasters were no locals who made the jump from regional trade 
to long-distance trade. On the contrary, the community consisted for a large 
part of shipmasters coming from Great Britain and from nearby East-Prussian 
and Baltic towns, who migrated to the city only at times when shipping to 
and from Memel dwindled. Some of them left again after the transportation 
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market recovered. I suggest that these shipmasters moved their home base 
to Memel with the goal of improving their competitiveness and retaining 
their position in the transportation market in times of decline. This case 
study shows that early modern maritime shipmaster communities were not 
necessarily rooted in local transportation networks. 

Inleiding 

In de Vroegmoderne Tijd nam in Europa de vraag naar massagoederen als 
graan, zout, vis en hout explosief toe, en ook de markt voor luxeartikelen 
als specerijen, suiker en textiel maakte een vergelijkbare expansie door. Via 
stapelplaatsen verspreid over het continent werden deze goederen over 
zee naar West-Europese handelscentra als Antwerpen, Amsterdam en Lon¬ 
den vervoerd.1 Als gevolg hiervan nam ook de vraag naar transport toe. Het 
waren schippers uit zowel havensteden als uit kleinere landelijke gemeen¬ 
schappen die dit internationale goederenverkeer verzorgden. Historische 
bronnen laten zien dat deze schippersgemeenschappen opkwamen, maar 
na verloop van tijd ook weer van de transportmarkt verdwenen.2 Illustra¬ 
tief voor dit fenomeen zijn drie eeuwen Friese scheepvaart. Zo waren het 
in de zestiende eeuw schippers uit Stavoren, Hindeloopen, Molkwerum, 
Workum en Harlingen die de Oostzee bevoeren, en de zeventiende eeuw 
zag hier gemeenschappen uit Warns en Ameland aan toegevoegd. Aan het 
begin van de achttiende eeuw was de rol van vier van deze steden en dor¬ 
pen alweer uitgespeeld, terwijl er vanaf dat moment nieuwe schippersge¬ 
meenschappen ontstonden in Woudsend, Makkum, Dokkum, Lemmer en 
Heerenveen. Geen van deze Friese plaatsen bleek in de negentiende eeuw 
in staat zijn positie in de transportsector te handhaven.3 

In de historiografie worden ontwikkelingen als deze wel gesignaleerd, 
maar tot voorkort werden er weinig tot geen pogingen ondernomen om 
hiervoor passende verklaringen te vinden. Hierdoor bleven de mechanis¬ 
men die steden en dorpen tot maritieme centra lieten uitgroeien groten¬ 
deels onbekend. Sinds 2010 houdt een team van onderzoekers aan de Rijks¬ 
universiteit Groningen zich bezig met dit vraagstuk, en in de zoektocht 

1 Jonathan I. Israel, Nederland als centrum van de wereldhandel, 1585-1740 (Franeker ïggi) 26-34. 
2 Jan Willem Veluwenkamp en Wemer Scheltjens, ‘Sound Toll Registers online as an instru¬ 
ment for the study of shipmaster communities. The cases of Pekela and Papenburg, 1750-1800’ 
(geraadpleegd via www.soimdtoll.nl) 4. 
3 J.A. Faber, ‘Friesland and the Baltic trade’, in: W.G. Heeres e.a. red., From Dunkirk to Danzig. 
Shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 (Hilversum ig88) 20-21. 
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naar een algemeen verklarend model voor zowel de opkomst als de neer¬ 
gang van vroegmoderne schippersgemeenschappen heeft de Belgische his¬ 
toricus Wemer Scheltjens inmiddels een viertal hypothesen geformuleerd. 
Scheltjens stelt dat: (1) Maritieme schippersgemeenschappen ontstonden 
vanuit reeds bestaande regionale transportnetwerken.4 (2) De ontwikkeling 
van schippersgemeenschappen werd bepaald door de ontwikkeling van de 
lokale economie, de ontwikkeling van de vraag naar maritiem transport en 
het marktgedrag van de schippers. (3) Het marktgedrag van de schippers 
werd gekenmerkt door specialisatie naar bestemmingen en lading tenein¬ 
de kennisvoordeel en dus concurrentievoordeel te verwerven. (4) Schip¬ 
pers uit dezelfde woonplaats specialiseerden zich naar overeenkomstige 
bestemmingen en ladingen, en de ontwikkelingen van lokale schippersge¬ 
meenschappen hing samen met de ontwikkeling van die specialisatie.5 

Ook in dit artikel wordt gepoogd onze kennis van vroegmoderne schip¬ 
persgemeenschappen te vergroten. Dit zal gebeuren door in te zoomen op 
de schippers van de Oost-Pruisische havenplaats Memel. Tot halverwege de 
achttiende eeuw had deze stad slechts een bescheiden regionale betekenis, 
maar daarna groeide de haven in rap tempo uit tot een stapelplaats met 
een zeer omvangrijke goederenoverslag. Vooral hout, vlas en graan werden 
vanuit Memel richting West-Europa geëxporteerd. Kort daarna, vanaf 1778, 
begonnen ook schippers uit de Pruisische haven door de Sont te varen. 
De opkomst van de schippersgemeenschap van Memel, en de zoektocht 
naar een verklaring voor deze ontwikkeling, staan in dit artikel centraal. 
De theorieën van Scheltjens fungeren hierbij als hulpmiddel en zijn bepa¬ 
lend voor de structuur van het betoog. Onderzocht zal worden vanwaar de 
schippers vertrokken, waar zij naartoe voeren, wat zij op hun reizen mee 
aan boord namen en of hieruit enige vorm van specialisatie blijkt. Oftewel, 
het marktgedrag van de schippers zal in kaart worden gebracht. Vervolgens 
wordt gepoogd op basis van deze gegevens de ontwikkeling van de gemeen¬ 
schap uit te leggen, en zal er worden gekeken of deze inderdaad samenhing 
met de ontwikkeling van een eventuele specialisatie. 

Voor de benodigde gegevens zal uit de Deense Sonttolregisters worden 
geput. De Sonttolregisters vormden de administratie van de tol die door 
de Koning van Denemarken werd geheven over de scheepvaart die tussen 
1497 en 1857 de Sont passeerde. Ze bevatten gegevens over de datum van 
passeren, de naam van de schipper, zijn thuishaven, zijn haven van vertrek, 

4 Veluwenkamp en Scheltjens, ‘Sound Toll Registers’, 4. 
5 Mondeling medegedeeld door Werner Scheltjens. 
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de haven van bestemming, de goederen aan boord en de betaalde tol.6 De 
Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar, het Fries Historisch Letterkundig 
Centrum in Leeuwarden, zijn sinds 2008 bezig de registers te digitaliseren, 
en in de vorm van een elektronische database toegankelijk te maken voor 
onderzoekers en andere belangstellenden. De database, ‘Soundtoll Regis¬ 
ters Online' (STR Online), is mogelijk de rijkste bron die een maritiem his¬ 
toricus tot zijn beschikking kan hebben, maar heeft bij het bestuderen van 
schippersgemeenschappen als tekortkoming dat schippersactiviteit op al¬ 
leen de Noordzee of alleen de Oostzee, onopgemerkt blijft. Dit artikel richt 
zich daarom enkel op schippers die de Sont passeerden. Toen dit onderzoek 
werd gestart in maart 2013 stonden alleen de passages uit de periode 1686- 
1819 online, waardoor het onderzoek tot deze jaren beperkt blijft. Voordat de 
Sonttolregisters zullen worden geraadpleegd, zal allereerst gekeken worden 
naar de economische ontwikkeling van Memel die vooraf ging aan de op¬ 
komst van de schippersgemeenschap. 

Paskaart van een gedeelte van de Oostzee met de kust van Polen en Letland, 
Johannes van Keulen, 1682, ets en gravure 
Collectie Rijksmuseum 

6 Veluwenkamp en Scheltjens, ‘Sound Toll Registers’, 2. 
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Memel als kleine Oostzeehaven 

Memel werd in 1252 gesticht op de plek waar de Koerse Haf en de rivier de 
Dange in de Oostzee uitmondden.7 De nederzetting was een gezamenlijk 
initiatief van een groep kruisvaarders en de bisschop van Koerland.8 Vanaf 
het eerste jaar werd Memel gedomineerd door een burcht, en binnen vijftig 
jaar waren er al een drietal kerken gebouwd. Dat één van deze kerken was 
gewijd aan Sint-Nicolaas, de beschermheilige van zeevaarders, zou er op 
duiden dat Memel in die tijd een belangrijke havenplaats was.9 Dit moet 
echter van korte duur zijn geweest. Als gevolg van de oorlogen tussen de 
Duitse Orde en Litouwen werd de stad in de veertiende en vijftiende eeuw 
meerdere malen vernietigd. Hoewel Memel steeds weer opnieuw werd op¬ 
gebouwd, ontvolkte de regio en nam het economisch belang van de neder¬ 
zetting af.10 

Memel herstelde in de vijftiende en de zestiende eeuw maar heel be¬ 
perkt, ondanks dat de nederzetting in directe verbinding stond met de ge¬ 
lijknamige rivier de Memel. Met zijn 900 kilometer lengte was dit één van 
de belangrijkste handelswegen van Noord-Oost-Europa. De rivier vond zijn 
oorsprong in het huidige Wit-Rusland, ten westen van Minsk, en stroomde 
via Litouwen naar Oost-Pruisen waar het in de Koerse Haf uitmondde. De 
Memel trok handelsverkeer aan uit Wit-Rusland, het westen van Oekraïne 
en uit delen van Rusland.11 Dat Memel hier niet van heeft kunnen profite¬ 
ren had niet enkel te maken met de vele verwoestingen in de veertiende 
en vijftiende eeuw. Ook de concurrentie van Danzig, Koningsbergen en 
Riga speelde een rol. Deze steden waren in staat hindernissen op te werpen 
die de ontwikkeling van de handel en scheepvaart in Memel belemmer¬ 
den.12 De handel afkomstig uit het stroomgebied van de Memel kwam in de 
Koerse Haf terecht, vanwaar het transport over de rivieren de Deime en de 

7 Een haf is een groot meer waar een rivier in uitmondt, direct gelegen aan zee, maar hiervan 
afgesloten door een smalle landtong. 
8 Bemhart Jahnig, ‘Memel als Angriffspunkt der Litauer wahrend der Zeit des Deutschen 
Ordens’ in: Bemhart Jahnig red., Memel als Brücke zu den Baltischen Landem. Kulturgeschichte 
Klalpédas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Osnabrück 2011) 35-36. 
9 Vladas Zulkus, 'Entwicklungslinien der Stadt Memel von der Gündung bis zurMitte des ly.Jahr- 
hunderts’ in: Bemhart Jahnig red., Memel als Brücke zu den Baltischen Landem. Kulturgeschichte 
Klaipédas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Osnabrück 2011) 17-19,27-28. 
10 Ibidem, 13. 
11 Erich Weise, Handbuch der historischen Statten. Ost- und Westpreussen (Stuttgart 1981) 143- 
144. 
12 Zulkus, ‘Entwicklungslinien der Stadt Memel', 34. Uit mijn bron blijkt niet wat deze ‘hindernis¬ 
sen’ exact inhielden. 
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Pregel naar Koningsbergen leidde. Via de Oost-Pruissische hoofdstad kon 
men vervolgens de Weichselhaf invaren en zo ook Danzig bereiken.13 

Als gevolg hiervan bleef Memel een onbeduidend kustplaatsje. In 1503 
telde de stad ongeveer honderd inwoners, en een halve eeuw later moeten 
dit er vijf- a zeshonderd zijn geweest. Op dat moment golden voor Memel 
de stadsrechten van Lübeck. De consequentie hiervan was dat de bewoners 
van het stadje wel bomen mochten kappen voor het bouwen van huizen en 
schepen, maar het verbood hen om het hout ter verkoop aan te bieden.14 
Pas vanaf J557 verwierven kooplieden uit Memel het recht om handel te 
drijven met het Litouwse achterland en de rivier de Memel te benutten 
voor de houthandel. Dit begunstigde de economische ontwikkeling en de 
groei van de stad.15 Tijdens de zeventiende en de eerste helft van de acht¬ 
tiende eeuw bleef de bevolking van Memel echter nog steeds beperkt in 
omvang. Het inwoneraantal van de stad lag toen rond de duizend.16 

Het zeeverkeer dat Memel in deze periode aandeed was nog steeds ge¬ 
ring en de haven bleef een voornamelijk regionale betekenis houden. Ge¬ 
middeld laadden ongeveer dertig schepen per jaar in Memel hun goederen 
in, en dan ging het bovendien voornamelijk om kleine vaartuigen. Het aan¬ 
deel van de grootste scheepstypes betrof slechts enkele procenten. Memel 
kan wat dit betreft met kleinere Oostzeehavens als Elbing en Kolberg wor¬ 
den vergeleken. Het grootste deel van de aanmerende schepen kwam uit 
de omringende havens; 2r procent was afkomstig uit Lübeck, 18 procent uit 
Danzig, 9 procent uit Gotland en 7 procent kwam uit Kolberg. Het aandeel 
van de havens ten westen van de Sont was gering. Af en toe kwamen er wel 
schepen uit Amsterdam of uit de Franse zouthavens de haven van Memel 
binnen, maar bezoeken uit andere West-Europese havens brachten geen 
regelmatige verbindingen tot stand.17 Ten slotte waren tussen Memel en de 
naburige Oostzeehavens, voornamelijk Libau, kleinere vissersboten in de 
koopvaardij actief. Zij transporteerden verscheidene goederen van en naar 
Memel en deden ook dienst als passagiersschepen.18 

Tijdens de eerste driekwart van de achttiende eeuw voeren er praktisch 
geen schippers door de Sont die aangaven dat zij Memel als thuishaven 

13 Weise, Handbuch der historischen Statten. Ost- and Westpreussen, 144. 
14 Zulkus, ‘Entwicklungslinien der Stadt Memel’, 24-25. 
15 Ibidem, 34. 

16 Weise, Handbuch der historischen Statten. Ost- und Westpreussen, 143. 
17 Andrzej Groth, Der Haten in Memel in den Jahren 1664 bis 1722' in: Bemhart Jahnig red., 
Memel als Briicke zu den Baltischen Landem. Kulturgeschichte Klaipédas vom Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert (Osnabrück 2011) 103-107. 
18 Ibidem, 107. 
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hadden, maar daarna ontstond in korte tijd een zeer vitale schippers¬ 
gemeenschap. Binnen vier jaar steeg het aantal jaarlijkse doorvaarten in 
1782 naar 57, en na een periode van stilval tussen 1805 en 1813 bereikten de 
schippers in 1815 een hoogtepunt van 162 Sontpassages. Tussen 1778 en 1819 
voeren de schippers van Memel ruim tweeduizend keer door de Sont. Waar 
voeren deze schippers heen, wat vervoerden zij en was er sprake van spe¬ 
cialisatie? 

Grafiek 1 Jaarlijkse aantallen Sontpassages, zowel oost-als westwaarts, door 
schippers met Memel als thuishaven 
Bron: STR online - www.soundtoll.nl 

Het marktgedrag van de schippers van Memel 

Via STR Online zijn de vertrekhavens, de bestemmingen en de getranspor¬ 
teerde goederen, m.a.w. het marktgedrag van de schippers, volledig in kaart 
te brengen. Uit de gegevens blijkt dat de schippers van Memel in de onder¬ 
zochte periode voornamelijk vanuit de eigen woonplaats richting de Sont 
vertrokken. Tabel 1 laat zien dat het aandeel van Memel steevast tussen de 
80 en 90 procent lag. Naburige havens als Danzig, Libau en Riga werden nog 
wel eens als alternatief vertrekpunt gebruikt, maar deze hadden nooit een 
groter aandeel dan een paar procent. Het aantal havens dat ten westen van 
de Sont werd aangedaan lag hoger, maar de schippers van Memel beperk¬ 
ten zich ook daar tot een klein aantal bestemmingen. Groot-Brittannië, de 
Republiek, Frankrijk en Portugal werden aangedaan. Uit tabel 2 blijkt dat 
vooral de Britse havens een belangrijke eindbestemming vormden. Tussen 
de 60 en de 80 procent van de reizen leidde hier naar toe, waarvan twee 
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derde richting Londen. Binnen de Republiek voeren de schippers bijna 
exclusief naar Amsterdam. De schippers bewogen zich vanuit Memel dus 
voornamelijk over drie grote routes, die allen in Memel zelf begonnen. Zij 
specialiseerden zich dus in de eigen thuismarkt. 

Tabel 1 Vertrekhavens ten oosten van de Sont door schippers met Memel als thuishaven 

_1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819 

_aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Memel 12 80 171 83.8 216 78.3 241 87.6 376 87.2 
Overig 3 20 33 16.2 60 21.7 34 12.4 55 12.8 

Bron: STRonline - www.soundtoll.nl 

Tabel 2 Bestemmingen westwaarts door Schippers met Memel als thuishaven 

1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Groot-Brittannië 8 57.2 
De Republiek 3 21.4 
Atlantische kusten 2 14.3 
Overig 1 7.1 
Bron: STR online - www.soundtoll.nl 

110 60.4 
24 13.2 
45 24.7 

3 1.6 

167 64.5 
51 19.7 
35 13.5 

6 2.3 

217 81 
23 8.6 
13 4.9 
15 5.6 

263 66 
81 20.4 
22 5.5 
32 8.1 

In Memel laadden de schippers, geheel in overeenstemming met het loka¬ 
le aanbod, hoofdzakelijk hout, granen, vlas, hennep en zaden in. Wanneer 
deze ladingen vergeleken worden met die van schippers die dezelfde routes 
bevoeren, maar die hun thuishaven elders hadden, dan vallen er een aantal 
dingen op. Het aandeel hout, het belangrijkste exportproduct van de stad, 
lag bij de schippers van Memel gedurende de gehele periode lager dan bij 
de overige schippers die vanuit Memel door de Sont voeren. De agrarische 
producten waren bij de schippers van Memel dan weer oververtegenwoor¬ 
digd. Ook namen zij vaker minder belangrijke producten mee als was, as, 
teer, talk en borstels. Deze producten waren voor de meeste schippers uit 
West-Europa waarschijnlijk geen reden om naar Memel te varen, maar 
ze waren wel degelijk te koop. Mogelijk waren de schippers die in Memel 
woonden beter in staat de goederen op hun thuismarkt gericht in te nemen 
dan de schippers die van buitenaf kwamen. Dit zou eveneens een speciali¬ 
satie in de thuismarkt betekenen. 

Wanneer de goederen worden bekeken die aan de andere kant van de 
Sont werden ingeladen, blijkt dat de Memelse schippers moeite hadden om 

30 VOL. 33, NO. 2, 2014 

SCHIPPERS VAN MEMEL 

hun ruimen te vullen met producten die op de thuismarkt konden worden 
afgezet. Vooral in Groot-Brittannië bleek dit lastig. Vanuit hier voeren de 
schippers hoofdzakelijk terug in ballast. De weinige goederen die specifiek 
op de Britse markt werden ingekocht betroffen vooral koffie en suiker. In 
de Republiek was het beduidend makkelijker inkopen doen. Bij de terug¬ 
reizen vanuit Amsterdam maakte ballast een kleiner deel van de lading uit. 
De schippers hadden op deze route vooral vruchten, kaas, tabak, ijzeren 
producten en papier aan boord. De Franse en Portugese havens leverden 
vooral zout aan de schippers. Wijn, textiel, specerijen en olie werden vanuit 
verscheidene West-Europese locaties geïmporteerd. Ook bij deze terugrei¬ 
zen is er een verschil waar te nemen tussen de schippers van Memel en de 
overige schippers die op dezelfde routes naar Memel voeren. Dit uit zich 
in het percentage schippers dat met ballast vanuit West-Europa vertrok. In 
tabel 3 wordt dit duidelijk geïllustreerd. De jaren 1770-1779 geven een ver¬ 
tekend beeld omdat er in dat decennium slechts dertien keer een schipper 
vanuit Memel naar het Westen vertrok, maar de overige decennia laten een 
structureel verschil zien tussen degenen die vanuit Memel de drie voor¬ 
naamste routes aflegde, en zij die dezelfde routes vanuit andere thuisha¬ 
vens bevoeren. De Memelse schippers kwamen beter beladen naar de stad 
terug dan hun collega's uit andere steden. 

Tabel 3 Het aandeel van ballast in de totale belading tijdens de terugreizen naar Memel 
door schippers met Memel als thuishaven, en door schippers die dezelfde routes 
bevoeren en een andere thuishaven hadden. 

_1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819 

Thuishaven Memel 100% 55.2% 35.2% 51.1% 35.9% 
Overige thuishavens 71.8% 78.2% 68.2% 73.8% 50% 
Bron: STR online - www.soundtoll.nl 

Hieruit valt te concluderen dat de specialisatie in de eigen thuismarkt, de 
schippers van Memel een concurrentievoordeel opleverde. Vermoedelijk 
waren zij niet alleen in staat om hun goederen flexibeler en uitgebreider 
in Memel in te laden, zij konden eveneens beter inspelen op de vraag van¬ 
uit Memel en hierdoor ook in West-Europa hun schepen doelgerichter be¬ 
vrachten. Hun reizen van Memel naar Londen, Amsterdam en de Atlanti¬ 
sche zouthavens, en weer terug naar huis, moeten hierdoor rendabeler zijn 
geweest dan de reizen van de overige schippers die zich op dezelfde routes 
begaven. De numerieke verhouding tussen beide groepen schippers is goed 
zichtbaar in grafiek 2, waarin de ontwikkeling van de schippersgemeen¬ 
schap naast de ontwikkeling van de haven van Memel is gezet. Duidelijk 
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wordt dat de Memelse schippers, zeker in de achttiende eeuw, maar een 
klein gedeelte van de totale export van de stad transporteerden. Dezelfde 
grafiek maakt eveneens duidelijk dat de scheepvaart van Memel, met een 
vertraging van vijftien jaar, reageerde op de toename van het handelsvolu¬ 
me van de stad. De verklaring voor de opkomst van de Memelse schippers¬ 
gemeenschap moet dus worden gezocht in de ontwikkeling van de haven. 

Grafiek 2 Het totaal aantal schepen dat vanuit Memel richting de Sont vertrok 
{handel), vergeleken met de activiteit van de eigen schippersgemeenschap 
{scheepvaart) 
Bron: STR online - www.soundtolLnl 

De ontwikkeling van de schippersgemeenschap verklaard 

Het eerste omslagpunt in de ontwikkeling van de haven van Memel vond 
plaats in 1745. In dat jaar werd de rivier de Dange uitgebaggerd en begon 
de stad aan een zevenjarig project waarbij de infrastructuur van de haven 
werd verbeterd.19 Hiermee zag de stad een decennia oude wens eindelijk 
in vervulling gaan. Al in 1709 werd een plan ontwikkeld om de haven toe¬ 
gankelijker te maken zodat ook de grootste handelsschepen aan konden 
meren. Vanwege de verzanding in de monding van de Dange konden deze 
schepen op dat moment niet met volle belading passeren, en waren zo ge¬ 
dwongen hun goederen via kleinere bootjes de haven in te varen. Hierdoor 

19 Rolf Straubel, Die Handelsstadte Königsberg und Memel in frider'izianischer ZeiL Ein Beitrag 
zur Geschichte des ost- und gesamtpreussischen “Commerciums" sowie seiner sozialen Trager, 1763- 
1806/15 (Berlijn 2003) 153. 
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werden de kosten van het transport verhoogd. Daarnaast bood de haven 
aan overwinterende schepen weinig bescherming tegen drijvende ijsschot¬ 
sen.20 Wegens problemen met de financiering werd het project pas 35 jaar 
later gerealiseerd. Dit leverde Memel een aantrekkelijke haven op die zich 
in zijn toegankelijkheid onderscheidde van andere Oostzeehavens.21 Het 
effect was meteen merkbaar, de haven bloeide in korte tijd op. Uit de ge¬ 
gevens van STR Online blijkt het aantal schepen dat vanuit Memel door 
de Sont voer, steeg van zo’n zeven a acht per jaar in de periode vóór infra¬ 
structurele verbeteringen, tot gemiddeld veertig a vijftig per jaar tijdens de 
twintig jaar die daar op volgde. 

Vanaf 1763 groeide Memel in korte tijd uit tot een handelscentrum van 
groot belang. De oorzaak lijkt te moeten worden gezocht in een combinatie 
van Pruisisch mercantilisme enerzijds en de toenemende vraag naar hout 
vanuit de Engelse markt anderzijds. De Pruisische monarch Frederik de 
Grote kampte na de Zevenjarige Oorlog met een tekort aan financiële mid¬ 
delen, en trachtte de negatieve handelsbalans van Pruisen in een positieve 
om te zetten. Eén van de manieren waarop hij dit deed was het stimule¬ 
ren van de houtexport. Hij bepaalde onder andere dat zijn voornaamste 
exportproduct enkel nog op Pruisisch grondgebied mocht worden gekapt.22 
In de buurt van Memel waren nog zeer uitgestrekte en onaangeraakte bos¬ 
sen aanwezig, en bovendien waren de arbeidskosten hier lager dan in ande¬ 
re hout exporterende regio’s aan de Baltische kust. Het hout kon hierdoor 
goedkoper worden aangeboden. Memel kon zo tot de voornaamste houtha¬ 
ven aan de Oostzee uitgroeien.23 Aan de andere kant van de Sont kwam de 
Engelse vraag naar hout voor een belangrijk deel voort uit de behoeften 
van de scheepsindustrie, die constant uitbreidde omdat het belang van de 
oorlog op zee in de tweede helft van de achttiende eeuw toenam. Maar ook 
voor de bouw van huizen, havens en kanalen was er in Engeland dringend 
vraag naar hout. Het was de ‘industriële revolutie’ die de vraag naar bouw¬ 
materialen deed stijgen, zo bepleit de Finse historicus Sven-Erik Aström.24 

De derde factor die aan de groei van de haven van Memel bijdroeg was 

20 Groth, 'Der Hafen in Memel in den Jahren 1664 bis 1722’, 99-103. 
21 Sven-Erik Aström, From tar to timber. Studies in Northeast European forest exploitation and 
foreign trade, 1660-1860 (Helsinki 1988) 108. 
22 Hugo Rachel, 'Der merkantilismus in Brandenburg-Preussen’, in: Otto Biisch e.a. red., 
Moderne Preussische Geschichte, 1648-1947 (Berlijn 1981) 983-986. 
23 Sven-Erik Aström, 'North European timber exports to Great Britain, 1760-1810’, in: P.L. Cottrell 
en D.H. Aldcroft red., Shipping trade and commerce. Essays in memory of Ralph Davis (Leicester 
1981) 87. 
24 Ibidem, 85-93. 
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de economische ontwrichting van Danzig na 1772. In dat jaar werden bij 
de eerste Poolse deling de Baltische provincies van Polen door Pruisen ge¬ 
annexeerd, maar Frederik de Grote kreeg geen toestemming van Rusland 
om ook Danzig in te lijven. Als gevolg hiervan raakte de stad geïsoleerd, en 
de Vistula liep vanaf dit moment 150 kilometer lang over Pruisisch grond¬ 
gebied. In een poging Danzig alsnog te onderwerpen voerde Frederik de 
economische druk op. Direct werden er hoge toltarieven voor de handel 
over de Vistula ingevoerd en aan de zeezijde werden importbelemmerin- 
gen opgeworpen. Dit had een gigantische daling van de goederenoverslag 
in Danzig tot gevolg.25 De naburige Pruisische havens profiteerden van deze 
ontwikkeling, zo ook Memel, waar altijd al de zelfde producten werden ver¬ 
handeld als in Danzig.26 

Terwijl Memel hierdoor in korte tijd tot één van de meest prominente 
Oostzeehavens kon uitgroeien, bleef de ontwikkeling van een schippersge¬ 
meenschap uit. Pas na vijftien jaar, vanaf 1778, begonnen schippers vanuit 
de Oost-Pruisische haven door de Sont te varen. Waarom deden zij dit pas 
vanaf dit jaar? De STR Online database biedt ook nu weer uitkomst. Omdat 
bij elke doorvaart ook de naam van de schipper is opgenomen, wordt in het 
geval van Memel al snel duidelijk dat we voor een deel te maken hebben 
met buitenlandse schippers die claimden de stad als thuishaven te hebben. 
Flet is mogelijk om individuele schippers via STR Online na te trekken en 
er op die manier achter te komen of deze personen eventueel ook onder 
andere thuishavens in de database te vinden zijn. Het risico op persoons- 
verwarring is hierbij aanwezig, maar in de meeste gevallen is het duidelijk 
wanneer het om een individuele schipper gaat. Op deze wijze heb ik alle 
schippers uit Memel tussen 1778 en 1806 zo zorgvuldig mogelijk proberen 
te identificeren en gekeken naar waar ze mogelijk vandaan kwamen. 

Dit leidt tot de constatering dat vrijwel iedere schipper die in de acht¬ 
tiende eeuw vanuit Memel door de Sont voer oorspronkelijk ergens anders 
vandaan kwam, en dat de schippersgemeenschap eigenlijk uit twee ‘ge¬ 
meenschappen’ bestond. De ene helft van de doorvaarten werd verzorgd 
door personen afkomstig uit het buitenland. Zij kwamen uit landen als 
Zweden, Denemarken en Nederland, maar vooral ook uit Groot-Brittan- 
nië. De andere doorvaarten zijn te herleiden tot schippers die uit de regio 

25 Edmund Cieslak, 'The influence of the first partition of Poland and the overseas trade of 
Gdansk’, in: W.G. Heeres e.a. red., From Dunkirk to Danzig. Shipping and trade in the North Sea and 
the Baltic, 1350-1850 (Hilversum 1988) 204-206. 
26 Magnus Ressel, ‘The impact of the partitions of Poland upon the tradestructure from and to 
the Baltic ports, 1751-1799’ (geraadpleegd via www.soundtoll.nl) 10. 
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afkomstig waren. De meeste van hen kwamen uit Koningsbergen, maar 
ook Stettin, Danzig en Libau leverden schippers. Uit de gegevens van STR 
Online blijkt dat een aantal personen hun schippersactiviteiten in Memel 
zelf lijken te zijn begonnen, maar bijna ieder van hen ruilde zijn stand¬ 
plaats Memel net zo makkelijk als de andere schippers weer in voor een 
andere havenplaats in de buurt. Vooral Koningsbergen trok hen aan. Dit 
doet mij vermoeden dat deze schippers onderdeel uitmaakten van een al¬ 
gemenere Oost-Pruisische koopvaardijvloot die mogelijk vanuit Konings¬ 
bergen werd georganiseerd. In grafiek 3 is te zien hoe beide groepen in de 
schippersgemeenschap zich ontwikkelden. De periode na 1806 is wegens 
het arbeidsintensieve karakter van dit onderzoek niet onderzocht. Te zien 
is dat de eerste opleving van de gemeenschap tussen 1778 en 1786 vooral 
kan worden toegeschreven aan de instroom van buitenlandse schippers, 
terwijl de groei na 1793 vooral door Pruisische schippers werd veroorzaakt. 
De ontwikkeling van de schippersgemeenschap van Memel laat zich hier¬ 
door misschien ook wel het best uideggen door de ontwikkeling van beide 
groepen apart te verklaren. 

Ongespecificeerd 

■ Regio 

■ Buitenland 

Grafiek 3 Jaarlijkse aantallen Sontpassages, zowel oost-als westwaarts, door 
schippers met Memel als thuishaven, gespecificeerd naar de herkomst van 
de schippers 
Bron: STR online - www.soundtolLnl 

Wat trok de migrantschippers naar de naar de stad? En waarom gebeurde 
dit vanaf het eind van de jaren zeventig van de achttiende eeuw? Eerder in 
dit artikel werd al aangetoond dat varen vanuit Memel winstgevender moet 
zijn geweest dan het bevaren van dezelfde routes vanuit een andere thuis¬ 
haven. Wanneer grafiek 2 wordt bestudeerd, valt op dat de schippers zich 
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vestigden in de jaren waarin het totaal aantal schepen dat de haven aan¬ 
deed, drastisch afnam. In de periode waarin de haven herstelde, vermin¬ 
derde de schippersactiviteit juist weer. Ook tijdens een tweede havencrisis 
lijkt het aantal doorvaarten van de Memelse schippers toe te nemen. De 
schippersgemeenschap lijkt dus te hebben gereageerd op de economische 
voor- én tegenspoed van de haven. Het is mijn theorie dat de migratie naar 
Memel, de schippers een concurrentievoordeel opleverde ten opzichte van 
andere schippers die op dezelfde routes voeren. In tijden van economische 
krimp was migratie voor de schippers een manier om hun positie op de 
transportmarkt te versterken en te behouden. Mogelijk konden schippers 
die voorheen vanuit West-Europa naar Memel voeren voor hout, vlas en 
granen, na hun migratie beter inspelen op de vraag naar goederen vanuit 
Memel zelf. Wanneer er door het opbloeien van de haven weer ruimte ont¬ 
stond op de transportmarkt, keerden de schippers veelal weer terug naar 
hun oorspronkelijke thuishaven of thuisland omdat er voor hen minder 
reden was om te blijven. 

Wanneer deze gedachtegang wordt gevolgd, dan is het ontstaan van 
de schippersgemeenschap te herleiden tot de krimp van de haven in de 
periode 1778-1779. Deze daling werd veroorzaakt door de Beierse Succes¬ 
sieoorlog,27 en leidde tot een tijdelijke piek in de activiteit van de schip¬ 
persgemeenschap die op dat moment hoofdzakelijk door Ierse en Engelse 
schippers werd gedragen. Ieder van hen voer al op de route Groot-Brittan- 
nië-Memel vóórdat zij van thuishaven veranderden, en zij bleven ook nadat 
ze weer vertrokken waren op dezelfde route varen. De Sontpassages van 
William Yellowley, weergegeven in tabel 4, geven hiervan een goed beeld. 
Tussen 1781 en 1784 verminderde de activiteit van de schippersgemeen¬ 
schap weer toen de haven aantrok als gevolg van de groeide vraag naar hout 
en vlas vanuit Groot-Brittannië. In samenhang met de Amerikaanse On¬ 
afhankelijkheidsoorlog die tussen 1776 en 1784 werd uitgevochten, had de 
Britse marine deze goederen meer nodig dan ooit te voren.28 Dit leidde tot 
gouden jaren voor de haven van Memel. Niet iedere buitenlandse schipper 
vertrok in deze periode weer direct uit Memel, sommige van hen bleven 
een langere tijd, en gedurende de gehele periode vestigden jaarlijks enkele 
nieuwe buitenlandse immigranten zich in de stad, waardoor er tot 1805 een 
beperkte, maar constante activiteit van het buitenlandse deel van de schip¬ 
persgemeenschap te signaleren valt. 

27 Straubel, Die Handelsstadte Königsberg undMemel in friderizianischer Zeit, 154. 
28 Ibidem, i5g. 
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Tabel 4 Sontpassages William Yellowley 

Vanaf 1794 nam het aantal buitenlandse schippers dat zich in Memel had 
gevestigd weer toe. Dit lijkt wederom samen te vallen met de krimp van 
de haven. Vanaf 1793 moest Memel terrein prijs geven aan andere havens, 
vooral aan Danzig. Na de tweede Poolse deling was deze stad in 1793 alsnog 
onderdeel geworden van de Pruisische staat waardoor de handelsbelem¬ 
meringen werden opgeheven. Danzig bloeide als gevolg hiervan weer op 
en Memel bleek hier niet tegen opgewassen. Ook de liberalisering van het 
Pruisische economische systeem na de dood van Frederik de Grote had na¬ 
delige gevolgen voor de haven.29 

Het deel van de schippersgemeenschap dat afkomstig was uit naburi¬ 
ge steden als Stettin, Kolberg, Danzig, Koningsbergen, Libau en uit Memel 
zelf, lijkt op een vergelijkbare manier op de conjunctuur van de haven te 
hebben gereageerd. Maar hier speelden waarschijnlijk ook andere me¬ 
chanismen een rol. De schippers die vanuit de regio naar Memel kwamen 
hadden namelijk geen ervaring op de routes van Memel naar West-Euro¬ 
pa. Althans, niet als kapitein van een schip. Het lijkt erop dat de migratie 

29 Ressel, 'The impact of the partitions of Poland’, 10-11. 
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van de buitenlandse schippers samenviel met de jaren waarin de algehele 
Pruisische scheepsbouw en koopvaardij zich ontwikkelden. In 1778 werd in 
Memel een scheepswerf in gebruik genomen en werd er een eerste schip 
voor de stad geproduceerd. Twee jaar later waren dit er al acht, en in 1783 
bezat de stad dertig eigen schepen. Ook in Pilau, Elbing en Koningsber¬ 
gen breidde de scheepsbouw zich in deze periode uit. Een belangrijk deel 
van de schepen was voor de verkoop bedoeld, en ongeveer 30 procent werd 
tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ook daadwerkelijk ver¬ 
kocht, maar deze oorlog had door de hoge transportkosten van dat moment 
als bijkomend gevolg dat het zeer aantrekkelijk was geworden om de sche¬ 
pen zelf te gaan exploiteren. Binnen twee jaar werden de bouwkosten van 
een schip terugverdiend.30 Deze situatie ging ook op voor de periode van de 
Franse revolutionaire oorlogen, en zal hebben bijgedragen aan de ontwik¬ 
keling van het ‘inheemse’ gedeelte van schippersgemeenschap van Memel 
tussen 1777 en 1784, én in de periode na 1793, toen de Eerste- en de Tweede 
Coalitieoorlog werden uitgevochten. De Vierde Coalitieoorlog daarentegen 
had een desastreus gevolg voor de scheepvaart nadat Pruisen in 1807 door 
Napoleon werd verslagen en in het continentaal stelsel werd opgenomen. 
Hierdoor vielen de handel en scheepvaart vanuit Memel tot aan 1813 volle¬ 
dig stil. 

Na de Napoleontische oorlogen krabbelde de haven van Memel weer 
op, maar het aantal schepen dat de haven aandeed zou niet meer de aan¬ 
tallen halen die tijdens de gouden jaren van 1785 tot 1793 werden bereikt. 
Een veel groter deel van de export ging vanaf 1813 bovendien naar de Re¬ 
publiek. Dit had te maken met de Britse importheffing op Baltisch hout 
die drie jaar eerder was ingevoerd. Deze maatregel was bedoeld om de 
import van eigen Canadees hout te bevorderen, en stortte de Noord-Eu- 
ropese houthandel in een vijftig jaar durende crisis.31 Ook in de haven van 
Memel was dit merkbaar, maar de schippersgemeenschap bleef zich onder 
deze omstandigheden door ontwikkelen. De herkomst van de schippers in 
de periode 1813-1819 is in dit artikel niet onderzocht, maar een blik op de 
doorvaarten in het piekjaar 1814 levert 95 keer een Duitse, en 64 keer een 
uitheemse schippersnaam op. Dit is een indicatie dat de lokale schippers¬ 
gemeenschap zich in het begin van de negentiende eeuw verder uitbouwde 
en dat meer buitenlandse schippers zich in dat jaar in de stad vestigden 
dan ooit tevoren. 

30 Straubel, Die Handelsstadte Königsberg und Memel in friderizianischer Zeit, 252-255. 
31 Aström, ‘North European timber exports to Great Britain, 1760-1810’, 92. 
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Conclusie 

Tot ver in de achttiende eeuw had Memel slechts een bescheiden regionale 
economische betekenis en niet meer dan duizend inwoners. Vooral klei¬ 
nere scheepstypes deden de haven aan, en jaarlijks waren dit er niet meer 
dan dertig. De eigen koopvaardijvloot bestond uit vissersboten die voor¬ 
al op Libau voeren. Waren het in de vijftiende, zestiende en zeventiende 
eeuw nog steden als Danzig, Koningsbergen en Riga die de ontwikkeling 
van Memel hadden belemmerd, in de achttiende eeuw was het Frederik 
de Grote die de groei van de haven juist forceerde. Een combinatie van 
Pruisisch mercantilisme en een toenemende Engelse vraag naar hout re¬ 
sulteerde in een kortstondige bloeiperiode die vooral ten koste ging van de 
haven van Danzig. Tegen deze achtergrond ontstond de schippersgemeen¬ 
schap van Memel, maar deze bestond niet uit ‘eigen’ schippers. Hoewel het 
mogelijk is dat een paar lokale schippers vanuit de al bestaande regionale 
vaart zijn overgestapt op de internationale vaart, kwamen de schippers van 
Memel hoofdzakelijk elders vandaan. Het waren buitenlanders, voorname¬ 
lijk Britten, die zich in de stad vestigden, maar ook schippers uit naburige 
Pruisische en Baltische steden daalden in Memel neer om vanuit hier hun 
schippersactiviteiten voort te zetten. 

Uit het marktgedrag van de schippers blijkt een zeer verregaande speci¬ 
alisatie. De schippers vertrokken in 80 tot 90 procent van de gevallen van¬ 
uit Memel, vanwaar zij naar Groot-Brittannië, de Republiek en de Franse 
en Portugese zouthavens voeren. De specialisatie in hun (nieuwe) thuis¬ 
markt zorgde ervoor dat er in Memel uitgebreider kon worden ingekocht, 
en dat de schippers ook ten westen van de Sont beter konden inspelen op 
de vraag vanuit het achterland van de stad. Hierdoor voeren zij op de terug¬ 
reizen beduidend minder vaak in ballast dan andere schippers die zich op 
dezelfde routes heen en weer bewogen. Het is mijn theorie dat het bijko¬ 
mende concurrentievoordeel de drijvende kracht achter de migratie van de 
buitenlandse schippers moet zijn geweest. In perioden van een afnemende 
vraag naar transport trachtten zij hun positie op de transportmarkt veilig 
te stellen door zich in Memel te vestigen. Wanneer de markt weer aan¬ 
trok migreerde een deel van hen weer. De ontwikkeling van de schippers¬ 
gemeenschap lijkt dus inderdaad samen te hebben gehangen met de ont¬ 
wikkeling van de specialisatie van de schippers, alleen lijkt er sprake te zijn 
geweest van een negatief verband. De schippersgemeenschap van Memel 
groeide wanneer het exportvolume van de stad slonk. Het regionale ele¬ 
ment van de schippersgemeenschap lijkt op een vergelijkbare manier op de 
conjunctuur van de haven te hebben gereageerd, maar werd daarnaast ook 
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gestimuleerd door de scheepsbouwindustrie die in 1778 in Memel ontstond. 
Deze casestudie toont aan dat schippersgemeenschappen in de Vroeg¬ 

moderne Tijd niet noodzakelijkerwijs uit lokaal gewortelde schippers 
bestonden. Dit wordt nogmaals bevestigd door eigen onderzoek naar de 
schippersgemeenschap van Riga, die vooral uit Nederlandse migrantschip- 
pers was opgemaakt. Het is niet ondenkbaar dat dit fenomeen ook in ande¬ 
re grote Oostzeehavens als Sint Petersburg, Narva, Reval, Koningsbergen en 
Danzig, maar misschien ook wel in kleinere havens als Libau, Pilau, Elbing 
en Kolberg is terug te vinden. Verder onderzoek zou dit kunnen uitwijzen. 
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De bootsgezellen van Brazilië 

Wim Klooster 

Abstract 
This article explores the lives of the sailors who were instrumental in the rise 
and demise of Dutch Brazil. Room, board, and a modest wage attracted many 
young men to the West India Company, but did not guarantee their loyalty 
to their employer. In the 1640s, the sailors'plight worsened steadily, as ships 
were neglected, time-expired men were forced to continue serving, food 
supplies dwindled, and hunger spread. Starting in 1649, sailors'discontent 
was expressed in a series of mutinies that would eventually cost the Dutch 
their maritime presence on the coast of Brazil. 

Na het schokkende verlies van Nederlands Brazilië in 1654 werd de opperbe¬ 
velhebber van de troepen in die kolonie gelast verantwoording af te leggen 
aan de Staten-Generaal. Sigismund von Schoppe, een Duitstalige Pool die 
vrijwel het gehele Nederlandse avontuur in Brazilië als militair had meege¬ 
maakt, kwam beslagen ten ijs. Hij overlegde een rapport waarin hij de rede¬ 
nen van de overgave uiteenzette. Daarin benadrukte hij dat de soldaten de 
lust was benomen om de kolonie te verdedigen “door quade tractementen, 
sobere rantsoenen, wanbetalinge” en de weigering van de Staten-Generaal 
om uitgediende soldaten af te lossen door verse troepen. In hun wanhoop 
riepen deze bij de aankomst van de Portugese vloot in december 1653 on¬ 
omwonden dat de tijd van hun verlossing was gekomen. Een andere reden 
voor de overgave, ging Von Schoppe voort, was dat de gehele zeekust van 
oorlogsschepen en andere vaartuigen ontbloot was geweest. Slechts één 
schip, de Brazyl, bevond zich voor de kust, maar de bemanning koos zee en 
stak over naar het Caribisch gebied, waarmee de defensie te water volledig 
was verdwenen.1 Er zat, met andere woorden, ook een maritieme kant aan 
de teloorgang van Brazilië. Het oogmerk van dit artikel is om deze dimensie 
nader uit te diepen. Het matrozenbestaan staat daarbij centraal. 

1 Nationaal Archief (NA), Hof van Holland 5252, rapport van Sigismund von Schoppe, over¬ 
handigd aan de Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 29 juli 1654. 
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Zeeslagen 

Net als soldaten en matrozen in dienst van de VOC konden potentiële werk¬ 
nemers van de WIC zich melden bij kantoren van de Compagnie, waar zij 
naar hun expertise en ervaring werden gevraagd. Door de sterk groeiende 
vraag van de compagnieën naar zeelieden, nam in steden met wervings- 
kantoren zoals Amsterdam, Rotterdam en Middelburg in de jaren 1620 en 
1630 het aantal overnachtingsplaatsen voor mensen die van buiten kwa¬ 
men sterk toe. Vooral Duitsers en, in mindere mate, Scandinaviërs, maak¬ 
ten daarvan gebruik. 

Varen voor de grote compagnieën of de admiraliteiten genoot geen goe¬ 
de reputatie. In West-Friesland keek men neer op het werk voor de VOC, 
WIC en de oorlogsvloot.2 Het is tekenend dat schipper Willem Dircxs Kr¬ 
omsteven zijn bemanning op een reis naar het Middellandse Zeegebied in 
1633 niet alleen uitschold voor dieven en schelmen, maar ook voor “West- 
indienvaarders”.3 Aan de kust van Nederlands Brazilië werd het verschil 
tussen matrozen in dienst van respectievelijk de marine en de WIC in de 
beginjaren 1650 op pijnlijke wijze duidelijk. Op ’s lands oorlogsschepen 
konden de varenslieden rekenen op meer rantsoen en een betere behan¬ 
deling dan hun collega’s op Compagniesvaartuigen, hoewel dezen meer en 
harder moesten werken. Het contrast leidde tot spanningen tussen de twee 
groepen matrozen.4 

De situatie verschilde hemelsbreed met die aan het einde van de jaren 
1620. De kaping in 1628 door Piet Hein en zijn mannen van de Spaanse 
vloot, rijk beladen met zilver en tropische gewassen, spekte niet alleen de 
kas van de West-Indische Compagnie en die van de stadhouder, die tien 
procent van de opbrengst mocht opeisen. Ze maakte het ook mogelijk om 
een vloot voor te bereiden die Brazilië moest veroveren. Bovendien leidde 
de verovering van de Zilvervloot tot algemeen enthousiasme onder jongens 
en jonge mannen, die graag dienst namen bij de Compagnie.5 Zóveel ma¬ 
trozen versterkten de gelederen van de WIC dat de VOC moeite had 

2 P. Boon, Bouwers van de zee. Zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720 (Haarlem 
1996) 129. 

3 Gemeentearchief Rotterdam (GAR), Oud Notarieel Archief (ONA), 141,382/581, acte van 2 de¬ 
cember 1633, verklaring van Sander Veltens, Jan Jans en Henrick Barents op verzoek van Eeuwout 
Gerrits en Dirck Aerts. 
4 NA, Archief van de Staten-Generaal (SG) 12564.34, president en raden van Brazilië aan de 
Staten-Generaal, Recife, 21 augustus 1651. 
5 P.J. van Winter, De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande ('s-Gravenhage 1978) 230. 
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voldoende geschikte zeelieden te vinden.6 Deze bevlogenheid zou van korte 
duur blijken, hoewel het enthousiasme tien jaar later weer even zou ople¬ 
ven. 

De Nederlandse periode in Brazilië was begonnen met een valse start. 
De opmerkelijke verovering in 2624 van Salvador da Bahia, de hoofdstad 
van Portugees Brazilië, door een vloot met 1.240 matrozen en 1.510 soldaten 
werd binnen een jaar gevolgd door het verlies van deze havenstad, nadat 
een Portugese vloot de Nederlandse legermacht tot een gemakkelijke over¬ 
gave had verleid.7 

Verovering van San Salvador in Brazilië door admiraalJacob Willekes, 1624 
Kopie naar een prent van Claes Jansz Visscher, ca. 1625. Collectie Rijksmuseum 

Er zaten vier jaar tussen dit debakel en het gefaseerde vertrek in mei en 
juni 1629 van een nieuwe expeditie uit de Republiek naar Brazilië, nu onder 
leiding van generaal Hendrick Comelisz. Loncq. Op de twintig schepen en 
zes jachten bevonden zich 3.500 soldaten en 3.780 matrozen. Na een lang 

6 NA, SG resoluties van de Staten-Generaal, 1 mei 1629. 
7 G. Edmundson, ‘The Dutch Power in Brazil (1624-1654). Part I - The Struggle for Bahia (1624- 
1627)’ in: English Historical Review, 11, no. 42 (1896) 231-259; M.G. de Boer, ‘De val van Bahia' in: 
Tijdschrift voor Geschiedenis 58 (1943) 38-49. 
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oponthoud aan de Kaapverdische eilanden verscheen de vloot, inmiddels 
versterkt met 23 schepen en 12 jachten, op 14 februari van het volgende jaar 
voor de kust van Pernambuco. De matrozen stonden de soldaten bij in de 
succesvolle invasie die volgde. De inname van de stad Olinda op 17 februari 
stelde de Nederlanders in staat aan kolonisatie te beginnen. Op 8 mei kon 
generaal Loncq voldaan de terugreis aanvaarden naar de Republiek.8 

Hoewel de Portugezen hun schepen in Pernambuco hadden verbrand, 
bleven er voldoende achter in de Nederlandse kolonie. De vaartuigen met 
520 matrozen werden in de volgende maanden versterkt met 11 schepen 
uit patria met 545 bootsgezellen.9 De aanwezigheid van deze matrozen 
betaalde zich uit bij de zeeslag tussen een Spaanse armada en de Neder¬ 
landse vloot op 12 september 1631. Het plan van de Spaanse regering was 
om in navolging van de armada van Toledo in 1625, die erin was geslaagd 
Bahia aan de Nederlanders te ontfutselen, een nieuwe vloot te zenden om 
het Iberische gezag in Recife te herstellen.10 Onder het commando van don 
Antonio de Oquendo ging in juli 1631 inderdaad een vloot in Bahia voor 
anker. Hoewel de Nederlanders al op 18 augustus uitvoeren om de Spaanse 
vloot te ontdekken, kwam het pas in september tot een slag tussen Oquen¬ 
do’s 24 bewapende en tien onbewapende schepen en de 16 van de 33 sche¬ 
pen die de Nederlandse vlootvoogd Adriaen Jansz. Pater uit Recife meevoer 
- hij oordeelde dat slechts acht van Oquendo’s schepen effectief aan een 
zeeslag konden deelnemen. Het werd een bloedig gevecht voor de kust van 
Pernambuco. Het schip de Provincie Utrecht, bewapend met 38 stukken, 
ging door brand verloren, evenals het vlaggenschip de Prins Willem, een 
vaartuig van 100 ton met 46 stukken. Zeventig mannen van het eerste schip 
konden worden geborgen en van het tweede niet meer dan vijf. Onder de 
doden bevond zich admiraal Pater, die in zijn zware harnas verdronk.11 De 
officiële Nederlandse schatting was dat hun totale verliezen 350 man belie¬ 
pen, zowel soldaten als matrozen, en dat daarnaast honderd man gewond 

8 Johannes de Laet, Iaerfyck Verhael van de Verrichting hen der Gheoctroyeerde West-Indische 
Compagnie in derthien Boecken, red. S.P. L’Honoré Naber, 4 dln. (’s-Gravenhage 1931-1937) 2,144. 
9 NA, SG 5752, rapport van Gerhardt van Arnhem en Ewolt van der Dussen, gecommitteerden 
van de Staten-Generaal ter vergadering van de XIX, Middelburg, augustus-september 1630. 
10 C.R. Phillips, Six Galleons for the King of Spain. Imperial Defense in the Early Seventeenth 
Century (Baltimore 1986) 189-190. 
11 Volgens sommige eigentijdse bronnen hees Pater zich in zijn harnas na gewond te zijn ger¬ 
aakt en sprong hij vervolgens uit wanhoop in het water: J.P. Arend, O. van Rees en W.G. Brill, 
Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden (Amsterdam 1863) 3, 
549. De Laet vermeldt een andere versie van de gebeurtenissen: De Laet, Iaerfyck Verhael, 3,15-16. 
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waren.11 De slag ging de geschiedenis in als een bescheiden Spaanse zege, 
die we het beste als een Pyrrhus-overwinning kunnen bestempelen. Op de 
veroverde Spaanse schepen troffen de Nederlanders zoveel mensenvlees, 
hersenen en bloed aan dat de schepen met stompe bezems geschrobd 
moesten worden.'3 Bovendien waren de Spaanse verliezen met 585 doden 
en vermisten en 201 gewonden groter dan die van hun vijanden.14 Wat wel¬ 
licht het verschil uitmaakte tussen een kleine Nederlandse nederlaag en 
een overwinning was de houding van de kapiteins van zes schepen, die het 
commando om Spaanse schepen aan te vallen niet hebben gevolgd.15 De 
krijgsraad strafte hen later met verbanning en/of verbeurdverklaring van 
hun gages.16 

Acht jaar later stond Oquendo ook aan het hoofd van wat wel de ‘twee¬ 
de Armada’ werd genoemd. Deze de vloot van 85 schepen, 13.000 soldaten 
en 8.000 matrozen leverde aan de Engelse zuidkust slag met de Nederland¬ 
se vloot van 95 schepen onder luitenant-admiraal Maerten Tromp en vi- 
ce-admiraal Witte de With. De Slag bij Duins eindigde op 31 oktober 1639 
in een vernietigende nederlaag voor de Spanjaarden, die negen- tot tien¬ 
duizend man verloren, onder wie bijna alle officieren.17 De gevolgen van de 
nederlaag waren tot in Zuid-Amerika te voelen. De onderkoning van Peru 
schreef op 1 januari 1640 aan zijn koning dat de Nederlanders nu onbelem¬ 
merd voor Callao, de havenstad van Lima, konden opdoemen. De inwoners 
van Lima waren daarom met al hun waardevolle bezittigen massaal naar de 
bergen gevlucht.18 

In Bahia, de hoofdstad van Portugees Brazilië, heerste daarentegen een 
opgeruimde stemming. Aan het begin van 1639 was een gecombineerde 
Spaans-Portugese vloot aangekomen onder Fernando de Mascarenhas, de 
graaf van Torre, die pas op 19 en 20 november van dat jaar in zee liep met 

12 NA SG 5753, Diederick van Waerdenburgh aan de Staten-Generaal, Antonio Vaz, 7 oktober 
1631. 
13 S.P. I'Honoré Naber, red., Reisebeschreibungen von deutschen Beamten und Kriegsleuten im 
Dienst der niederldndischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797 (Haag 1930) II, 86-88. 
14 D.F. Marley, Wars of the Americas. A Chronology of Armed Conflict in the New World, 7492 to 
the Present (Santa Barbara 1998) ng. De Spanjaarden raamden het aantal Nederlandse doden op 
tweeduizend, een aantal dat volledig uit de lucht gegrepen was. Phillips, Six Galleons, 190. 
15 NA SG 5753, Diederick van Waerdenburgh aan de Staten-Generaal, Antonio Vaz, 7 oktober 
1631. 
16 NA, SG, 5753, vonnissen Krijgsraad, ’s-Gravenhage, 30 juli 1633. 
17 Phillips, Six Galleons, 218-219. Drie maanden later stierf Oquendo aan de gevolgen van een 
ziekte. 
18 P.E. Pérez-Mallaina Bueno en B. Torres Ramirez, La Armada del Mar del Sur (Sevilla 1987) 218. 
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de grootste vloot die zich ooit aan de Braziliaanse kust vertoonde.19 Acht¬ 
tien Spaanse en twaalf Portugese galjoenen, vergezeld van 34 koopvaarders, 
vervoerden tienduizend soldaten en vierduizend matrozen. De vloot werd 
bijgestaan door dertien kleinere schepen die proviand, water, munitie en 
andere benodigdheden meebrachten. Tegelijk ging een landleger onder¬ 
weg naar het noorden. Uit onderschepte brieven en gesprekken met krijgs¬ 
gevangenen maakten de Nederlanders op dat de vloot een frontale aanval 
zou ondernemen op Recife. De soldaten die in het binnenland van Neder¬ 
lands Brazilië gelegerd waren werden naar de kust ontboden, waardoor de 
plantages onder Nederlands beheer een gemakkelijke prooi waren voor 
de Iberiërs. Een groot deel van de inlandse Nederlandse bevolking verliet 
daarom de suikermolens en vluchtte naar de forten en Recife. Inderhaast 
begroeven ze grote hoeveelheden geld, vooral zilveren Spaanse realen.20 

Met veertien of vijftien schepen en zes of zeven jachten was de Ne¬ 
derlandse vloot niet opgewassen geweest tegen deze machtige armada, 
ware het niet dat de Republiek te hulp schoot. In oktober en november 
arriveerden zes schepen, gevolgd door elf schepen in de eerste helft van 
december. Het merendeel kon worden opgenomen in de vloot.21 Na de vij¬ 
and dagenlang vergeefs gezocht te hebben, begon de verwachte zeeslag op 
12 januari met een Nederlandse aanval. Door een straffe noorderwind kon 
de grote Iberische vloot alleen in een heel laag tempo in de richting van 
Recife zeilen. Toen eindelijk Pernambuco werd bereikt, sloeg de wind om 
naar het zuiden, waardoor de vloot meer dan zestig zeemijlen voorbij Reci¬ 
fe uitkwam.22 De water- en voedselvoorraad slonk zienderogen en ziekten 
begonnen slachtoffers te maken. 

De slag was nauwelijks begonnen, toen de Nederlandse admiraal, Wil¬ 
lem Cornelisz. (Loos) het leven liet. In een eigentijdse bron heet het dat 
“ons Admirael werden beyde sijne schouderen met een grof yser komende 
uyt des Vyands Schout by nacht wegh genomen in voughen dat sijn hooft 
naewlijcx aen de borst vast bleef”.23 Onversaagd bleven de Nederlanders bij¬ 
na een weeklang op de Iberiërs vuren, die niet alleen tegen honger en dorst 
streden, maar ook te kampen hadden met extreme hoge temperaturen en 

19 J.C.M. Wamsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen (Amsterdam 1940) 146. 
20 H. Watjen, Das hollandische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte 
des 17. Jahrhunderts ('s-Gravenhage en Gotha 1921) 203. Iovmalier verhael ofte copye van sekeren 
brief, gheschreven uyt Brasil, nopende de victirye die Godt almachtigh aen de geoctroyeerde West- 
Indische Compagnye verleent heeft. 
21 Iovmalier verhael. 
22 Wamsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen,147. 
23 Iovmalier verhael 
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ongunstige winden. Ze faalden dan ook in hun voornemen om de Neder¬ 
landers te verslaan. Slechts twee Nederlandse schepen gingen verloren en 
niet meer dan tachtig Nederlanders vielen in de strijd.24 

De gevolgen van deze overwinning waren van grote betekenis. Samen 
met de Slag bij Duins droeg de zege bij Recife bij aan de afbrokkeling van 
het Spaanse imperium. In maritiem opzicht kon Spanje geen vuist meer 
maken, waardoor de opstand van Portugal aan het einde van 1640 kans van 
slagen had.25 Niettemin was het optreden van de Nederlanders niet geheel 
volgens draaiboek verlopen. Net als tijdens de slag van 1631 hadden sommi¬ 
ge kapiteins hun plicht verzuimd en dat was een smet op het blazoen. Van 
de vijf die gestraft werden, werden twee ten voorbeeld gesteld en met het 
zwaard ter dood gebracht.26 

Ook in de latere jaren van Nederlands Brazilië kwam het tot bloedige 
zeeslagen, die echter geen grote gevolgen hadden. Op 28 september 1648 
wachtte een eskader van zeven Nederlandse schepen twee Portugese sche¬ 
pen op voor de kust van Bahia. Het gevecht kwam tot een luidruchtig ein¬ 
de nadat de bevelhebber van één van de Portugese schepen, omringd door 
Nederlandse schepen, zijn kruit in brand had gestoken. Gevolg was dat niet 
alleen zijn eigen schip ontplofte, maar ook twee Nederlandse vaartuigen. 
De Nederlanders lieten één van hun eigen schepen, dat ze als verloren be¬ 
schouwden, varen, maar later bleken de Portugezen dit vaartuig te hebben 
gerepareerd en zeewaardig gemaakt. Aan Nederlandse zijde waren zeker 
honderd doden en vijftig (deels zwaar-)gewonden te betreuren.27 

Beide Portugese schepen waren twee dagen tevoren uitgelopen om 
de kust te beveiligen tegen de uitermate actieve Nederlandse kapers. De 
kaapvaart werd niet alleen bedreven door de WIC, de admiraliteiten en ver¬ 
schillende particulieren, maar ook door de Brasilse Directie tot Middel¬ 
burg, die opereerde met goedvinden van de Compagnie. De Zeeuwen die 
voeren onder vlag van de Brasilse Directie hadden voorheen hun brood 
verdiend met het kapen van Duinkerkers, maar waren werkloos na de over¬ 
gave van Duinkerken aan de Fransen eind 1646. Ze waren zo succesvol in 
hun nieuwe werkkring dat ze het leeuwendeel van de 220 Portugese prijzen 
leverden die de Nederlanders in 1647 en 1648 tussen Portugal en Brazilië 

24 Wamsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen, 128-159. 
25 C.R. Boxer, Salvador de Sa and the Strugglefor Brazil and Angola, 1602-1686 (Londen 1952) 141. 
26 Van Winter, Kamer Stad en Lande, 118. 

27 WJ. van Hoboken, Witte de With in Brazilië, 1648-1649 (Amsterdam 1955) 119-127. 
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overmeesterden. Van elke vier schepen in deze vaart gingen derhalve drie 
verloren.28 De netto opbrengst van de schepen die werden opgebracht aan 
de kust van Brazilië bedroeg bijna 3,5 miljoen gulden.29 

De kaapvaart op Portugese Brazilië-vaarders zakte aan het begin van de 
jaren 1650 vrijwel volledig in. Portugal vond een effectieve oplossing voor 
de vijandelijke ‘piraten’ door de oprichting van de Companhia Gerat para 
o Estado do Brasil, een naamloze vennootschap die de vaart van en naar 
Brazilië ging konvooieren met oorlogsschepen. De kostbare suikerladingen 
kwamen nu ongeschonden aan in Portugal. Dit succes was mede te danken 
aan het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog (1652-54), die de Zeeuwse 
kapers ertoe verleidde dichterbij huis te blijven om op hun Engelse buren 
te kruisen. Nu het Nederlandse gevaar aan de Braziliaanse kust ten zuiden 
van Recife was geweken, konden suikerschepen weer vrijwel ongestoord de 
oceaan oversteken.30 

Het matrozenbestaan 

Wie waren de matrozen die voor de kust van Brazilië de Nederlandse vlag 
hooghielden? Dit waren mannen voor wie een dienstverband dezelfde 
voordelen bood als die historicus Herman Ketting heeft genoemd voor de 
dienaren van de VOC.31 In beide gevallen was men jarenlang verzekerd van 
kost, inwoning en een gage die weliswaar bescheiden was, maar kon toe¬ 
nemen als promotie werd gemaakt. Velen gaven hieraan de voorkeur bo¬ 
ven het onzekere bestaan aan wal als ongeschoolde kracht of landarbeider. 
Anderzijds waren zeevarenden vaak niet trouw aan de WIC. Wanneer hun 
dienstverband ophield kozen ze vaak voor een andere maritieme werkge¬ 
ver. Jan Pietersz van der Goude, die als matroos had deelgenomen aan de 
inname van Bahia in 1624, nam bijvoorbeeld na thuiskomst in Dordrecht 

28 I.J. van Loo, ‘Kaapvaart, handel en staatsbelang: het gebruik van kaapvaart als maritiem 
machtsmiddel en vorm van ondernemerschap tijdens de Nederlandse Opstand, 1568-1648’, in C. 
Lesger en L. Noordegraaf, red., Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke 
Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 1999) 349-368, 367; E. 
Cabral de Meïlo, Olinda Restaurada. Guerra e Agücar no Nordeste, 1630-1654 (Rio de Janeiro en Sao 
Paulo 1975) 83, 88. 
29 NA, SG 5766, 'Lijste van prinsen by particuliere en Compagnies vaertuygen op de custe van 
Brasil verovert’. 
30 F. Binder, 'Die zeelandische Kaperfahrt 1654-1662’ in: Archief. Mededelingen van het Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen (1976) 40-92,42. 
31 H. Ketting, Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (75,95 '1650') (Amsterdam 
2002)59. 
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dienst op een VOC-schip dat naar Oost-Indië vertrok. Op zijn beurt voer 
Huybrecht Dammisz uit Zwijndrecht, die als matroos had gevaren op één 
van de schepen die in 1630 deel uitmaakten van de expeditie die Pernam¬ 
buco binnenviel, later dat jaar op een koopvaarder naar de Azoren.32 Beiden 
machtigden kennissen om tijdens hun afwezigheid buitgeld te innen en zo 
hun karige loon aan te vullen. Matrozen staken soms ook na overwinnin¬ 
gen op vijandelijke vloten zilver in de zak. Dat gebeurde na de overmees¬ 
tering van de Zilvervloot en ook na een succesvolle slag tegen een Iberische 
vloot voor de Braziliaanse kust in i64o.33Een rijke buit was echter uiteraard 
zeldzaam. Sommige matrozen wachtten daarom niet op inkomsten van de 
kaapvaart, maar zetten hun eigen handeltje op. Zo kwam in 1640 aan het 
licht dat sommigen Braziliaanse suiker in hun hemden en broeken hadden 
verborgen en na ontscheping in de Republiek verkochten.34 

Bootsgezellen koesterden in de regel geen grote ambities. Onderweg 
naar Brazilië in 1629 luisterde een jonge Compagniesbeambte naar het ge¬ 
sprek dat zich tijdens een onweersbui ontvouwde tussen twee matrozen en 
tekende dat later op. Wat zijn we toch arme sloebers, zo begon de jeremi¬ 
ade. We moeten dag en nacht werken, leggen ons leven in de waagschaal, 
vooral bij zulke vreselijk stormen, worden slecht behandeld en weinig be¬ 
taald. Maar toen het onweer voorbij was, zei de een tegen de ander: wan¬ 
neer we weer in Amsterdam komen, gaan we ons weer vermaken en zolang 
we geld hebben elke dag vreten, zuipen en naar de bordelen. Als het geld op 
is, nemen we weer dienst.35 

Het was niet uitzonderlijk dat bootsgezellen bij vertrek uit de Republiek 
een vrouw achterlieten, die dan vaak in armoede leefde. De vrouwen van 
de matrozen die op vier schepen voor Brazilië dienden sloegen in 1651 de 
handen ineen. Hoewel ze recht hadden op twintig maanden gage, waren 
ze pas voor tien maanden betaald. Wie verantwoordelijk was voor betaling 
was onduidelijk. Na vergeefse pogingen tot genoegdoening bij de admira¬ 
liteit van Amsterdam, klopten de vrouwen aan bij de Staten-Generaal, die 
meteen opdracht gaven het geld beschikbaar te stellen. Of dat inderdaad 
gebeurde is de vraag. Twee maanden later klaagde de voorzitter van de Sta¬ 
ten-Generaal dat matrozenvrouwen bij hem thuis waren geweest met het 

32 GAR, ONA, 156,23/46, akte van 24 december 1624. GAR, ONA190,271/412, akte van 2 septem¬ 
ber 1630. 

33 Wamsinck, Van vlootvoogden en zeeslagen 154. 

34 NA, Oude West-Indische Compagnie 8, Heren XIX aan gouverneur Johan Maurits en de Hoge 
Raad, Amsterdam, 1 juli 1640. 

35 L’Honoré Naber, Reisebeschreibungen II, 126-127. 
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verzoek om terugkeer van hun mannen en afbetaling.36 De matrozenvrou¬ 
wen zouden natuurlijk maar al te graag hun echtgenoten weer begroeten, 
maar dat was niet iedereen gegund. Het enige waarop weduwen van mat¬ 
rozen die in het Atlantisch gebied gestorven waren vanaf 1645 aanspraak 
konden maken was een extra maand gage.37 

Bootsgezellen liepen gevaar bij invasies in Afrika en Amerika.38 Ze wer¬ 
den bijvoorbeeld ingezet bij de invasie in 1625 van Piet Hein’s vloot van de 
Braziliaanse stad Espiritu Santo. Omdat de matrozen niet gewend waren 
krijgsorde te houden, werden elke twee matrozen geflankeerd door twee 
soldaten. Het mocht niet baten. Mede vanwege hun gebrek aan ervaring 
mislukte de aanval.39 Bij de aanval op Olinda in 1630 werden zeelieden weer 
gebruikt ter versterking van de landtroepen. Onder hen bevonden zich ve¬ 
len die pas onderweg op de oceaan “inde wapenen gheoeffent waren.”40 

Gezicht op Olinda, Jan van Brosterhuyzen, 1645-1647, naar Frans Post 
Collectie Rijksmuseum 

36 NA 1.01.03, resoluties Staten-Generaal 8 juli en 30 september 1651. 
37 J.R. Bruijn, Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw 
(Amsterdam 1998) 77. 
38 Zie bijvoorbeeld De Laet, Iaertyck Verhael 1:70-71,91,95,106,108,114; IV: 77,153-154,223,250. 
39 De Laet, Iaertyck Verhael 1,70-71. 
40 J. Baers, Olinda, ghelegen int Landt van Brasil, in de Capitania van Phemambuco, met manneli¬ 
jke dapperheydende groote couragie inghenomen, endegeluckelijck verovert op den 16. February A.o 
1630 (Amsterdam 1630) 16. 
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Net als de soldaten konden matrozen die blijvend gewond raakten in ge¬ 
vechten met de vijand aanspraak maken op een vergoeding. Op 13 februari 
1627 presenteerden de Heren XIX - het centrale bestuur van de WIC - re¬ 
gels die golden voor alle officeren en matrozen aan boord van Compagnies- 
schepen. Voor het verlies van de rechterarm werd 800 gulden uitgekeerd, 
voor het verlies van beide ogen 900 en dat van beide benen 800 gulden.41 
De uitkeringen die in de oorlogsvloot werden gehanteerd vanaf 1645 bleven 
achter bij deze bedragen: slechts 250 gulden voor de rechterarm, 800 voor 
beide ogen en 400 voor beide benen. Er was in beide gevallen ook compen¬ 
satie voor het verlies van één arm of been en van handen of voeten.42 

Ziekten hielden ook huis onder matrozen en soldaten, mede vanwege 
de slechte hygiënische omstandigheden. Tijdens de koude wintermaanden 
bleven de luiken gesloten, zodat men geen water had om zich te wassen. 
Verkleden was er bovendien niet bij voor de matrozen, ook niet na een 
natte dag aan dek, waardoor sommigen een longonsteking opliepen. Ver¬ 
schillende soorten luizen, waarvoor geen remedie bestond, speelden de 
opvarenden ook parten.43 Hygiëne was ook geen prioriteit voor de WIC. 
Een fluit die deel uitmaakte van het secours van Witte de With, dat in 1647 
uitvoer om de opstand tegen het Nederlandse gezag in Brazilië te bedwin¬ 
gen, was kort tevoren met walvisspek uit Groenland teruggekeerd en nog 
onvoldoende schoongemaakt toen 150 soldaten aan boord kwamen. Een 
besmettelijke ziekte brak vervolgens uit die tientallen levens eiste.44 

Hoewel scheurbuik niet besmettelijk was, was deze ziekte de oorzaak 
van veel misère. Tijdens de invasie van Pernambuco in 1630 was een derde 
van alle soldaten en matrozen uitgeschakeld door scheurbuik.45 Scheurbuik 
bleek uit vermoeidheid, slapte, stijve gewrichten en bloeduitstortingen over 
het hele lichaam. Omdat elke inspanning fataal kon zijn, schreven artsen 
volledige rust voor, maar ze beperkten zich verder tot symptoombestrijding. 
Scheurbuik maakte ook na 1630 Nederlandse slachtoffers voor de kust van 
Brazilië. Toen de Hoge Raad van de kolonie in 1648 een inspectie hield onder 

41 Articulen, ende ordonnantiën ter vergaderinge vande Negenthiene der Generale Geoctroyeerde 
West-Indische Compagnie geresumeert ende ghearresteert (1641). De bedragen waren identiek 
aan die in de verordening van de VOC uit 1634: A Bijl, De Nederlandse convooidienst De mar¬ 
itieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden 
('s-Gravenhage 1951) 138-139. 

42 A.E. Leuftink, De geneeskunde bij 's lands oorlogsvloot in de 17e eeuw (Assen 1952) 126. 
43 W. Buijze, Georg Everhard Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek (Den Haag 
2002) 101-102. 

44 W.J. van Hoboken, 'Een troepentransport naar Brazilië in 1647’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis 
62 (1949) 100-109, m2. 

45 Berekend op basis van De Laet, Iaertyck Verhael II, 115,127. 
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de matrozen van de vijf Compagniesschepen die zojuist waren teruggekeerd 
van de kust voor Bahia, werd vastgesteld dat de helft van de mannen scheur¬ 
buik had. De diagnose wekte geen verbazing, aangezien de matrozen enkel 
gort aten, aangevuld met een kleine hoeveelheid vlees en spek.46 De kans dat 
Nederlandse matrozen scheurbuik opliepen was vele malen groter dan het 
gevaar dat hun Spaanse en Portugese collega’s liepen. Kregen dezen aan wal 
regelmatig citrusvruchten, uien, knoflook en pepers voorgeschoteld, Noor- 
deuropeanen gaven de voorkeur aan een dieet rijk aan proteïne, maar met 
weinig vitaminen (en in het bijzonder vitamine C), waardoor scheurbuik 
altijd op de loer lag. Het gebruikelijke scheepsproviand, bestaande uit meel, 
scheepsbeschuit (een mengsel van tarwe en roggemeel), gezouten vlees, vis, 
kaas, boter, gort, erwten en bonen had geen enkele helende werking.47 

Zelfs als scheurbuik niet uitbrak, was het bestaan aan boord ellendig. 
De buitengewoon strenge winter van 1645-46 belette een vloot met bestem¬ 
ming Brazilië drie maanden lang het uitvaren, waarna deze nog eens twee 
maanden vast zat bij het eiland Wight. Op één schip, de Loanda, waren 
de omstandigheden zo slecht dat soldaten en matrozen hun krachten bun¬ 
delden en een verzoekschrift opstelden aan hun overste. Het begin van de 
tekst luidde als volgt: "Wij versoecken met alle man dat U[w] E[dele] sal 
gelieven te ordonneeren dat wij onse Anckers mogen lichten om naar huijs 
te keeren, want wij soo niet anders vaeren willen te weten van Armoeden 
te vergaen, ende van sieckten, ende van andere vuijlicheijt te verstincken 
ende altijd waeter te drincken, en dat noch binnes lants [bij land zijnde] 
ende daer toe weijnich te eten ende daer en boven als wij wat spreken wil¬ 
len, so sett men ons dadelijck in de Boeijen, want wij hebben onse twee 
maenden gagie verdient met hongerlien ende waeter drincken. Daerom 
willen wij met alle man naer huijs toe ende ist saken dat U[we] E[dele] in 
geen andre ordre wil stellen, soo hebben wij liever met alle man te verdrinc- 
ken, dan sulcken lanckwielligen doot voor ons oogen te sien ...”48 

Sommige matrozen en soldaten grepen de eerste de beste kans om aan 
de dienst overzee te ontsnappen. Toen enkele jaren later een schip op weg 
naar Brazilië in het uitvoeren verzeild raakte op de rede van Brouwersha¬ 
ven, roeiden zes matrozen die de wacht hielden met een boot aan land. 
Nadat geen van hen bij de drie dagvaardigingen was verschenen, werden 

46 NA, Aanwinsten 405, fol. 310. 
47 Phillips, Six Galleons, 172-180; J. van Spilbergen, De reis om de wereld, 1614-1617, bezorgd door 
J.C.M.Wamsinck (’s-Gravenhage 1943) 161. 
48 Verzoek d.d. 1 mei 1646, gericht aan Michiel van Gogh, lid van de Hoge Raad van Brazilië, in 
Buijze, Rumphius’ reis 58-59. 
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ze bij verstek door de admiraliteit tot driejaar verbanning uit de Verenigde 
Provinciën veroordeeld.49 Is het onduidelijk wat deze zes terug deed ko¬ 
men van hun voornemen naar Brazilië te gaan, de soldaten en matrozen 
die in 1647 met Witte de With’s secours in Zeeland klaar lagen op dezelfde 
bestemming te varen werden op andere gedachten gebracht door toeval¬ 
lig thuiskomende collega’s.50 Dezen verhaalden van de beroerde situatie 
waarin de Nederlandse kolonie zich bevond, de inspanningen die ze zich 
tijdens het verblijf en de heen- en terugreis hadden moeten getroosten en 
de hondse wijze waarop ze behandeld waren. Degenen die toestemming 
hadden hun schip te verlaten, maakten daarvan gebruik en keerden niet 
meer terug. De rest protesteerde luid. 

Soldaten en bootsgezellen in Brazilië werkten inderdaad jarenlang zon¬ 
der uitbetaald te krijgen. Sommigen werden gedwongen lang na afloop van 
hun contractperiode de kolonie te blijven dienen. Soldaten liepen daarom 
in groten getale over naar de vijand, terwijl matrozen verhaal gingen halen 
bij de autoriteiten toen ze eindelijk in de Republiek waren teruggekeerd. 
In 1650 bejegenden matrozen van twee onlangs teruggekeerde schepen uit 
Brazilië, die hun betaling eisten, drie admiraliteitsraden van het Noorder¬ 
kwartier in Enkhuizen zeer onheus onder het maken van ernstige dreige¬ 
menten. De burgemeesters zagen zich genoodzaakt om kruit en lood aan 
de burgers uit te delen en hen te manen om op hun teken in de wapenen te 
komen teneinde het admiraliteitscollege en haar raden te beschermen.51 

Verval en einde 

Aan het einde van de jaren 1640 zette het verval van Nederlands Brazilië in. 
De maritieme verdediging van de kolonie had aan belang gewonnen nadat 
een opstand onder leiding van de Portugees sprekende bevolking het Ne¬ 
derlandse grondgebied drastisch had verkleind. De Nederlandse aanwezig¬ 
heid beperkte zich nog slechts tot de dubbelstad Recife-Mauritsstad en en¬ 
kele kustforten. Het voortbestaan van Nederlands Brazilië was derhalve in 
het geding. Nadat de WIC met door de Staten-Generaal beschikbaar gesteld 
geld en schepen aan het begin van 1646 soldaten had overgevoerd, nam 
de Staten-Generaal het intitatief door het zenden van een groot secours, 

49 NA 1.01.03, resoluties Staten-Generaal, 2 mei 1648. 

50 Van Hoboken, Troepentransport', 109; Pierre Moreau, Histoire des demiers troubles du Brésil 
entre les Hollandois et les Portugais (Paris 1651) 192-194. 
51 NA 1.01.03, resoluties Staten-Generaal, 5 maart 1650. 
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waarvan het commando in handen werd gesteld van de ervaren vlootvoogd 
Witte de With (1599-1658), vice-admiraal van Holland. 

Nadat de vloot op 18 maart 1648 met twaalf admiraliteitsschepen en ze¬ 
ven Compagniesj achten Recife had bereikt en duizenden soldaten waren 
ontscheept, waagde De With zich aan het onderscheppen van de Portugese 
suikervloot uit Rio de Janeiro en het blokkeren van Bahia. Het Nederlandse 
kamp wist dat Bahia uiterst kwetsbaar was vanwege een gebrekkige ver¬ 
dediging en een permanent tekort aan kleding en voedsel. Op zijn beurt 
voelde De With zich echter ernstig in zijn taken belemmerd door het tekort 
in Recife aan essentiële zaken zoals scheepsbehoeften, hemden en provi¬ 
sie. In zijn veelvuldige brieven aan de koloniale Hoge Raad bleef hij hierop 
hameren.52 De leden van de raad valt hierbij overigens weinig te verwijten. 
Zij beschikten eenvoudigweg niet over het vereiste materieel noch over ge¬ 
noeg victualie. Zoals De With goed besefte waren matrozen het kind van de 
rekening. Net als bij de soldaten groeide onder de matrozen de ontevreden¬ 
heid. De historicus Van Hoboken vatte het goed samen: “Het langdurige, 
uitzichtloze verblijf in de belegerde, vervallen kolonie, het uitblijven van 
noemenswaardige successen, de slechte voedingstoestand, het inhouden 
van buitgeld, de verwaarlozing van de schepen, dit alles bleef niet zonder 
uitwerking op het moreel van het scheepsvolk”.53 

Het ging het eerst mis op de Getrouwen Herder, dat in juni 1648 troe¬ 
pen naar de bedreigde Nederlandse kolonie in Luanda (Angola) vervoerde, 
maar daar nooit is aangekomen. De bemanning en de soldaten maakten 
zich van het schip meester en voerden het naar Rio de Janeiro.54 Vervolgens 
was het de beurt aan de Dolphijn, uitgerust door de admiraliteit van Rot¬ 
terdam. Kapitein Job Forant was Oostindisch doof voor de klachten van 
de bemanningsleden die gevoed wilden worden en niet met brood waar 
de wormen uitkwamen. Ze beschuldigden hem ervan dat zieke beman¬ 
ningsleden door gebrek waren gestorven. De scheurbuiklijders zeiden, zo 
liet de bottelier laten weten: “och mocht ick mijn buyck eens vole ten eer 
ick sterf”.55 Terwijl De With met het grootste deel van de vloot voor Rio de 
Janeiro aan het kruisen was brak op 29 mei 1649 muiterij uit op de Dolphijn. 
Een groep matrozen greep het roer, onderwijl roepende dat ze hun tijd 

52 C.R. Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654 (Oxford 1957) 229-230; Van Hoboken, Witte de With, 

175-178. 

53 Van Hoboken, Witte de With, 194. 
54 Ibidem 106-107. Vele muiters hoedden zich voor een terugkeer naar de Republiek en vestig¬ 
den zich in Rio de Janeiro en Lisbon: NA SG 12564.40, inv. nr. 1, verklaring van Joost Weisberger, 
's-Gravenhage, 10 maart 1655. 
55 Van Hoboken, Witte de With, 197. 
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hadden uitgediend en dat het voedsel van de Compagnie oneetbaar was. 
Kapitein Forant stond machteloos tegenover de vereende krachten en sloot 
zich de volgende drie dagen op in zijn kajuit. De steven werd naar huis ge¬ 
wend, waar de matrozen de autoriteiten vertelden dat het schip doorwind 
en stroom te ver naar het noorden was afgedreven om naar Recife terug te 
keren. ’ Hiermee werd de toon gezet voor het matrozenprotest in Brazilië. 
Het ene na het andere schip, zeven in totaal, verliet tegen de wens van de 
kapitein de Braziliaanse kust om de thuisreis te aanvaarden. 

Witte de With volgde weldra ook het voorbeeld van de Dolphijn. Al sinds 
december van het jaar daarvoor had hij er bij de Staten op aangedrongen 
te worden teruggeroepen, maar de Staten-Generaal antwoordde hem niet. 
Bevreesd voor verdere aftakeling van zijn schepen en voor een honger¬ 
oproer onder de bootsgezellen, die niet alleen ondervoed waren, maar ook 
geen buitgeld was betaald, stak De With op 9 november met twee schepen 
in zee.3' Dat betekende dat de regering in Recife nog slechts één schip en 
vier jachten tot haar beschikking had. En die jachten waren vanwege gebrek 
aan provisie en scheepsequipage gedwongen om hun tochten in te korten, 
zodat ze in Recife op gezette tijden weer konden worden bevoorraad.58 Het 
volgende vooijaar arriveerden echter tien oorlogsschepen uit patria, die al 
waren vertrokken voor de thuiskomst van Witte de With en de andere vaar¬ 
tuigen. Twee jaar later namen de matrozen op de nieuwe schepen, ongetwij- 
feld geïnspireerd door hun collega’s, het initiatief om zonder toestemming 
van admiraliteit of Hoge Raad de thuisreis te aanvaarden.59 Hoewel de ma¬ 
ritieme strijd met de Portugezen om Brazilië daarmee nog niet geheel werd 
opgegeven, deed de sterke afname van het aantal matrozen in de kolonie 
zich gevoelen. Wanneer vijandelijke schepen werden veroverd, konden ze 
bijna niet meer in zee worden gebracht. De ter plaatse gerecruteerde vrij¬ 
heden voorzagen wel in een behoefte, maar onder hen konden de officieren 
bij het veroveren van prijzen geen orde houden, want het oogmerk van de 
vrijheden was eerder buit binnen te halen dan de vijand afbreuk te doen.60 

Het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog maakte de toestand alleen 
maar penibeler. Het gebrek aan maritieme bescherming in Brazilië maakte 

56 Ibidem 201,204. 

57 Hij had daarvoor aanvankelijk toestemming gekregen van de Hoge Raad, die deze later introk 
uit angst voor een Portugees-Engelse blokkade van Recife. Van Hoboken, Witte de With, 219,220, 
224, 247. 

58 Cabral de Mello, Olinda Restaurada, 110. 
59 Boxer, Dutch in Brazil, 228,233. 

60 NA, Archief van de Staten-Generaal 12564.34, president en raden van Brazilië aan de Staten- 
Generaal, Recife, 22 juni 1651. 
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het zenden van provisieschepen uit patria een hachelijke onderneming.61 

De Staten-Generaal besloot daarom een expeditie van zes oorlogsschepen 
en twee jachten op touw te zetten, maar de gewesten lagen dwars. Uitein¬ 
delijk kwam de admiraliteit van Zeeland in actie, evenals die van Amster¬ 
dam. Maar op het moment dat deze twee schepen en een jacht uitzond was 
Nederlands Brazilië al verloren.62 De bemanning van het laatste schip dat 
nog voor de kust lag, de Brazyl, had koers gezet naar patria, waardoor een 
Portugese vloot onbelemmerd een blokkade kon opwerpen voor Recife. 
Het laatste uur van de kolonie had daarmee geslagen. Ontbloot van boots¬ 
gezellen en verdedigd door soldaten die niet meer wilden vechten, was Bra¬ 
zilië ten dode opgeschreven. De overgave was daarom snel getekend. En de 
mannen die eindelijk naar huis konden gaan waren daar niet rouwig om. 

Twintigste-eeuwse historici schreven het protest van soldaten in Brazi¬ 
lië toe aan wangedrag dat aan deze lieden eigen zou zijn geweest. In wer¬ 
kelijkheid lagen, zoals Bruno Miranda terecht heeft geoordeeld, hun ont¬ 
beringen en niet hun karakter ten grondslag aan hun muiterij en desertie.63 

We kunnen concluderen dat hetzelfde gold voor de bootsgezellen van Bra¬ 
zilië, die hun ongenoegen op verschillende manieren uitten. Maar welke 
vorm hun protest ook kreeg, een lotsverbetering zat er niet in. 
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Anekdotes 
Historische sensatie: het verhaal van Batte de Roos 

Ron Brand 

Op het moment dat ik deze anekdote schrijf, is de grootscheepse herden¬ 
king van het begin van de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden, 
net begonnen. Een oorlog die aan Nederland voorbij ging. Dat is ten minste 
de algemene reactie die je krijgt als je iemand vraagt naar de rol van Ne¬ 
derland tijdens de Eerste Wereldoorlog. ‘We waren toch neutraal?’, is dan 
een veelgehoord antwoord. Inderdaad, Nederland verklaarde zich neutraal, 

Het s.s. Gamma van de Vrachtvaartmaatschappij Bothnia 
Collectie Maritiem Museum Rotterdam, inv.nr. FS10176 

maar Nederland had wel degelijk met de oorlog te maken. Ons land mobili¬ 
seerde zich en hoewel er niet werd gevochten op Nederlands grondgebied, 
bewaakten talloze militairen de landsgrenzen. De oorlog kwam dichterbij 
door het kanongebulder dat vanaf de slagvelden in België hoorbaar was 
tot aan het midden van het land. Nog tastbaarder werd de oorlog door de 

VOL. 33, NO. 2, 2014 57 



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

tienduizenden Belgische vluchtelingen die naar ons land trokken. Neder¬ 
land verdiende ook flink aan de oorlog, want als neutraal land mocht je 
dus wel handel drijven, al moet je je dan wel afvragen of dat ethisch was. 
De aanhoudende vraag naar grondstoffen bij de oorlogvoerende landen 
zorgde ook voor een zeer lucratieve handel over zee. In het centrum van 
deze handel zaten de Nederlandse reders met hun neutrale schepen die 
steeds meer waard werden, omdat de landen die oorlog voerden met grote 
verliezen te kampen hadden. In 1917 besloten de Duitsers echter om alle 
schepen die in de buurt kwamen van hun vijanden, Engeland en Frankrijk, 
te torpederen. Ook de Nederlandse schepen dus. De winsten waren voor 
de reders, het gevaar op zee was voor de manschappen aan boord. Door 
Duitse torpedo’s en mijnen kwamen ongeveer 1700 Nederlandse zeelieden 
om het leven. Een van de zeelieden die een scheepsramp overleefde, was 
eerste stuurman Batte de Roos, geboren in 1882 in Schiedam. Op 1 februari 

Verklaring van de gezagvoerder van hets.s. Gamma van de vrachtvaart- 
maatschappij Bothnia dat B. de Roos op genoemd schip heeft gevaren als iste 
stuurman tijdens het doen zinken van dat schip door een Duitse onderzeeër en dat 
daarbij zijn paspoort en verdere aan boord hebbende bezittingen verloren gingen 
[het s.s. Gamma verging op 1 februari 1917]. 
Collectie Maritiem Museum Rotterdam, inv.nr H2456 
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1917 voer hij op het stoomschip Gamma van de vrachtvaartmaatschappij 
Bothnia onder gezag van kapitein J.R. Bossinga. Die dag werd het schip 
door een Duitse onderzeeboot tot zinken gebracht. Het Maritiem Museum 
Rotterdam verwierf onlangs een pakketje documenten, dat te maken heeft 
met Batte de Roos. De schenker vond ze bij toeval in een Rotterdams huis 
en daarom is de herkomst verder niet bekend. Een van die documenten is 
een briefje van de gezagvoerder van de Gamma, die verklaart dat zijn eerste 
stuurman zich aan boord bevond toen het schip door een Duitse onderzee¬ 
boot tot zinken werd gebracht. Daarbij verloor De Roos zijn paspoort en an¬ 
dere persoonlijke bezittingen. ‘Wat doet een zodanig ingrijpende gebeurte¬ 
nis met een mens?’, vraag je je dan af. Ik zag direct voor mij hoe de zeeman 
na de explosie in het ijskoude water lag terwijl hij zichzelf probeerde te 
redden. Dat hij nog net op tijd door zijn maten in een sloep werd gehesen. 
Of dat hij al zwemmend met zijn laatste krachten de kust bereikte. We we¬ 
ten uit de literatuur over deze scheepsramp dat gelukkig iedereen van de 
opvarenden het overleefde. De Duitse onderzeeboot U46 hield het schip na 
een beschieting aan, waarna de manschappen in de reddingboten moesten 
plaatsnemen. Ondertussen bracht de Duitse bemanning de explosieven 
aan in het ruim. Tien minuten na hun vertrek ontploffen de bommen en 
ging het schip ten onder. Enkele uren later werden de opvarenden van de 
Gamma uit zee opgepikt. Batte de Roos raakte dus helemaal niet te water, 
maar in de haast om van boord te komen, kon hij zijn persoonlijke bezittin¬ 
gen waarschijnlijk niet meenemen. 

‘Petites histoires’ als die van Batte de Roos zorgen ervoor dat geschiedenis 
nooit saai is. Een klein voorwerp kan zomaar de spreekbuis van een heel 
verhaal worden en een historische sensatie teweeg brengen. 

De Eerste Wereldoorlog zit niet in ons collectieve geheugen. De legers 
marcheerden aan ons land voorbij. De neutraliteit zorgde ervoor dat er hier 
geen sprake was van dadendrang en heldhaftigheid, maar het levert wel 
prachtige verhalen op. Veel mensen denken dat maritieme geschiedenis 
over schepen en havens gaat. Ik niet. Ik vind dat maritieme geschiedenis 
vooral de geschiedenis van mensen is. Mensen zoals Batte de Roos. 
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Susan Rose, England’s Medieval Navy 1066-1509 .-Ships, Men & Warfare (Barnsley: Seaforth 
Publishing, 2013, 208 p„ ill., ISBN 978-901-84832-137-3; £ 30,00) 

Hoe verdedigden de middeleeuwse koningen van Engeland hun land ter zee? 
Dit is de belangrijkste vraag die Susan Rose in dit boek aan de orde stelt. De 
auteur is niet onbekend met haar onderwerp. Het is een temgkerend thema in 
haar publicaties. Al in 1982 publiceerde zij The Navy of the Lancastrian Kings: 
Accounts and Inventories of William Soper, Keeper of the King’s Ships, 1422-1427 
(Londen: Navy Records Society, vol. 123) en na een stilte van twintig jaar ver¬ 
schenen van haar hand bijvoorbeeld Medieval Naval Warfare (Londen 2002), 
The Medieval Sea (Londen 2007) en Medieval Ships and Warfare (Londen 2008). 

Engeland is een eiland, maar dat neemt niet weg dat ook de Engelse 
landsheren hun land moesten verdedigen. Voor de middeleeuwse vorsten 
van Engeland was het gewoon dat zij alle schepen van het koninkrijk, dus 
zowel de (koninklijke) oorlogsschepen als de particuliere schepen konden 
inzetten voor de oorlogvoering ter zee. Dit recht van de koning strekte zich 
verder uit dan de verplichting van bijvoorbeeld de Cinque Ports, een aantal 
steden langs de zuidoostkust van Engeland, om voor een bepaalde periode 
schepen en bemanning aan de koning te leveren. In principe kon de koning 
alle schepen in zijn land tijdelijk in beslag nemen voor de oorlogvoering. Wel 
moest hij voor het gebruik van schip en bemanning een daggeld aan de eige¬ 
naar uitkeren. 

Susan Rose beschrijft op welke manier de Engelse koningen hun (onuit¬ 
gesproken) doel probeerden te verwezenlijken om met hun vloot en verde¬ 
digingswerken een ‘muur’ rondom Engeland te bouwen. In tijd heeft ze haar 
onderwerp afgebakend tussen 1066, toen de Normandische hertog Willem 
de Veroveraar een invasievloot naar Engeland stuurde en het land innam, en 
1509, toen Hendrik VII als koning aantrad. Hoofdstuk twee, drie en het laat¬ 
ste tiende hoofdstuk vormen de kem van haar boek. In hoofdstuk twee legt 
zij uit wat de strategische doelen van het gebruik van de Engelse vloot wa¬ 
ren. Het is niet verbazingwekkend dat het ging om bescherming van het ko¬ 
ninkrijk tegen invasies van met name de Franse oorlogsvloot en korte snelle 
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aanvallen op het land door piraten en kapers, gevolgd door bescherming van 
de koopvaardijvloot op zee. In de praktijk, zo beschrijft Susan Rose ook, werd 
de oorlogsvloot het meest ingezet voor het transport van troepen (militairen 
met hun paarden) overzee. Vervolgens laat de auteur in het derde hoofdstuk 
zien hoe de Engelse vorsten de oorlogsvloot opbouwden waarbij zij duide¬ 
lijk maakt dat de omvang van het aantal en de grootte van de koninklijke 
schepen in de vloot toch zeer afhankelijk was van de financiële draagkracht 
van een vorst. Hoofdstuk tien vormt de brug naar de volgende periode on¬ 
der Hendrik VIII, koning tussen 1509-1547. Onder diens bewind vond er een 
ontwikkeling plaats naar het ontstaan van een vaste oorlogsvloot. Deze ont¬ 
wikkelingen, zo beschrijft Susan Rose, waren al ingezet door zijn voorganger 
Hendrik VII die vanaf 1485 regeerde. 

Zonder de auteur tekort willen doen, kunnen de overige hoofdstukken 
geschaard worden onder het lemma van een algemene publicatie over mid¬ 
deleeuwse scheepvaart. Zij besteedt aandacht aan de bronnen die de histo¬ 
ricus ter beschikking staat bij het onderzoek naar de middeleeuwse scheep¬ 
vaart. Daartoe rekent zij niet alleen schriftelijke bronnen, zoals kronieken, 
rekeningen en juridische stukken, maar ook afbeeldingen en objecten (schil¬ 
derijen, tekeningen, munten en beeldhouwwerk), wrakvondsten en scheeps¬ 
modellen (Mataró-model en het Ebersdorf-model). Daarnaast beschrijft zij 
welke schepen eigendom waren van de Engelse koningen en gaat zij daarbij 
ook in op de scheepstypen. Parallel hieraan geeft zij een beeld van de Engelse 
scheepsbouw. Ook gaat zij in op de 'wereld van de middeleeuwse zeeman’, 
met paragrafen over onder meer het leven aan boord, navigatie en manoeu¬ 
vreren. Een hoofdstuk over de oorlogvoering op zee vormt één van de af¬ 
sluitende hoofdstukken. Zij beschrijft de zeeslagen en merkt terecht op dat 
die feitelijk niet zoveel voorkwamen, maar door de aandacht die daaraan in 
kronieken werden gegeven, wel het meest in het oog vallen. Tevens geeft zij 
korte biografieën van enkele kapers en commandanten van de oorlogsvloot. 

Deze publicatie past in een reeks van publicaties over middeleeuwse 
scheepvaart Behalve die van haarzelf kunnen bijvoorbeeld ook die van Gil¬ 
lian Hutchinson, Medieval Ships and Shipping (Londen 1994) en die van Ian 
Friel, The Good Ship (Londen 1995) worden genoemd. Deels komen deze pu¬ 
blicaties overeen. Maar dat is zeker geen bezwaar. Bovendien schrijft Susan 
Rose in een plezierige en leesbare stijl en is het knap dat zij in een boek van 
iets meer dan tweehonderd pagina’s zoveel informatie weet te stoppen. Ook 
is het boek ruim geïllustreerd en is er bij de keuze van de afbeeldingen goed 
nagedacht. 

Sjoerd de Meer 
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Leontine van de Stadt, Nederland in 7 overstromingen (Zutphen: Walburg Pers, 2013, 
176 p„ ill., ISBN 978-90-5730-953-3; € 29,95) 

Nederland in 7 overstromingen is een publieksboek dat is samengesteld om 
gelezen te worden naast de gelijknamige televisieserie die afgelopen win¬ 
terseizoen is uitgezonden. Overigens is slechts een deel van elke televisie- 
aflevering in elk hoofdstuk terug te vinden. Het boek is samengesteld door 
Leontine van de Stadt. Als afgestudeerd mediëvist in de bouwkunst is zij 
een carrière begonnen als onderzoeksjoumalist/televisiemaker en bleef 
daarnaast regelmatig publiceren. Dit betekent dat zij enerzijds aandacht 
aan de inhoud besteedt, maar anderzijds ook oog heeft voor het visuele 
aspect. Dit laatste uit zich bij uitstek via een medium als de televisie en een 
erg kleurrijk geïllustreerd boek. Het boek lijkt de ideale combinatie van de 
twee te zijn. Detail bij dit alles is dat ook Frank Westerman, als presentator 
van de tv-serie, in het boek een plaats heeft gekregen als schrijver van het 
voorwoord en met een kleurrijk portret op de cover. 

Gelet op het huidige debat over klimaatsverandering, waarbij opwar¬ 
ming van de aarde zal leiden tot een versneld smelten van de ijskappen en 
gletsjers, zal de zeespiegel stijgen. Zo’n stijging zal ook Nederland als laag 
kustgebied treffen. Hierbij lopen de schattingen uiteen van ruim een halve 
meter tot circa 1.20 m tegen het einde van deze eeuw (KNMI, 20m). Het ligt 
voor de hand dat we ons in ons land voorbereiden op sterk verhoogde wa¬ 
terstanden, maar wat betekent dit nu allemaal? Nederland in 7 overstromin¬ 
gen zoekt het antwoord door niet alleen naar het verleden te kijken, maar 
ook vooruit. 

Dit brengt ons bij de indeling van het boek. Hoofdstuk 1 kijkt naar de 
overstroming van 1170 in het noordelijke gebied van Nederland; hoofdstuk 
2 brengt de militaire inundaties van 1572-1574 onder de aandacht waarbij 
Alkmaar en Leiden werden ontzet; hoofdstuk 3 vestigt de aandacht op een 
overstroming in het rivierengebied in 1809, terwijl de volgende twee hoofd¬ 
stukken de overstromingen van 1916 en die van 1953 belichten. Hoofdstuk 6 
blikt vooruit naar toekomst, waarbij ontpoldering centraal staat. Het laatste 
hoofdstuk sluit af met de klap op de vuurpijl: het ergst denkbare overstro- 
mingsscenario. Er is dus een redelijk evenwichtige selectie gemaakt tussen 
overstromingen en inundatiescenario’s in termen van gebiedsspreiding, 
soorten overstromingen en een doorkijkje door de eeuwen heen. Enkele 
hoofdstukken worden hier nader besproken. 

Hoofdstuk 1 gaat in op de grote overstroming van 1170. Zoals dat bij ex¬ 
tremen uit die tijd doorgaans het geval is, zijn er weinig directe en concrete 
bronnen die daar melding van maken. Een zo’n bron is de Kroniek van het 
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klooster Egmond. In feite mogen we blij zijn dat er een precieze datum is 
overgeleverd, namelijk Allerheiligendag, zijnde 2 november 1170. Aardig 
hierbij te vermelden is, dat er op Allerheiligendag 1570 eveneens een gro¬ 
te overstroming in de Nederlanden was. Van deze laatste weten we wel de 
omvang, van die van de twaalfde-eeuwse overstroming niet. Van deze over¬ 
stroming moeten we het doen met de gevolgen in de vorm van restanten 
van het cultuurlandschap en/of nederzettingen gevonden in de latere Zui¬ 
derzee of Waddenzee. In 1170 was namelijk via het Vlie het reeds bewoonde 
land in dit gebied overstroomd en het water drong tot diep in Utrecht door. 
Belangrijke aanwijzingen voor de ramp zijn ook de veranderingen die daar¬ 
na in de waterschaporganisaties plaatsvonden. Aardig van dit hoofdstuk is 
ook de interdisciplinariteit van het onderzoek naar de oorzaak, omvang en 
gevolgen van de overstroming. 

Met hoofdstuk 2 zitten we middenin de strijd van de Tachtigjarige Oor¬ 
log. Een oorlog die bekend staat als een van het bedwingen en opnieuw ver¬ 
overen van steden; een oorlog die ook bekend staat om de oorlogsinunda- 
ties. Het hoofdstuk richt zich op de ontzetting van Alkmaar en Leiden door 
het inzetten van het water. Het laat zien hoe er te werk werd gegaan om 
het water als bondgenoot te gebruiken om het Spaans beleg op te heffen. 
Daar het hier vooral om zoetwaterinundaties ging, leverde dit niet al te veel 
problemen op voor de boeren om daarna het land weer te bewerken. Het 
hoofdstuk is echter veel meer dan de titel laat raden. Het behandelt in vo¬ 
gelvlucht de belangrijkste militaire inundaties in ons land. Jammer dat niet 
eerst wordt verteld dat reeds in middeleeuws Vlaanderen deze strategie in 
en om Brugge was toegepast en dat het in sommige gevallen heeft geleid 
tot het verdwijnen van het laatmiddeleeuwse landschap met als gevolg een 
lange, volledige ontvolking van grote gebieden (Staats-Vlaanderen). 

Een sterk punt van hoofdstuk 3 over de rivieroverstromingen is dat er 
naast aandacht voor de plekken en omvang van de wateroverlast ook be¬ 
schreven wordt hoe de tijdgenoot en generaties daarna zulke rampen be¬ 
leefd hebben. Tevens komt de hulpverlening met zijn vele varianten aan 
bod. 

De twee hoofdstukken over de rampen van 1916 en 1953 bespreken vrij¬ 
wel alle aspecten van dergelijke megarampen. Met name De Ramp komt 
zowat elk decennium terug onder de aandacht en is een van de weinige 
rampen waaraan een geheel museum is gewijd. 

Interessant is het hoofdstuk over de natuurbouw. Door het water terug 
in de poldergebieden uit te nodigen doen we aan een variant van zach¬ 
te kustverdediging, in tegenstelling tot de betonkeringen, asfaltdijken en 
-dammen die na 1953 werden gebouwd. Jammer dat de kwestie van de 
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ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder nog niet het proces van vol¬ 
ledige besluitvorming had doorlopen. De reactie van de betrokkenen zou 
dan lichtelijk anders zijn geweest. Tenslotte is er een poging gedaan nog 
iets te zeggen over het ergst denkbare overstromingsscenario, dat in feite 
ontzettend mee zal vallen. 

Het goede aan dit boek is dat het in woord en beeld een actuele zaak 
aan de orde stelt en die onder de aandacht van een breed publiek brengt. 
De ernst van klimaatsverandering, zeespiegelstijging en de consequenties 
daarvan zijn duidelijk, voor Nederland blijken die gevolgen minder erg dan 
vaak wordt aangenomen. Het is daarom de vraag of het laatste hoofdstuk in 
het boek en de laatste aflevering van de tv-serie niet anders hadden gemoe¬ 
ten, omdat zij weinig bijdragen aan de public awareness van het probleem. 
Ware het gewoon niet beter geweest dit hoofdstuk te beginnen met een 
kaart van Nederland met het actueel hoogtebestand waarbij alle obstakels 
verwijderd zijn? De hoogst denkbare vloed zou dan die zijn tijdens Beau¬ 
fort 11 of 12, twee dagen na volle of nieuwe maan en twee tot drie aanhou¬ 
dende perioden van vloed. Indien er twee van zulke extremen achter elkaar 
binnen twee maanden plaatsvinden én de gelijktijdigheid van extreem 
hoge rivierstanden, ja, pas dan kan een balans echt worden opgemaakt. 
Anderzijds is in dit laatste hoofdstuk ook veel te weinig aandacht voor de 
hogere plaatsen in het open gebied. Alle grote megavuilstortplaatsen in de 
openlucht bij grote steden liggen twintig tot dertig meter hoog. Zij vormen 
uitstekende vluchtplaatsen. Veel snelwegen en spoorbanen vormen auto¬ 
matische barricaden in het landschap. Wel leiden de autowegen, als ieder 
bij een overstromingsramp snel zijn woning moet verlaten, op zich al tot 
een groot verkeersinfarct. 

‘Waterzielen’ (p. 9) heet de inleiding van het boek, helaas gaat het hier 
louter over het gevoel van Westerman en de makers van de tv-serie. Enke¬ 
le alinea’s over het actuele klimaatdebat en de verwachte effecten van de 
opwarming voor ons land in de vorm van een verhoogd gevaar van over¬ 
stromingen, had hier geenszins misstaan. Een ander minpunt in het boek 
is de opmaak: de presentatie. De lezer wordt geacht drie dingen te doen. 
De doorlopende tekst te volgen, de grote lappen tekst bij de afbeeldingen 
door te nemen en die afbeeldingen zelf goed te bekijken en ook nog eens 
de lange citaten te lezen. Dit doet me denken aan een of ander commerci¬ 
eel tv-station waar de nieuwslezer aandacht vraagt, terwijl onder in beeld 
een tekstband met andere actualiteiten doorloopt en op de achtergrond 
tv-schermen alweer andere dingen laten zien. Kortom, wat moet de toe¬ 
schouwer nu volgen? Kennelijk een trend met dit soort publieksboeken, die 
deze recensent niet erg waardeert. Anderzijds zijn de afbeeldingen treffend 
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gekozen, maar het hadden er ook minder mogen zijn. Is het boek een aan¬ 
rader? Toch wel, maar dan voor de geïnteresseerde lezer en liefst ook met 
de desbetreffende tv-afleveringen erbij. 

Adriaan M.J. de Kraker 

Leo Akveld, Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornells Comelisz. Matelief 
naar Oost-Azië, 1605-1608 (Zutphen: Walburg Pers, Werken uitgegeven door de Linscho- 
ten-Vereeniging CXII, 2013, 397 p„ ill., ISBN 978-90-5730-942-7; € 49.50) 

Deze belangrijke manuscriptuitgave betreft het ‘Extract uyt het Journael 
van den heer Admirael Comelis Matelief de Jonge’ voorzien van een inlei¬ 
ding door oud-Linschotenvoorzitter Leo Akveld. 

Wie de eerste jaren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
bestudeert komt al snel Comelis Matelief (1570-1632) tegen. De geboren en 
getogen Rotterdamse koopman was bewindhebber van de Rotterdamse 
kamer van de VOC toen hij in mei 1605 als admiraal van de tweede VOC- 
vloot naar Aziatische wateren vertrok. Op deze reis werd weinig blijvends 
tot stand gebracht. In het journaal van zijn reis lezen wij met Matelief mee 
hoe dit niet alleen kwam door gebrek aan middelen, maar ook omdat de 
organisatie van de VOC in Azië op alle fronten tekortschoot. Het is Matelief 
geweest die daarop in zijn memories, waarvan de eerste in het journaal is 
opgenomen, de juiste koers aangaf. 

Het onderhoudende verslag beschrijft hoe de vloot van elf schepen met 
aan boord 1357 “eeters” via de Kaapverdische Eilanden en de bocht van Gui¬ 
nee na acht maanden aankwam op de rede van Mauritius. Daar lag ook de 
vloot van de eerste VOC-admiraal Steven van der Hagen voor anker. Die 
vertelde Matelief van zijn verovering op de Portugezen van Ambon en dat 
hij niet was toegekomen aan de belegering en verovering van het belang¬ 
rijke Portugese fort Malakka zoals zijn “secrete” instructie aan hem en ook 
aan Matelief voorschreef. Zo kwam in mei 1606 Mateliefs vloot aan voor 
Malakka en nam het beleg een aanvang. De beloofde medewerking van 
lokale bondgenoten bleef goeddeels achterwege en de belegering verwerd 
tot een krachteloze en mensen verspillende aangelegenheid. Het fort was 
veel te sterk om zo maar in te kunnen nemen. Toen in augustus een Portu¬ 
gese armada verscheen, braken de Nederlanders op en gingen scheep. In 
de twee zeegevechten die volgden hadden de Nederlanders weliswaar de 
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overhand, maar werd de Portugese zeemacht niet verslagen. Zoals Matelief 
constateerde was het verlies van schepen voor de Nederlanders ernstiger 
dan voor de Portugezen, die in Azië zelf schepen konden bouwen. 

In januari 1607 kwam de gedecimeerde vloot aan op de rede van Ban¬ 
tam. Zodra het scheepsvolk aan land ging, stortte de discipline in. Met 
‘”t lij ff vol arack” vreesden de “boeven” niemand. Tevergeefs probeerde Ma¬ 
telief persoonlijk de orde te herstellen maar “de menighte was so groot dat 
als hij se uyt het eene huys smeet, sy terstondt in het ander liepen.” (p. 163) 

Na een maand zeilde de vloot door naar Ambon via het nabij Bantam 
gelegen Jakarta. De beschrijving van de ligging is veelzeggend voor de latere 
keuze van Jakarta tot hoofdplaats van de VOC in Azië. “Daer is goet water 
en een aangenaeme ffissche lucht”. Het land rondom is "fray ende lustich”. 
(P- ^5) 

De ervaringen van Matelief op de Molukken waren niet minder frus¬ 
trerend dan wat hem voor Malakka en in Bantam was overkomen. Vanuit 
Ambon zette hij met zeven schepen koers naar de kleine maar strategisch 
belangrijke kruidnageleilanden Temate en Tidore waar hij in mei 2607 ar¬ 
riveerde. De Spanjaarden die vanuit Manilla opereerden waren daar ge¬ 
duchte tegenstanders, die Tidore geheel en Ternate gedeeltelijk hadden 
veroverd. Toen Matelief na twee maanden en onverrichter zake vandaar 
met de gunstige moessonwinden naar Kanton in China zeilde, zette hij zijn 
gedachten over de problemen waarmee de VOC in Azië werd geconfron¬ 
teerd en hoe die konden worden opgelost voor het eerst op papier. Het is in 
deze memorie en de vier volgende versies die hij na terugkomst in Neder¬ 
land schreef, dat Matelief de blauwdruk gaf voor de expansie van de VOC. 
Het zijn de bepalende beleidsstukken van de VOC gebleken. Het ging om 
drie punten. 

Ten eerste, zo schreef hij in juni 1607, moest de VOC in Azië niet door 
de “heeren bewindthebberen” vanuit Nederland bestuurd worden maar 
vanuit een vaste plaats in Indië, zoals de Spanjaarden in Manilla en de Por¬ 
tugezen in Goa hun hoofdplaats hadden. Vervolgens moest de VOC gezag 
krijgen over de plaatsen waar de kostbare specerijen nootmuskaat, foelie 
en kruidnagels groeiden. Dat wil zeggen op de kleine Banda-archipel en in 
de Molukken. Tot slot zouden de kosten van het Aziatisch bedrijf gedragen 
kunnen worden door vanuit de hoofdplaats actief deel te nemen aan de 
intra-Aziatische handel. 

Nadat Matelief ternauwernood met zijn schepen uit Kanton kon vluch¬ 
ten, voer hij via Bantam en Kaap de Goede Hoop terug naar Nederland waar 
hij in september 1608 aankwam. Het is veelzeggend voor de crisis waarin 
de VOC zes jaar na haar oprichting was terechtgekomen dat de voorstellen 
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van Matelief snel en integraal werden overgenomen. Al in 1609 vertrok Pie¬ 
ter Both als eerste gouverneur-generaal van de VOC naar Indië. Het was 
geheel volgens het richtsnoer van Matelief dat tien jaar daarna de vierde 
landvoogd Jan Pieterszoen Coen Batavia zou stichten, met een bloedbad de 
Banda-archipel veroverde en de grondslag legde voor de intra-Aziatische 
handel. 

Voor wie meer begrip wil krijgen van de expansie van de VOC in Azië 
vormt de mooi verzorgde manuscriptuitgave een plezierige bron die door 
het vaak beeldend taalgebruik ondanks het oud-Nederlands makkelijk toe¬ 
gankelijk is. Zeker omdat twee memories van Matelief uit 1609 al door Riet¬ 
bergen in het tweede deel van zijn boek over de eerste landvoogd Pieter 
Both zijn gepubliceerd (Werken Linschoten-Vereeniging 87) vormt dit deel 
een zeer welkome aanvulling. 

Over de titel ‘Machtstrijd om Malakka’ van het boek ben ik iets minder 
te spreken. Het is wat mij betreft niet een vlag die de hele lading dekt. Daar¬ 
naast had in de inleiding de beslissende invloed op het compagniesbeleid 
van de memories van Matelief breder kunnen worden toegelicht, alsmede 
de gedachtenstappen die Matelief in zijn opeenvolgende memories zette. 
Zo zag Matelief in 1607 Malakka nog als ideale vestigingsplaats, maar wees 
hij in 1609 Jakarta aan. Ook had een kaart met daarop de reis van Matelief 
aangegeven deze mooi geïllustreerde uitgave meer glans gegeven. 

Menno Witteveen 

Djoeke van Netten, Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld 
(1571-1638) (Zutphen: Walburg Pers, Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse 
boekhandel, Nieuwe Reeks, deel XV, 2014, 320 p., ill., ISBN 978-90-5730-879-6; € 29,50) 

Willem Jansz Blaeu is één van de bekendste Nederlandse uitgevers uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. Over zijn leven en werken is veel 
geschreven, onder meer door P. Baudet die in 1871 als eerste een biografie 
over Blaeu heeft gepubliceerd. In bijna al die publicaties echter ligt de 
nadruk op Blaeu’s cartografische werk, terwijl hij veel meer op de markt 
heeft gebracht. Djoeke van Netten, die in 2012 op Koopman in kennis is ge¬ 
promoveerd en haar proefschrift na bewerking twee jaar later als handels¬ 
editie uitbracht, heeft zich tot taak gesteld om een andere kant van Willem 
Jansz Blaeu te belichten. Zij is als boek- en wetenschapshistoricus vooral 
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geïnteresseerd in Blaeu als ‘kennisintermediair’ die nieuwe en bestaande 
kennis via zijn uitgeverij kon verspreiden. Door zijn selectie en vormgeving 
van te publiceren manuscripten oefende Blaeu invloed uit op de communi¬ 
catie en circulatie van wetenschappelijke kennis in en buiten de Republiek. 

Na een kort hoofdstuk over het beeld van Willem Jansz Blaeu in de ge¬ 
schiedschrijving en nieuwe trends in de wetenschapsgeschiedenis, zoomt 
Van Netten in op de leeijaren van haar hoofdpersoon. Blaeu groeide op in 
Alkmaar, waar hij al op betrekkelijk jonge leeftijd wis- en sterrenkundige 
kennis moet hebben opgedaan, mogelijk van de in de stad woonachtige 
wiskundige Adriaen Anthonisz. Blaeu was bevriend met diens zoon Adri- 
aan Metius, die het later tot hoogleraar wiskunde in Franeker zou brengen. 
Hij verbleef ongeveer anderhalf jaar in Denemarken als assistent van de be¬ 
roemde astronoom Tycho Brahe en vestigde zich vervolgens in 1598 of 1599 
als boekhandelaar-uitgever-drukker in Amsterdam. Zijn bedrijf genaamd 
‘In de vergulde Sonnewyser’ bevond zich ‘Op ‘t Water’ op de hoek van het 
Damrak en de Mandenmakerssteeg. Het is jammer dat Van Netten na haar 
introducerende hoofdstukken het cartografische werk van Blaeu, ook al is 
daarover veel gepubliceerd, bijna volledig negeert. Zo wordt Hessel Ger- 
ritsz, een van de beste geografen van de Republiek en hoofdkaartenmaker 
van de VOC, slechts in één zin genoemd als leerling van Blaeu. Graag had ik 
meer van diens relatie met zijn leermeester vernomen. 

Het zwaartepunt van Koopman in kennis ligt op de zeevaartkundige, 
wiskundige en astronomische uitgaven van Blaeu. In 1608 publiceerde 
Blaeu zijn eerste zeemansgids onder de titel Het licht der zee-vaert, een va¬ 
demecum dat was gebaseerd op de Spieghel derzeevaerdt van Lucas Jansz 
Waghenaer. Vernieuwend waren die eerste en latere zeemansgidsen niet. 
Astronomische navigatie en het gebruik van de graadboog werden erin uit¬ 
gelegd, maar nieuwe inzichten zoals het heliocentrische in plaats van het 
geocentrische wereldbeeld en discussies over lengtebepaling op zee ont¬ 
braken. Bovendien bevatten zijn gidsen platte kaarten in plaats van op de 
Mercatorprojectie gebaseerde wassende kaarten. Zeemansgidsen, die 
Blaeu keer op keer in verbeterde versies op de markt bracht, leverden 
hem natuurlijk wel de nodige inkomsten op. Van een ander kaliber waren 
Blaeu’s wiskundige uitgaven, waaronder destijds ook rekenboeken, decli- 
natietabellen, werken over vestingbouw en verhandelingen over astrono¬ 
mie vielen.Wiskundigen publiceerden hun werk het liefst bij meerdere 
uitgevers, maar bij hun keuze speelde ook kennis van zaken van een uit¬ 
gever een belangrijke rol. Als wiskundig onderlegd uitgever had Blaeu bij 
wiskundigen waarschijnlijk een streepje voor op zijn collega-uitgevers. Hij 
publiceerde niet alleen werk van diverse wiskundigen, onder wie Nicolaus 

DEN HEIJER 69 



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

Mulerius en Adriaan Metius, maar hij bemoeide zich ook met de inhoud 
van de tekst en de afbeeldingen. Metius waardeerde Blaeu en prees hem 
ook voor de astronomische instrumenten die hij hem leverde. Merkwaardig 
is de constatering van Van Netten dat Blaeu in 1607 een sextant voor Metius 
zou hebben gemaakt, een instrument dat pas omstreeks 1730 is uitgevon¬ 
den. Blaeu verzorgde ook de derde uitgave van Nicolaus Copernicus’ De 
revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen der hemellicha¬ 
men) uit 1543, waarin de auteur zijn destijds revolutionaire, maar theo¬ 
retisch goed onderbouwde heliocentrische wereldbeeld poneerde. Toen de 
Italiaanse geleerde Galileo Galilei op grond van astronomische waarne¬ 
mingen bewees dat de aarde en de planeten om de zon draaien in plaats 
van andersom, en daarmee het gelijk van de theorie van Copernicus beves¬ 
tigde, zette de katholieke kerk, die vasthield aan het geocentrische wereld¬ 
beeld, het werk van Copernicus in 1616 op de Index van verboden boeken. 
Een jaar later publiceerde Blaeu in het protestantse Nederland een door 
Nicolaus Mulerius verbeterde versie van De revolutionibus onder de titel 
Astronomia instaurata (Herstelde astronomie). Dat was tot in de negen¬ 
tiende eeuw het belangrijkste werk voor de verspreiding van Copernicus’ 
ideeën in de wereld. Blaeu heeft volgens Van Netten veel aandacht aan de 
uitgave besteed omdat hijzelf een overtuigd aanhanger was van het helio¬ 
centrische wereldbeeld, én omdat hij een goed verkopend boek op de 
markt wilde brengen. De verspreiding van wetenschappelijke kennis en het 
verdienen van geld gingen bij Blaeu hand in hand. 

Willem Jansz Blaeu was niet de mercator sapiens die de Amsterdamse 
Latinist Casper Barlaeus in zijn oratie in 1632 presenteerde; hij was geen 
‘wijze koopman’ die handel, wijsbegeerte en wetenschap in zich had ver¬ 
enigd. Blaeu was vooral ‘koopman in kennis’; hij was een ondernemer die 
goede contacten onderhield met de geleerden van zijn tijd, maar wel met 
het doel om de kennis die hij van hen via zijn uitgeverij verspreidde te gel¬ 
de te maken. Een jaar voor zijn dood in 1638 verhuisde de drukkerij ‘Op ‘t 
Water’ naar een groter pand aan de Bloemgracht. Zijn zoons Jan (Joan) en 
Cornelis hadden het bedrijf toen al overgenomen. Na de dood van Comelis 
in 1642 zou Joan het bedrijf voortzetten en zich vooral richten op lucratieve 
cartografische uitgaven, culminerend in de beroemde Atlas Maior waarvan 
de eerste editie in 1662 van de persen rolde. Djoeke van Netten heeft met 
haar boek onze kennis van Willem Jansz Blaeu op een aantal punten ver¬ 
rijkt. Helaas is het drukwerk anno 2014 niet meer dat van Blaeu uit de eer¬ 
ste helft van de zeventiende eeuw. Soms ontbreken er spaties tussen woor¬ 
den en soms ontbreken er woorden in zinnen. Ook vervalt de auteur nogal 
eens in herhalingen die worden versterkt door de plichtmatige conclusies 
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aan het einde van elk hoofdstuk, en door de epiloog waarin alles nog eens 
wordt samengevat. Desalniettemin is Koopman in kennis een waardevolle 
aanvulling op de rijk gevulde bibliotheek over Willem Jansz Blaeu en zijn 
bedrijf. 

Henk den Heijer 

Cheng Wei-chung, War, Trade and Piracy in the China Seas, 1622-1683 (Leiden/Boston: 
Brill, TANAP Monographs on the History of Asian-European Interaction XVI, 2013,365 p., 
ISBN 978-90-04-25066-6; € 88,00) 

Voor een Nederlands publiek is de Chinese militair en handelaar Coxinga 
uiteraard bekend als de maritieme legeraanvoerder, die Taiwan (Formosa) 
veroverde op de VOC in 1662. De loyalist van de Ming-dynastie was in een 
conflict verwikkeld met het Ching-keizerrijk en werd gedurende het mid¬ 
den van de zeventiende eeuw een maritieme machtsfactor van belang. 
Zowel Coxinga als de verovering van Taiwan hebben zich in de afgelopen 
jaren mogen verheugen op een toenemende belangstelling. Daarbij is veel 
minder aandacht voor de wijze waarop Coxinga deel was van het Cheng- 
geslacht dat meerdere generaties lang invloed uitoefende en een machts¬ 
factor van belang was binnen regionale economische en politieke ontwik¬ 
kelingen. Het werk van Cheng Wei-chung beschrijft in feite “the rise [and 
fall] of the seaborne empire of the Cheng lineage” (p. 247). 

De studie is daarmee een welkome aanvulling op de literatuur over de 
vroegmoderne maritieme geschiedenis van de regio rond de Chinese Zee. 
War, Trade and Piracy werd geschreven als proefschrift binnen het Towards 
a New Age of Partnership-programma van de Universiteit Leiden en is uitge¬ 
geven als zestiende monografie binnen de Brill-serie Monographs on the 
History of Asian-European Interaction. Cheng Wei-chung brengt dit project 
inhoudelijk een stap verder. Veel TANAP-projecten hebben zich beperkt tot 
voorzichtige geschiedschrijving van één specifieke niet-Europese regio 
(vaak een stad of gebied) aan de hand van voornamelijk bronnen uit het 
archief van de VOC, slechts een enkele keer aangevuld met andere bron¬ 
nen. Cheng Wei-chung laat daarentegen het belang zien van een niet-lokaal 
perspectief. In zijn bestudering van de zich ontwikkelende rol van de op¬ 
eenvolgende telgen van het Cheng-geslacht heeft hij oog voor de uitwer¬ 
king van de regionale dynamiek van de wisselwerking tussen (de vaak 
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grillige) staatsvormingsprocessen in voornamelijk China en Japan en lokale 
en mondiale economische ontwikkelingen, zoals de controle over overzeese 
handel, smokkel en zilverstromen. Cheng Wei-chung maakt daarbij gebruik 
van Chinese, Japanse en Europese literatuur en (gepubliceerde) bronnen. 
Dit leidt tot een indrukwekkende synthese gebaseerd op meervoudige histo¬ 
rische perspectieven - in dat opzicht is deze studie een voorbeeld voor toe¬ 
komstige studies in de maritieme en mondiale geschiedschrijving. 

In de studie komen een aantal belangrijke en interessante thema’s naar 
voren. Cheng Wei-chung benadrukt de koppeling tussen militaire slagkracht 
en belastingstelsels in de opkomst van Local warlords ten opzichte van het 
centrale Chinese gezag. Hij concludeert dat “the common foundation for this 
phenomenon [gedurende de Chinese geschiedenis] was the implementation 
of certain expedients by the court to enable local defencesforces to pacify local 
rebellions when the court itself was no longer able to do so” (p. 251). In het 
geval van de opkomst van het Cheng-geslacht in Zuid-China onder de Ming- 
dynastie leidde dit tot een zeer kenmerkende maritieme macht, die geba¬ 
seerd was op “monopoly access to overseas trading revenues” - in tegenstel¬ 
ling tot de “agricultural revenues plus military forces on land" (p. 252). 

Cheng Wei-chung laat daarbij zien hoe de tijdelijke fragmentatie van 
het centrale gezag in Japan, de opkomst van niet door de staat gecontro¬ 
leerde handelaren (of piraterij) en het onvermogen van het Chinese cen¬ 
trale gezag om zijn maritieme defensie te organiseren in het Zuiden leidde 
tot de ruimte waarbinnen “maritime mercenaries" zoals de Chengs in een 
sterke positie konden groeien. Opvallend is daarbij de verwevenheid van de 
politieke, militaire en economische sferen, en de flexibiliteit van carrière- 
paden daartussen. Smokkelaars worden ingehuurd als lokale marinemacht, 
militairen worden handelaar, smokkelaar of onderhandelaar. 

De studie kent twee belangrijke tekortkomingen. Allereerst ontbreekt 
een duidelijke historische vraagstelling waarmee zowel de problematiek 
als de relevantie van het onderwerp wordt scherp gesteld. De dissertatie 
vertrekt vanuit een duidelijke doelstelling, namelijk “ the rise and fall of the 
political and economie power of the Cheng lineage in the southeastern provin¬ 
ces of China during the seventeenth century". Maar waarom dit onderwerp 
nu belangrijk is - en wat daarmee wordt onderzocht en vooral verklaard -, 
blijft onbesproken. Dit hangt nauw samen met de tweede tekortkoming: het 
gebrek aan inkadering in historische literatuur met betrekking tot debatten 
waar deze studie iets aan kan bijdragen. Daarmee doet Cheng Wei-chung 
deze studie tekort, want het onderzoek raakt aan verschillende relevante 
debatten. Zo kan gedacht worden aan de bijdrage van dit onderzoek aan 
de discussies rond vroegmoderne globalisering en de impact van Europese 
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expansie, maar bijvoorbeeld ook aan de inzichten in processen van staats¬ 
vorming in vroegmodern Eurazië of de ontwikkeling van wereldhandels- 
systemen. War, Trade and Piracy levert zodoende een prachtig voorbeeld 
van het gebruik van mondiale (gepubliceerde) bronnen en de wijze waarop 
deze tot een synthese kunnen worden gesmeed, maar expliceert door een 
veel te voorzichtige werkwijze de mogelijke bijdragen die het kan leveren 
aan de historische wetenschap niet. 

Matthias van Rossum 

Menno Jonker, Erlend de Groot, Caroline de Hart (ed.), Van velerlei pluimage. Zeventien- 
de-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beekman (Nijmegen: Vantilt, Nijmeegse Kunst¬ 
historische Studies, 2014, 224 p., ill., ISBN 978-94-6004-134-1: € 27,50) 

Dit boek is het resultaat van een onderzoeksproject van studenten aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen naar tekeningen van Aziatische volke¬ 
ren door de zeventiende-eeuwse kunstenaar Andries Beeckman; een on¬ 
derzoek dat leidde tot de ambitie om het werk van de vrijwel onbekende 
kunstenaar Andries Beeckman voor een groot publiek zichtbaar te maken. 
Het onderzoek werd daarom uitgebreid met Beeckmans tekeningen van 
verschillende Afrikaanse volkeren en exotische dieren uit verschillende 
werelddelen. De onderwerpen die Andries Beeckman afbeeldde, raken een 
groot deel van de vroegmoderne tijd en vallen binnen de aandachtsgebie¬ 
den van wetenschap, kunst en literatuur. In het boek wordt speciale aan¬ 
dacht besteed aan de waterverftekeningen in het zogenaamde Album du 
Paulmy, genoemd naar de markies die het ooit bezat, en dat nu bewaard 
wordt in de Bibliothèque de 1’Arsenal in Parijs. Dit album werd daar in 1997 
ontdekt en bevat een serie kostuumtekeningen van Beeckmans hand. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Erlend de Groot het leven van Andries 
Beeckman, die werd geboren in 1628 in Hasselt (Overijssel) en opgeleid als 
kunstschilder. Over Beeckman als zelfstandig meester zijn geen gegevens 
bekend, dus we weten niet of hij van de kunstwerken die hij in Overijssel 
produceerde niet kon leven of dat hij een bewuste keuze maakte om zich 
te specialiseren in uitheemse voorstellingen. Hij trad namelijk in 1652-1653 
als soldaat in dienst van de VOC en ging naar de Oost om begin 1657 met de 
Aemhem vanuit Batavia terug te keren naar patria. Over zijn leven daarna is 
ook niets bekend, maar in 1662 was hij in Amsterdam, waar hij een ‘Gezicht 
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op Batavia’ schilderde, gebaseerd op zijn eigen schetsen naar het leven. De 
arts en historicus Olfert Dapper (1636-1689) noemde het een jaar later in 
zijn Beschryvinghe van Amsterdam. Het doek hing bijna twee eeuwen lang 
in de vergaderkamer van de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam van 
de VOC. De bewindhebbers moeten er ontelbare keren naar hebben geke¬ 
ken waarbij hun gedachten wellicht zijn afgedwaald naar dit verre oord, 
de plaats waar de handelswaar vandaan kwam en waaraan zij hun fortuin 
dankten. Zouden zij zich ook hebben afgevraagd wie dat tafereel van een 
markt onder de palmbomen afgezet tegen het kasteel van Batavia zo tref¬ 
fend in beeld had gebracht? Erg waarschijnlijk lijkt het niet. 

Wie zonder gevaar voor eigen leven verre reizen wilde maken en de we¬ 
reld wilde ontdekken, hoefde maar een boek, atlas of platenalbum open te 
slaan. Beeckmans tekeningen van inheemse volkeren, maki’s, kameleons, 
vlinders, gekko’s, zeboes en exotische vogels, gemaakt door een ooggetuige, 
waren dan ook gewilde verzamelobjecten en werden veelvuldig gekopieerd. 

Caroline de Hart behandelt in het tweede hoofdstuk Beeckmans teke¬ 
ningen die als voorbeelden zijn terug te vinden in een publicatie over reizi¬ 
ger Johan Nieuhof, het reisverslag van Caspar Schmalkalden en de tekenin¬ 
gen van Frans Danckx. Sanne Morsinkhof bestudeerde voor hoofdstuk drie 
afbeeldingen van schermutselende Molukkers in reisverslagen. Ze toont 
aan dat Beeckmans tekeningen van deze specifieke groep krijgers als voor¬ 
beeld dienden voor prenten van vele andere kunstenaars. 

In het vierde hoofdstuk verklaart Niels Bergervoet waarom de Chine¬ 
zen, die als buitenlandse bevolkingsgroep het meest opvallend in Batavia 
aanwezig waren, wel naar het leven zijn getekend, maar dat die tekeningen 
geen inzicht bieden in hoe zij leefden. Albino’s staan centraal in hoofdstuk 
vijf, waarin Menno Jonker beschrijft dat zij, net als reuzen en dwergen, in 
de vroegmoderne tijd als een bezienswaardigheid werden gezien. Tekenin¬ 
gen van deze ‘monsters’ waren geliefd bij verzamelaars. Door de publicatie 
van steeds meer beschrijvingen en afbeeldingen van pigmentloze en ge¬ 
vlekte mensen en dieren werd de albino langzaam mens. 

In hoofdstuk zes legt Annelien Krul uit dat exotische dieren en planten 
alom verbazing wekten bij Europeanen die naar verre oosterse bestemmin¬ 
gen reisden. Beeckmans tekeningen waren vaak de allereerste westerse af¬ 
beeldingen hiervan. Er bestond een fascinatie voor alles wat exotisch was, 
dieren, planten of gewassen, en ook voor tekeningen hiervan. Deze dien¬ 
den zowel het natuurhistorisch onderzoek (wetenschap) als de esthetische 
smaak. Originele schetsen werden gebruikt als voorbeeld voor prenten in 
reisverslagen en landbeschrijvingen. Vaak werden ze verwerkt in nieuwe 
composities. 
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Het slothoofdstuk is een uitgebreide catalogus. De 55 waterverftekenin¬ 
gen in het album zijn integraal afgebeeld in kleur. Daarnaast zijn er nog 
twee andere tekeningen opgenomen. Alle tekeningen zijn gedetailleerd 
beschreven. De waterverftekeningen laten zien dat Beeckman geen vlot¬ 
te kunstenaar was, zijn figuren en hun poses doen nogal houterig aan. De 
auteurs concluderen aan de hand van de figuren dat Beeckman op ver¬ 
schillende locaties heeft gewerkt: Batavia, Dejima, Madagaskar en Kaap de 
Goede Hoop. Van Beeckmans hand zijn ook enkele Zuid-Amerikaanse teke¬ 
ningen bekend, die erop wijzen dat hij misschien zelf in Brazilië is geweest. 

In zijn betrekkelijk korte leven - hij overleed in 1664 op 35-jarige leef¬ 
tijd - lukte het Beeckman om veel tekeningen te maken. Er is nu over deze 
kunstenaar en zijn tekeningen een boek verschenen, dat ook diende als pu¬ 
blicatie bij een gelijknamige tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam in 
het voorjaar van 2014. Het boek en de tentoonstelling hebben Beeckmans 
werk in een breder kader geplaatst en meer bekendheid gegeven. Het enige 
minpuntje aan het boek is dat drie liggende tekeningen over twee bladzij¬ 
den zijn verdeeld met een hinderlijke vouw in het midden. Uitslaande pla¬ 
ten hadden hier uitkomst geboden. Een uitgebreid literatuur- en notenap¬ 
paraat besluit deze overigens verder prachtig vormgegeven uitgave. 

Ron Brand 

Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan (ed.), Geweld in de West: een militaire 
geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800 (Leiden/Boston: Brill, 
Caribbean Series 33, 2013,356 p., ill., ISBN 9789004246263; € 109,00) 

De geschiedenis van de Nederlandse handelscompagnieën wordt meestal 
geschreven vanuit een maritiem of commercieel perspectief. Er is echter 
opvallend weinig recente literatuur over de militaire geschiedenis van de 
compagnieën. Dit geldt zeker voor de West-Indische Compagnie (WIC). 
Aan de militaire geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) is de afgelopen jaren meer aandacht besteed, maar er was tot op 
heden geen vergelijkbaar werk voor de WIC. De reden die de samenstellers 
van dit boek geven voor de publicatie is dan ook om juist dit militaire aspect 
van de Nederlandse expansie in het Atlantisch gebied te belichten en een 
bijdrage te leveren aan het internationale, voornamelijk Engelstalige, aca¬ 
demische debat hierover. Natuurlijk kan één boek niet al het Nederlands 
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militair optreden over een periode van tweehonderd jaar in het hele Atlan¬ 
tische gebied bestrijken en de auteurs zijn zich dit bewust. Het gaat hier 
dan ook, zo blijkt uit de inleiding, om een eerste bijdrage aan een discussie 
over de militaire aspecten van de Nederlandse overzeese expansie. 

De bundel is ingedeeld in vier brede thematische secties. Dit zijn: ‘Mili¬ 
taire organisaties’, ‘Militair optreden’, ‘Maritiem optreden’ en ‘Militaire cul¬ 
tuur’. De negen artikelen in deze vier secties worden voorafgegaan door een 
chronologisch opgezet inleidend artikel van de redacteurs. Dit eerste artikel 
biedt in kort bestek een algemeen overzicht in de context waarvan de an¬ 
dere bijdragen worden geplaatst. De onderwerpen die in de bijdragen naar 
voren komen zijn divers en variëren van de militaire samenwerking tussen 
het WIC-garnizoen in Elmina met de plaatselijke militaire organisatie in de 
achttiende eeuw, tot het inlichtingennetwerk in Brazilië in de zeventiende 
eeuw en de militaire organisatie van de plantagekoloniën in Suriname en 
Berbice in de achttiende eeuw. De bijdragen zijn ongeveer gelijk verdeeld 
tussen de zeventiende en achttiende eeuw. Geografisch komen Afrika, Bra¬ 
zilië, het Caribisch gebied, en de ‘Wilde Kust’ van het huidige Guyana en 
Suriname aan bod, met als opvallende afwezige Noord-Amerika. 

In het kader van een korte recensie is het helaas onmogelijk om aan 
alle bijdragen apart aandacht te besteden. Ik zal hier de vijf bijdragen in de 
categorieën ‘Militaire organisaties’ en ‘Militair optreden’ uitlichten, die een 
opvallende samenhang vertonen. Hier wordt voor verschillende koloniën 
en gebieden ingegaan op de militaire organisaties en optreden en de relatie 
hiervan met de sociale en economische verhoudingen in de verschillende 
gebieden. Het gaat hier om bijdragen over Suriname, Berbice, Curasao en 
Elmina, allemaal voor de achttiende eeuw. De organisatie van geweld in 
deze gebieden vertoont, ondanks belangrijke verschillen, een aantal inte¬ 
ressante overeenkomsten. Europese soldaten zijn in alle gebieden weinig 
effectief buiten het bemannen van forten. De Nederlandse koloniale or¬ 
ganisaties, hetzij de WIC of de verschillende koloniale sociëteiten, waren 
afhankelijk van lokale gemeenschappen om ook buiten de forten op te 
kunnen treden. Dit gold zowel voor optreden tegen koloniale rivalen als 
tegen de groepen marrons of grootschalige slavenopstanden. De bijdragen 
bieden een fascinerend beeld van de organisatie van militair optreden in 
door slavernij gedomineerde samenlevingen. 

De redacteurs geven in de inleiding van het boek al aan dat het slechts 
een eerste opzet kan zijn voor een geschiedenis van Nederlands militair 
optreden in het Atlantisch gebied. Er is binnen de beperkingen van de be¬ 
schikbare ruimte een goede keuze voor diverse en interessante bijdragen 
gemaakt. In de inleiding wordt aangegeven dat een van de doelen van het 

76 VOL. 33, NO. 2, 2014 

BOEKBESPREKINGEN 

boek het aangaan van het debat met de, voornamelijk Engelstalige, litera¬ 
tuur over Europees overzees militair optreden in de vroegmoderne tijd is. In 
deze context zou het wellicht goed zijn geweest om meer aandacht te beste¬ 
den aan de kenmerken van dit debat Een algemene synthese aan het eind, 
of meer aandacht in de inleiding voor de debatten en ideeën waar het boek 
een bijdrage aan wil leveren zouden misschien een goede verdieping van 
het boek zijn geweest. Voor het aangaan van het debat met de internatio¬ 
nale literatuur was het wellicht logischer geweest om het boek in het Engels 
uit te brengen. Hiermee zou het potentiële publiek van het boek worden 
vergroot en zouden ook de Nederlandse ervaringen een rol kunnen spelen 
in het internationale debat. De kwaliteit van de bijdragen is dit zeker waard; 
het zijn fascinerende stukken. Het boek is met 109 euro wel relatief duur 
voor particuliere geïnteresseerden en het is waarschijnlijk vooral geschre¬ 
ven met het oog op de institutionele markt (bibliotheken en onderzoeks¬ 
instituten). Het is te hopen dat de wens van de auteurs uitkomt en dat het 
boek een eerste aanzet zal vormen voor een bloeiend onderzoeksgebied. 

Erik Odegard 

Anne Doedens en Jan Houter, 7 666: De ramp van Vlieland en Terschelling (Franeker: Uitge¬ 
verij Van Wijnen, 2013, 384 p., ill., ISBN 9789051944754; € 45,00) 

De Tocht naar Chatham van juni 1667 geldt als het absolute hoogtepunt 
in de geschiedenis van de Nederlandse vloot, een wapenfeit dat menigeen 
maar al te graag memoreert in internationaal gezelschap en waar ook de 
Koninklijke Marine nog altijd prat op gaat. Veel minder bekend daarente¬ 
gen, is dat tien maanden eerder, namelijk in augustus 1666, de Engelse vloot 
een verwoestende aanval uitvoerde op de Nederlandse kust. Hierbij werden 
150 tot 170 koopvaarders vernietigd en ging het dorp West-Terschelling gro¬ 
tendeels in vlammen op. Over de eerstgenoemde gebeurtenis zijn door de 
jaren heen talloze publicaties verschenen, maar de tweede gebeurtenis, zo 
benadrukken Anne Doedens en Jan Houter terecht, werd in de Republiek 
van meet af aan gebagatelliseerd en raakte door de Nederlandse eindover¬ 
winning tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667) uitein¬ 
delijk volledig op de achtergrond. Hun boek 1666: De ramp van Vlieland en 
Terschelling vult zodoende een opvallende lacune in de Nederlandse mari¬ 
tieme geschiedschrijving. 

ROMMELSE 77 



TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

Gebruikmakend van de afwezigheid van de tijdens de Tweedaagse Zee¬ 
slag zwaar getroffen Nederlandse vloot zeilde op 19 augustus een Engels es¬ 
kader onder bevel van schout-bij-nacht Sir Robert Holmes, vergezeld van 
branders, een jacht, kitsen en sloepen, het Vlie in. De Engelse vlootleiding 
had hem opdracht gegeven een amfibische aanval uit te voeren op de Wad¬ 
deneilanden en vermoedde bovendien dat op de Vlierede een groot aantal 
koopvaarders voor anker zou liggen in afwachting van een gelegenheid uit 
te varen. In aanloop naar de aanval slaagde Holmes er in van de overgelopen 
Nederlandse kapitein Laurens Heemskerck, buitenlandse zeelieden en ge¬ 
vangengenomen Nederlandse vissers gedetailleerde informatie te verkrijgen 
over vaarroutes, de bebakening, de zeer gebrekkige verdediging en potenti¬ 
ële doelwitten. Toen zijn eskader het Vlie in zeilde, constateerde hij dat er 
inderdaad een grote koopvaardijvloot voor anker lag. De schippers hadden 
van de Admiraliteit van Amsterdam instructies ontvangen een veilige haven 
op te zoeken in verband met het naderende gevaar, maar hadden deze in de 
wind geslagen. Holmes besloot aan het vernietigen van deze handelsvloot 
voorrang te geven boven het uitvoeren van de amfibische aanval. Het resul¬ 
taat was catastrofaal; het leeuwendeel van de schepen brandde af, samen 
met de lading, terwijl een onbekend aantal opvarenden de dood vond. De 
volgende dag liet Holmes zijn mannen het dorp West-Terschelling plunderen 
en in brand steken. Omdat hij door zijn voorraden heen was en om niet vast 
te komen zitten door laag tij en zo verrast te kunnen worden door een moge¬ 
lijke tegenaanval, besloot hij vervolgens de aftocht te laten blazen. 

De naschok van Holmes’s Bonfire, zoals de aanval in de jubelende Engelse 
pamfletliteratuur werd genoemd, was groot. Overal, maar met name in Am¬ 
sterdam, bejammerden de handelaren hun verliezen, terwijl mannen, vrou¬ 
wen en kinderen rouwden om gestorven familieleden. De Amsterdamse 
Beurs haperde, vrachtprijzen stegen en met name de handelsvaart richting 
de Oostzee en Archangelsk raakte ontwricht. Nu het kalf was verdronken, 
dempten de verantwoordelijke bestuurders haastig de put door alsnog mili¬ 
taire eenheden, geschut en munitie richting de Waddeneilanden te zenden. 
Ook voerden zij heftige discussies over wie in welke mate schuldig was aan 
het evidente falen van de verdediging. Pamfletschrijvers, dichters en predi¬ 
kanten wezen er op dat West-Terschelling onverdedigd was en dat, naar hun 
inzicht, de Engelsen dus misdadig hadden gehandeld. Zij meenden zich in 
hun gelijk bevestigd toen begin september een groot deel van Londen af¬ 
brandde. The Great Fire was in hun ogen Gods terechtwijzing voor Holmes’s 
Bonfire. De Tocht naar Chatham zagen zij vervolgens eveneens als een vorm 
van gerechtigheid. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat ook som¬ 
mige Engelse auteurs het platbranden van West-Terschelling veroordeelden. 
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Anne Doedens en Jan Houter, die samen eerder een geschiedenis van 
Vlieland publiceerden, hebben bergen werk verzet om iedere historische 
bron die enig licht werpt op de gebeurtenissen van 1666 boven water te 
halen. Zij beschrijven achtereenvolgens de Vlielandse en Terschellingse 
maatschappij, de ‘spelers in het spel’, de context van de Engels-Nederland- 
se oorlogen, de Engelse voorbereidingen, de vernietiging van de handels¬ 
vloot en West-Terschelling, de genomen maatregelen, de financiële, eco¬ 
nomische en morele schade, en de weerklank in Engelse en Nederlandse 
pamfletten en gedichten. Gezien de bijzonder grondige onderbouwing van 
hun analyses lijkt het onwaarschijnlijk dat er ooit nog een wezenlijk ander 
feitenrelaas zal worden gepubliceerd. Dit wil echter niet zeggen dat er geen 
andere interpretatie mogelijk zou zijn. Door voortdurend te dramatiseren 
en door soortgelijke beschuldigende retoriek als die van de Nederlandse 
pamflettenschrijvers te gebruiken, geven de auteurs namelijk hun neutrale 
positie als geschiedschrijvers op. Een tweede punt van kritiek betreft de 
gedetailleerdheid van de contextualisering van Holmes’s Bonfire. Het lijkt 
er op dat de auteurs ieder element, ieder getal en iedere naam die zij in 
de primaire bronnen tegenkwamen perse wilden vermelden, ook wanneer 
de toegevoegde waarde hiervan twijfelachtig is. De rode draad van hun be¬ 
toog raakt hierdoor ondergesneeuwd. Door de gekozen compositie geldt dit 
evenzeer voor het chronologisch verband. Ten slotte valt op dat de auteurs 
cruciale Engelstalige vakliteratuur hebben gemist, zoals het standaardwerk 
van de recent overleden James Jones over de Engels-Nederlandse oorlogen, 
de gezaghebbende boeken van Nicholas Rodger en David Davies over de 
Engelse vloot, en de belangrijke studie van Alan Marshall over Engelse in¬ 
lichtingenvergaring en spionage ten tijde van koning Karel II. 

Gijs Rommelse 

Erik van der Doe, Perry Moree en DirkJ. Tang (ed.), Buitgemaakt en teruggevonden. 
Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief (Zutphen: Walburg Pers, 
Sailing Letters Journaal V, 2013,288 p., ill., ISBN 978-90-5730-918-2; € 24,95) 

Sailing Letters V vormt een dubbeldik sluitstuk van de reeks die in 2008 van 
start ging. Het laatste deel beoogt de caleidoscoop aan mogelijkheden in 
kaart te brengen die de Prize Papers binnen het archief van de High Court 
of Admiralty (HCA) in de Londense National Archives bieden. Zo is serieel 
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onderzoek mogelijk, gezien de lange periode die de bron beslaat: kaapvaart 
was tot de Declaratie van Parijs (1856) een legitieme manier van oorlog 
voeren om de handel en de communicatie van de vijand te ontwrichten. 
Bovendien bevat het een gestandaardiseerde serie ondervragingen die on¬ 
derdeel van de procesgang vormde en die door uitgeverij Brill compleet 
zijn gedigitaliseerd. 

Hoogtepunten en opvallende vondsten uit een proefdigitalisatie van 
zeven dozen - onderdeel van een Metamorfozeproject - passeren in 26 ar¬ 
tikelen en veertien korte signaleringen de revue. De verantwoording van 
de hand van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk Tang, plus het over¬ 
zicht van Caroline Kimbell en Laura Simpson geven een goed beeld van de 
enorme omvang van de bron. Als gevolg van verhuizingen is het materiaal 
behoorlijk door elkaar geschud en nadere ontsluiting wenselijk. 

Hoewel het accent opnieuw op de mooie bijvangst aan Nederlandsta¬ 
lige brieven ligt, is er in dit deel ook aandacht voor de scheepspapieren, 
die als onderbouwing dienden in de juridische procedure om te bezien of 
een schip al of niet terecht gekaapt was, als ook voor andersoortige inhoud. 
Een goede keuze vormen de korte signalerende teksten op de pagina’s 196 
tot en met 223, voorzien van een illustratie. Want eerste indrukken leveren 
niet altijd voldoende materiaal voor een volwaardig artikel, en dat is hier 
en daar merkbaar. De signaleringen kunnen reeds een beeld geven van de 
variëteit van de bron en wellicht zowel schrijvers als lezers op ideeën voor 
toekomstig onderzoek brengen. Voorwerpen, zoals zaden en monsters van 
granaatjes, die je doorgaans niet in een archief zult aantreffen, komen aan 
bod. De dozen bevatten bovendien efemere bronnen, zoals reclamemateri¬ 
aal dat normaal gesproken zou zijn verwijderd. 

Aandacht voor soortgelijke of aanvullende bronnen elders is er even¬ 
eens. Gijs Boink geeft aan dat in Nederland de vijf admiraliteitscolleges tot 
1795 een identieke rol vervulden, maar er is minder materiaal bewaard ge¬ 
bleven en bovendien is het over meer archieven verspreid. Hugo Landheer 
attendeert ons op de rechtsopvolger, het ‘Comité tot de Zaken der Marine' 
(1.795-1810). Rekesten van familie van door de Britten gevangengenomen 
bemanningsleden werden dikwijls tot het Comité gericht. Ook voor ander 
onderzoek vormt het een nuttige pendant van het HCA. Het idee is van het 
Prize Paper Project een internationaal samenwerkingsverband te maken. 
De kaapvaart was immers ook op andere naties gericht en door samenwer¬ 
king kan de toegankelijkheid van het archief worden vergroot. 

Hierbij een blik op enige artikelen. Karel Davids biedt inzicht in het 
leerproces van zeelieden aan de hand van werkboekjes en persoonlijke 
aantekeningen over stuurmanskunst uit de scheepsadministratie. Met 
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zelfstudie konden ze ver komen. Henk den Heijer laat zien hoe door de 
handelsoorlogen tussen 1664 en 1667 de invloed van de Republiek op de 
handel met de Engelse en de Franse Caraïben teloor ging. Nettie Schwartz 
schetst aan de hand van brieven over de administratie van een plantage 
op afstand hoe informatie over eenzelfde onderwerp, ofschoon geschreven 
door dezelfde persoon, van brief tot brief kan verschillen en gemanipu¬ 
leerd kan zijn. Het is daarom vaak te simpel om de context te willen ha¬ 
len uit enkele brieven alleen. De artikelen van Sanne Muurling en van Gert 
Oostindie bieden eveneens een kijkje achter de schermen van plantages in 
de West. Ingrid Dillo en Perry Moree schetsen het carrièreverloop van een 
hulpje bij het geschut tot onderstuurman, onder meer aan de hand van een 
scheepsjournaal. Leonard Blussé beschrijft de handel en het vervoer van 
thee en porselein met China aan de hand van de correspondentie van een 
bewindhebber van de VOC en een supercarga in Canton omstreeks 1780. 
Het accent ligt daarbij op het drukken van de kosten. Martine Gosselink 
stelt dat thee porselein ging overvleugelen. Ruud Paesie laat zien dat in 
Zeeland steeds meer nadruk op gevaarlijke en illegale activiteiten kwam 
te liggen. Toen de kaapvaart en smokkel niet langer lucratief waren, ging 
de Middelburgse Commerciecompagnie zich gedurende lange tijd vooral 
op de slavenhandel toeleggen. Dat de Zeeuwen de kaapvaart vervolgens 
opnieuw op moesten zetten, laat het artikel van Johan Francke zien. Sipke 
Braunius verschaft inzicht in de krijgsraad op zee. In het artikel van Els 
van Eijck is gebruikgemaakt van de ondervragingen in 1799. Wellicht kan 
het Comité tot de Zaken der Marine hierop aanvullende informatie bieden. 
Het artikel van Iris Bruijn over de gezondheidszorg aan boord en van Anita 
van Dissel over roerig Curasao in 1803 bieden eveneens boeiende inkijkjes. 
Kortom, verdere verdieping en uitbreiding van het project loont de moeite: 
er zijn inmiddels voorbeelden genoeg gegeven. 

Marie-Christine Engels 

Marcus Rediker, The Amistad rebelLion. An Atlantic odyssey of slavery andfreedom (New 
York: Viking, 2012, 288 + 16 p., ill., ISBN 978-0-670-02504-6; $ 27,95/Penguin Books, 2013, 
320 p., ill., ISBN 978-0-143-12398-9; $ 17,00 (pbk)) 

De opstand aan boord van het slavenschip Amistad in 1839 is een klas¬ 
sieker in de Amerikaanse geschiedenis. Na eerder door het slavenschip 
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Tegora vanuit West-Afrika naar Cuba te zijn vervoerd, werd een deel van 
de honderden slaven overgebracht naar de Amistad. Dit schip koerste met 
53 slaven, vijf bemanningsleden en twee passagiers (beiden slavenhalers) 
vanuit Havana naar de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Onder¬ 
weg wisten de Afrikanen, bang gemaakt door de scheepskok, tot een op¬ 
stand te komen. Nadat het schip was overmeesterd, werden alle opstan¬ 
dige bemanningsleden gedood. De aanwezige slavenhandelaren Ruiz en 
Montes werden gevangengenomen. Montes moest het schip naar Afrika 
zeilen, omdat de slaven niet wisten hoe ze naar huis moesten. Hij stuurde 
overdag naar het oosten (met slappe zeilen), maar zette 's nachts koers 
naar het noordwesten. Na acht weken onderschepte een kustwachtschip 
van de VS het schip ter hoogte van Long Island en bracht het naar New 
London in Connecticut. Vrijwel meteen was het opsluiten van de Afrika¬ 
nen groot nieuws in de Atlantische wereld. Er werden tekeningen gemaakt, 
toneelstukken gespeeld en de gevangenis kreeg duizenden bezoekers te 
verwerken. 

Zo op het eerste oog een weinig origineel onderwerp voor Marcus Re- 
diker, die vooral bekendheid geniet door zijn standaardwerk The Devil and 
the Deep Blue Sea. Hij doceert als hoogleraar Atlantische Geschiedenis aan 
de University of Pittsburgh en zijn voorlaatste boek betrof The Slave Ship, 
waarin hij betoogt dat de slachtoffers van de slavenhandel niet alleen de 
slaven waren, maar ook de bemanningen die werden onderworpen aan de 
keiharde wetten die hen werden opgelegd door slavenhandelaren en de 
uitvoerders van hun economische politiek: de kapiteins en officieren van 
de slavenschepen. Deze discutabele maar originele invalshoek werd door 
Henk den Heijer besproken in TvZ 2 (2008) 187-188. Het is dus niet geheel 
verrassend dat Rediker - die zijn boeken tegenwoordig tooit met een ei¬ 
gen schrijverslogo - nu met The Amistad rebellion komt. Rediker gebruik¬ 
te voor deze studie onder meer materiaal uit 2010 voor een lezingenreeks 
aan studenten van zijn eigen universiteit. Het boek is zowel qua volume als 
diepgang duidelijk een tussendoortje, maar met een dergelijk onderwerp 
(Steven Spielberg bracht in 1997 al het rechtbankdrama Amistad uit) ben 
je als auteur uiteraard van een zeker lezerspubliek gegarandeerd. Verwacht 
echter geen nieuw onderzoeksmateriaal of nieuwe inzichten. Anders dan 
de thematische opzet in vorige studies maakt Rediker hier gebruik van een 
chronologische vertelling van gebeurtenissen. 

De inhoud bestaat uit zes hoofdstukken: Origins, Rebellion, Movement, 
Jail, “Mendi” en Freedom, de inleiding (Voices) en conclusie (Reverberati¬ 
ons)1. De studie bevat verder wetenswaardigheden over de totstandkoming 
van het boek en eindnoten waarin tevens de bibliografie vervat is, een 
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uitgebreide index en de verantwoording voor de gebruikte illustraties. Te¬ 
rug naar de inhoud. Om vrij te komen moesten de slaven van de Amistad 
Engels leren en de Amerikaanse politieke cultuur leren kennen, in wat 
Rediker noemt een “epische queeste naar vrijheid.” Hij heeft het verhaal 
vanuit Afrikaans gezichtspunt opgetekend. Rediker beschrijft uitvoerig het 
verblijf in de gevangenis waar de Afrikanen hun tijd benutten door Engels 
te leren spreken en de abolitionisten hen en passant het christelijke geloof 
trachten bij te brengen. De slaven moesten 27 maanden in Connecticut 
doorbrengen, waarvan 19 maanden in de gevangenis, voordat ze uiteinde¬ 
lijk werden vrijgesproken en vrij kwamen in maart 1841. 

Rediker besteedt veel aandacht aan de achtergrond van de slaven en 
hun strijd in de gevangenis. Zo gaat hij diep in op het begrip ‘Mendi’ dat 
de Afrikanen als verzamelbegrip voor alle leden van hun groep gebruik¬ 
ten. Volgens Rediker kwam dit doordat de abolitionisten er op stonden 
dat zij een Afrikaanse identiteit aannamen. Dit etnologisch proces werd 
door de gevangenis opgedrongen en dus vonden de Afrikanen zichzelf uit 
als 'Mendi.' Ze gebruikten hun collectieve naam voor drie doeleinden: om 
hun eigen verdediging te voeren, om zichzelf tegen geweld te beschermen 
en om op hun eigen rechten op zelf-emancipatie en terugkeer te kunnen 
staan. Daarmee treft de lezer Rediker in de hoek waar we hem verwachten, 
namelijk die van de marxistische historicus die overal klassenverschil en 
-bewustzijn in de historie ontdekt. Opvallend is dan ook dat Rediker het 
bij deze constatering laat en de onderdrukking en positie van de Afrikanen 
in het bewuste tijdgewricht verder niet in een sociaaleconomische context 
plaatst, maar zich beperkt tot de gebeurtenissen rondom de besproken 
groep Afrikanen. 

Ik vond het boek op twee plaatsen tekortschieten. Rediker spreekt in 
deze studie namelijk zichzelf ten opzichte van The Slave Ship tegen waar 
het gaat om het stuwplan van het slavenschip Brooks en vergelijkt het hier 
ook nog eens met het veel kleinere brikschip Tegora. Een ander zwak punt 
is dat Rediker circa tien pagina’s besteedt aan de artiesten die tekeningen 
en schilderijen van de slaven maakten, zonder dat te laten vergezellen van 
die afbeeldingen (want die vindt de lezer elders in het boek). Daarmee 
wordt het betoog voor de lezer te abstract. 

De opstand op de Amistad kreeg spoedig een vervolg aan boord van 
het slavenschip Creole en bleek daarmee van grote waarde te zijn voor de 
emancipatie van en vrijmaking van zwarte slaven in de VS, die na deze zaak 
nog wel 24 jaar op hun vrijheid moesten wachten. Hopelijk pakt Rediker 
na dit boek de draad van de matrozenopstanden weer op, bijvoorbeeld 
om over werk, leven en muiterij aan boord van negentiende-eeuwse Kaap 
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Hoornvaarders te schrijven, want dit boek hoort zeker niet tot de hoogte¬ 
punten van zijn oeuvre. 

Johan Francke 

Christine Riding en Richard Johns, Turner & the Sea (Londen: Thames & Hudson, 2013, 
288 p., ill., ISBN 9780500239056; £35.00) 

In Nederland is vrijwel geen werk te vinden van Joseph Mallord William 
Turner (1775-1851). Dat is te betreuren, want deze Engelsman is een van de 
opmerkelijkste figuren in de Westerse kunstgeschiedenis. Zijn landschap¬ 
pen en zeegezichten worden gekenmerkt door een enorme vitaliteit, een 
krachtige penseelstreek en een bijzonder kleurgebruik, waardoor ze sterk 
afwijken van wat tijdgenoten, in Engeland en op het Europese continent, 
gewend waren. Sommige van zijn doeken zijn zo gedurfd, dat ze door late¬ 
re critici zijn gezien als voorlopers van de abstracte, non-figuratieve kunst 
van de twintigste eeuw. Tijdgenoten hadden er soms moeite mee, en lieten 
hun grote bewondering in een enkel geval volgen door de twijfelachtige 
constatering dat men het schilderij ook op zijn kop zou kunnen hangen. 
Bij zijn dood in 1851 liet Turner een groot aantal werken na aan de Britse 
staat, de Turner Bequest: schilderijen, aquarellen en tekeningen, sommige 
niet voltooid en voor een deel nog experimenteler dan wat hij bij zijn leven 
liet zien in zijn eigen tentoonstellingsruimte in Londen of in de jaarlijkse 
exposities van de Royal Academy. Deze erfenis is tegenwoordig te vinden in 
de Tate Britain en in de National Gallery. Daartoe behoren werken als The 
fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up uit 1839, een ico¬ 
nisch doek, waarop Turner het tragische lot laat zien van een schip dat had 
meegevochten in de heroïsche zeeslag bij Gibraltar en in 1838 een roemloos 
einde vond bij een scheepssloperij. Het is een van de werken die te zien 
waren op de imposante tentoonstelling Turner & the Sea, in het National 
Maritime Museum in Greenwich (2013-2014). Turner werd zijn hele leven 
lang geboeid door de zee, en dan vooral de dramatische kanten daarvan; 
stormen, schipbreuk en zeeslagen. De tentoonstelling en de bijbehorende 
catalogus concentreren zich geheel op dit deel van Turners oeuvre. 

Turner & the Sea gaat niet alleen over de carrière van deze zoon van een 
Londense kapper, maar ook over diens plaats in de maritieme schilderkunst 
van zijn eigen tijd en van voorgaande eeuwen. De Nederlandse zeeschilders 
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van de zeventiende eeuw, Willem van de Velde de Jonge voorop, waren zijn 
grote voorbeelden, maar Turner liet zich ook inspireren door de werken 
van Claude Lorrain en Claude Joseph Vernet, schilders van klassieke ha¬ 
vengezichten. Zijn bewondering voor de Hollandse schilderschool van de 
Gouden Eeuw is zichtbaar in schilderijen met namen als PortRuysdael (een 
onstuimige zee bij een fictieve Hollandse haven, genoemd naar Jacob van 
Ruisdael) of Admiral Van Tromp’s Barge at the Entrance of the Texel. Turner 
trachtte niet alleen zijn grote voorgangers te overtreffen, maar was zich ook 
voortdurend bewust van al die tijdgenoten die de zeeschilderkunst beoe¬ 
fenden en net als hij naar nieuwe wegen zochten. Daaronder waren be¬ 
roemdheden als Philip James de Loutherbourg, een Fransman die werkte 
in Londen, en landgenoten als Augustus Wall Callcot en Edward Cooke. In 
de exposities van de Royal Academy in Londen ging Turner elk jaar de strijd 
met hen aan om de gunst van de critici en het publiek. 

De zee was in Turners tijd voor de Britten een uiterst actueel onderwerp. 
De Napoleontische oorlogen werden immers ook op zee uitgevochten en 
beslist. Het zeestuk speelde mede daardoor een cruciale rol in de vorming 
van de Britse nationale identiteit. In de publieke opinie vormde de zeeslag 
bij Trafalgar (1805) - met de Slag bij Waterloo - het bewijs van de Britse 
superioriteit in de wereld. Meer dan eens bracht Turner de dramatische 
zeeslag, waarbij Nelson het leven liet, in beeld. Zijn tweede Trafalgar, die 
hij in 1822-3 in opdracht van koning George IV schilderde, vormde de kern 
van de Naval Gallery in het Royal Hospital in Greenwich. Dit enorme doek, 
2,61 meter hoog en 3,68 breed, is allesbehalve een traditioneel overzicht van 
een zeeslag, maar meer een theatrale ‘scene of annihilation and euphoria’ 
met Nelsons vlaggenschip Victory als centrale figuur op een bloedig podi¬ 
um. Begrippen als vaderlandliefde, plichtsbesef en heldendood strijden om 
voorrang in dit veeleer symbolische dan historische tafereel. 

Turner & the Sea is veel meer dan een catalogus bij de tentoonstelling. 
Het boek bevat zeven doorwrochte essays over verschillende aspecten 
van Turner en zijn tijd, min of meer geordend volgens zijn biografie. Het 
merendeel is geschreven door Christine Riding en Richard Johns, de sa¬ 
menstellers van de tentoonstelling. Zo krijgen Turners inspiratiebronnen 
aandacht in het hoofdstuk Charted Waters en zijn er essays over Turner en 
de prentkunst en over de presentatie van Turners werk in exposities tij¬ 
dens zijn leven. Verder is er een hoofdstuk over de Turner Bequest en over 
Turners meest experimentele periode, zijn laatste jaren, en de invloed die 
hij daardoor had op latere zeeschilders. Centraal in het boek staat de slag 
bij Trafalgar, een onderwerp dat door Turner op de meest uiteenlopende 
manieren is behandeld, tussen zijn eerste doek uit 1806-1808 en 1839, met 
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de laatste reis van de Fighting Téméraire als onderwerp. Bij elkaar bieden 
alle bijdragen, inclusief de uitvoerige beschrijvingen bij de geëxposeerde 
werken, een bijna encyclopedisch overzicht, dat recht doet aan de enorme 
veelzijdigheid van deze kunstenaar en de kracht die nog altijd uitgaat van 
zijn maritieme werk. Het boek telt meer dan tweehonderd illustraties in 
kleur, waaronder ook vele reproducties van andere kunstenaars. Een punt 
van kritiek is hooguit de sterk academische toon van de teksten, die niet 
geschreven lijken voor de doorsnee tentoonstellingsbezoeker. Voor de min¬ 
der ingewijden was het wel handig geweest als er een traditioneel biogra¬ 
fisch overzicht was toegevoegd, om op terug te vallen bij het doorlezen van 
de bevlogen essays met een thematisch karakter. Maar dat neemt niet weg 
dat deze publicatie, voorbeeldig uitgevoerd door Thames & Hudson, een 
dieper inzicht biedt in de persoon en het werk van een van de grootste zee¬ 
schilders uit de geschiedenis. 

Remmelt Daalder 

P.J. Capelotti, Shipwreck at Cape Flora: The Expeditions of Benjamin Leigh Smith, England’s 
Forgotten Arctic Explorer (Calgary: University of Calgary Press, 2013, xxix + 269 p., ill., ISBN 
978-55238-705-4; $39-95 CAD / $41-95 USD) 

Benjamin Leigh Smith (1828-1913), wiens reizen in Shipwreck at Cape Flora 
worden besproken, was een buitenechtelijk doch erkend kind uit een ver¬ 
mogende Engelse familie van dissenters. De Smiths vergaarden hun fortuin 
in de achttiende eeuw met de import van thee en suiker. Leigh Smith stu¬ 
deerde in Cambridge rechten maar mocht als dissenter geen examen afleg¬ 
gen; dankzij het familievermogen hoefde hij echter nooit te werken. Zijn 
belangstelling voor de Arctis, die resulteerden in vijf reizen naar dat ge¬ 
bied, dateert uit zijn jonge jaren. In 1845 vertrok Sir John Franklin met twee 
schepen van de Royal Navy op zoek naar de noordwestpassage, benoorden 
Canada van de Atlantische naar de Stille Oceaan. De schepen verdwenen 
spoorloos, waarna expedities werden uitgezonden om hun lot te ontdek¬ 
ken. Dat lukte pas midden jaren 1850 toen in Noord-Canada sporen van 
de intussen lang omgekomen Franklin en zijn mannen werden aangetrof¬ 
fen. In de tussenliggende jaren van onzekerheid waren de zoekexpedities 
in het Engeland van de jonge Leigh Smith voorpaginanieuws. Dankzij zijn 
familievermogen kon hij zijn belangstelling omzetten in reizen naar het 
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noordpoolgebied. Leigh Smith maakte deel uit van een groepje vermogen¬ 
de heren die in de tweede helft van de negentiende eeuw met particuliere 
(stoomjachten naar de poolstreken voeren om geografische ontdekkin¬ 
gen te doen en om de jacht op groot wild te beoefenen. Het waren onder 
anderen Lord Dufferin, Sir James Lamont, Charles Gardiner en Sir Henry 
Gore-Booth. De ervaringen van de laatste drie en van Leigh Smith werden 
gebruikt voor de tochten van de Nederlandse poolschoener Willem Barents 
van 1878-1884. 

Leigh Smith maakte zijn eerste poolreis in de zomer van 1871, toen hij 
met een gecharterd zeilscheepje naar Spitsbergen voer en er tientallen 
geografische locaties ontdekte en benoemde. Net als door de andere heren 
werd er tevens op ijsberen, walrussen, zeehonden en robben gejaagd. Men 
at het vlees en met de opbrengst van de thuisgebrachte huiden, walrusivoor 
en blubber, bestreed men de expeditiekosten. Leigh Smith heeft tijdens 
zijn tochten bovendien wetenschappelijke metingen verricht, zoals van de 
zeewatertemperatuur op verschillende diepten, en daarmee een bijdrage 
geleverd aan de oceanografie van de poolzeeën. Zijn tweede reis, de vol¬ 
gende zomer met hetzelfde scheepje, ging via Jan Mayen naar Spitsbergen. 
Varen met een zeilschip in ijsgebieden heeft zijn beperkingen en daarom 
charterde Leigh Smith in 1873 het stoomjacht Diana van Lamont. Van 1874 
tot 1880 bleef Leigh Smith in Engeland, en tijdens deze periode ontdekten 
de Oostenrijkers Julius Payer en Carl Weyprecht Franz Joseph Land, een 
archipel tussen Spitsbergen en Nova Zembla; het was de belangrijkste geo¬ 
grafische ontdekking in het noordpoolgebied van de eeuw. In 1879 kreeg 
de al genoemde Willem Barents internationale bekendheid door als eerste 
schip na de Oostenrijkers binnen het zicht van die archipel te varen en er 
enkele geografische locaties te benoemen. Eind dat jaar liet Leigh Smith in 
Schotland zijn eigen stoomschip bouwen, de Eira, waarmee hij in 1880 naar 
Franz Joseph Land voer. Hij ontdekte er een groot aantal eilanden, kapen, 
baaien en bergen die hij in kaart bracht en vernoemde naar familieleden, 
geografen en ontdekkingsreizigers. Aan boord van de Eira was ook de En¬ 
gelse fotograaf WJ.A. Grant, die eerder twee reizen met de Willem Barents 
had gemaakt Aangemoedigd door zijn succes voer Leigh Smith in 1881 op¬ 
nieuw naar Franz Joseph Land, waar het ditmaal minder goed afliep. Al 
twee maanden na vertrek raakte de Eira door het ijs zwaar beschadigd en 
zonk nabij Kaap Flora. Er was nog voldoende tijd geweest om met de sloe¬ 
pen voorraden en materialen naar de wal te brengen. Men bouwde een on¬ 
derkomen, dat ‘Flora Cottage’ werd genoemd, waar de 25 mannen, een kat 
en een hond, in goede gezondheid overwinterden. In het voorjaar van 1882 
vertrok het gezelschap in de sloepen, zeilend en roeiend naar Nova Zembla, 
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waar intussen door een aantal schepen naar de Eira werd gezocht. Het wa¬ 
ren onder meer de Willem Barents en de Kara, het jacht van Gore-Booth, 
met aan boord fotograaf Grant. De Nederlanders zagen de schipbreukelin¬ 
gen als eerste en voor hun bijdrage aan zijn redding beloonde Leigh Smith 
ze later met twee zilveren bokalen die nu in Het Scheepvaartmuseum te 
Amsterdam worden bewaard. 

Het was de laatste poolreis geweest van de intussen 54-jarige Leigh 
Smith; vijfjaar later huwde hij met een veertig jaar jongere Franchise en 
hield zich, totdat dementie zijn leven overnam, onledig met het beheer van 
zijn landgoederen. Leigh Smith was een bescheiden man die publiciteit 
schuwde en openbare eerbetuigingen uit de weg ging. Hij publiceerde niet, 
maar dankzij zijn aantekeningen en scheepsjournalen, en geschriften van 
medereizigers en familieleden, is veel bekend over de man die zoveel geo¬ 
grafische ontdekkingen op zijn naam bracht. 

Capelotti, universitair hoofddocent antropologie aan de Pennsylvania 
State University, heeft met zijn goed leesbare en degelijk onderbouwde Ship¬ 
wreck at Cape Flora Leigh Smith diens rechtmatig toekomende plaats in de 
ontdekkingsgeschiedenis van de Arctis gegeven. Daarbij plaatst hij Smiths 
poolreizen in de bredere context van negentiende-eeuwse poolexploratie 
en zal Benjamin Leigh Smith niet langer een vergeten ontdekker zijn. Er zijn 
wat vragen, zoals hoe Leigh Smith zijn kapiteinsdiploma (master’s certifica¬ 
te) kon halen al voordat hij een mijl had gevaren (p. 25)? Mijn voornaamste 
kritiek geldt echter het register. Steekproeven laten zien dat bij de persoons- 
en geografische namen veel paginanummers ontbreken, waardoor het boek 
als naslagwerk helaas aan waarde inboet. Soms ontbreken ook namen, zoals 
van de Zweden Oscar Dickson (p. 206) en A.A.L. Palander (p. 111), van de 
Nederlander M.H. Jansen (p. 205) en van Cape Barents (p. 160). 

W.F.J. Mörzer Bruyns 

Frank A. Kool, Van multifunctioneel naar specialisme. De ontwikkeling van het stukgoed- 
vrachtschip in de 20' eeuw (Vlissingen: Yellow & Finch, 2013,206 p., ill., ISBN 978-90- 
821367-0-8; €49,95) 

Na geruime tijd als stuurman gevaren te hebben, maakte auteur Frank Kool 
zijn verdere carrière bij een stuwadoorsbedrijf in de Rotterdamse haven. In 
verschillende functies kreeg hij een grondig inzicht in de rol die de haven 
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en het havenwerk in de logistiek speelt, en werd steeds meer gefascineerd 
door de dynamiek van het wereldwijde transportsysteem. Hij is vooral ge¬ 
ïnteresseerd in het zeetransport, verzamelde daarover cijferreeksen en las 
veel over de ontwikkeling van scheepstypen en methoden van ladingbe- 
handeling. Dit boek is geschreven om zijn enthousiasme voor het onder¬ 
werp en de verkregen kennis en inzichten met anderen te delen. 

Dat wekt verwachtingen: nu eens geen nostalgisch fotoboek, maar de 
ontwikkeling van het vrachtschip beschreven vanuit het perspectief van 
de gebruikseisen. Alles in 120 bladzijden tekst en vele bijlagen: overzichts¬ 
tabellen en cijferreeksen van goederenstromen, de koopvaardijvloot en 
scheepsbouwproductie. Hoewel het stukgoedvrachtschip centraal staat, 
worden ook tankers, evenals schepen voor droge bulklading en gespecia¬ 
liseerde lading behandeld. Kustvaarders vallen buiten het bestek, evenals 
passagiers- en veerschepen, baggerschepen, sleepboten, werkvaartuigen en 
dergelijke. 

De auteur richt zich op de twintigste eeuw, waarin de periode voor en 
na de Tweede Wereldoorlog wordt onderscheiden. Vooral na de oorlog sig¬ 
naleert hij grote veranderingen in methoden van ladingbehandeling en de 
ontwikkeling van bijzondere scheepstypen. Hij ziet 1970 als een cesuur: dan 
staat het goederenvervoer aan het begin van een technische en economi¬ 
sche revolutie. Ladingeenheden als pallets en containers worden gemeen¬ 
goed, de schaalvergroting zet door, de oliecrises staan voor de deur en aan 
de sterke naoorlogse groei komt een eind. 

Het kemhoofdstuk ‘Wereldkoopvaardijvloot’, met het overzicht van 
scheepstypen, wordt voorafgegaan door beknopte hoofdstukken over de 
werking van de vrachtenmarkt, volume en aard van de overzeese ladingstro- 
men, en de scheepsbouwproductie. Waarschijnlijk dienen deze als achter¬ 
grondinformatie, want verklarend voor de ontwikkeling van scheepstypen 
zijn ze nauwelijks. Alleen de algemene schaalvergroting en de toename 
van bepaalde ladingsoorten als containers, olieproducten en vloeibaar gas 
wordt door de cijferreeksen geïllustreerd. Eigenlijk komt alleen verkorting 
van de haventijd als verklarend motief naar voren voor de verbetering van 
beladingsystemen en de aanpassing van scheepstypen. 

Het is wat verrassend in het overzicht van scheepstypen onder de titel 
‘De specialistische schepen’ het multipurpose schip aan te treffen, door zijn 
multifunctionaliteit juist geen specialistisch type. Het is ook discutabel of 
de nadruk op specialisatie, de ondertitel en rode lijn van dit boek, een juist 
beeld geeft. Het overgrote deel van de wereldvloot bestaat nog steeds uit 
die multipurpose schepen, en eenheden voor specialistische lading worden 
bij voorkeur zo ontworpen dat ze, soms met extra voorzieningen, ook voor 
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andere lading kunnen worden gebruikt. De meeste reders blijven kennelijk 
door de eeuw heen hechten aan een zo ruim mogelijke inzetbaarheid van 
hun schepen. Slechts enkelen specialiseren zich in de tweede helft van de 
twintigste eeuw in nichemarkten, als zeer zware lading, levend vee of au¬ 
to’s. Deze specialismen zijn hoofdzakelijk ontstaan door verruiming van de 
scheepsbouwtechnische mogelijkheden en een zodanige toename van de 
vraag dat specialisatie lonend werd. In het totaal blijven het echter kleine 
markten met relatief kleine aantallen schepen. Een uitzondering is weder¬ 
om het containervervoer. Hier is terecht sprake van de ontwikkeling van 
een speciaal scheepstype, dat een groot deel van het vroegere stukgoedver- 
voer tot zich trekt en voor geen andere lading geschikt is. 

In die zin mag men zich ook afvragen waarom ongeveer een derde deel 
van de tekst wordt gewijd aan de standaardschepen, die voornamelijk zijn 
gebouwd in de beide wereldoorlogen. Het is op zich een boeiend overzicht, 
maar het is onduidelijk welke rol deze per definitie multifunctionele sche¬ 
pen spelen in het proces naar specialisatie. Terecht merkt de auteur op dat 
het onderscheid tussen standaard- en serieschepen onduidelijk is. Dat de 
werven tegenwoordig steeds meer standaardschepen aanbieden, of modu¬ 
lair samengestelde ontwerpen, wordt niet uitgewerkt. 

Het boek oogt goed, met een duidelijke indeling, maar leest moeizaam. 
Allereerst komt dat door het kleine, dunne lettertype en door de wel erg 
klein afgedrukte grafieken, waarin bovendien de oorspronkelijke kleuren 
door grijstinten zijn vervangen. Hiervoor is een stevig vergrootglas onmis¬ 
baar. Datzelfde geldt voor de bijschriften bij de (overigens instructieve) 
langsdoorsneden en dekplannen, en enkele tabellen waarin te veel kolom¬ 
men op één bladzijde zijn geperst. Tenslotte leest de tekst stroef door de 
vele opsommingen en getallen, een soms wat ongebruikelijke zinsbouw en 
herhaalde grammaticale fouten. 

Samenvattend biedt dit boek een beknopte beschrijving van verschil¬ 
lende scheepstypen vanuit het oogpunt van ladingbehandeling, met de na¬ 
druk op de tweede helft van de twintigste eeuw. Het vele cijfermateriaal in 
de bijlagen is veelal niet compleet (ontbrekende jaren, vooral in het begin 
van de eeuw) en roept enkele vraagtekens op, maar kan handig zijn voor 
degene die zich snel wil oriënteren en geen toegang heeft tot de oorspron¬ 
kelijke bronnen. Het voorwoord eindigt met ‘Dit alles in één boek samen¬ 
gevat met als slogan nothing is perfect. Dat laatste is helaas geen overbodige 
bescheidenheid. 

Gerbrand Moeyes 
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Elisabeth Spits e.a. (red.), Het Scheepvaartmuseum. Verhaten over de zee in 100 iconen 
(Zwolle: WBOOKS, 2013,176 p., ill., ISBN 978-90-663-0522-9; € 19,95) 

Met een uit honderd objecten opgebouwde dwarsdoorsnede van de ge- 
exposeerde collectie biedt Het Scheepvaartmuseum met dit boek zijn be¬ 
zoekers de mogelijkheid thuis nog even na te genieten. De in het boek ge¬ 
toonde museale iconen - allemaal ‘topstukken’ volgens de wervende tekst 
op de omslag - zijn over vier thema’s verdeeld, te weten: ‘Nederland als 
maritieme natie’, ‘De zee als bron van inspiratie’, ‘Nederland en de wereld’ 
en 'De zee als nieuwe uitdaging’. Elk thema komt ongeveer even uitgebreid 
aan bod. De geëtaleerde objecten variëren van schilderijen, globes, kaarten, 
foto’s, navigatiemiddelen, scheepsmodellen en allerlei sier- of gebruiks¬ 
voorwerpen tot het museumgebouw en een tweetal daarbij afgemeerde 
museumschepen. Ieder object krijgt een of twee pagina’s toebedeeld met 
daarop een doorgaans zeer kleurige afbeelding die voorzien is van een be¬ 
geleidende tekst. De teksten bevatten steeds nuttige en verhelderende ach¬ 
tergrondinformatie, zijn lekker compact en afkomstig van medewerkers 
van Het Scheepvaartmuseum, onder wie zeven conservatoren. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: museumshop artikel, salontafelboek 
Niveau: populair 
Doelgroep: bezoekers van Het Scheepvaartmuseum 
Minpunt: het boek ontbeert een overzichtelijke inhoudsopgave en een ge¬ 
degen inleiding met de reden en opzet van de publicatie 
Pluspunt: mooi vormgegeven en fraai geïllustreerd 

Marc van Alphen 
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Olaf U. Janzen, War and Trade in eighteenth-century Newfoundland (St. John’s: International 
Maritime Economic History Association, Research in Maritime History 52,2013,236 p., 
ISBN 978-1-927869-02-4; gratis voor leden van de International Maritime Economic His¬ 
tory Association, voor overigen US $ 25.00 + US $ 5.00 administratie- en verzendkosten) 

De auteur is hoogleraar geschiedenis aan de Grenfell Campus van de Me¬ 
morial University of Newfoundland in Comer Brook, Newfoundland. Zijn 
onderzoek richt zich op de geschiedenis van Newfoundland in de achttien¬ 
de eeuw, met name de rol van de Fransen. De achttiende eeuw was een 
zeer bewogen periode voor Newfoundland en Labrador, waarin de visse- 
rij-economie veranderde: de lokale bevolking verdrong de visserij die van 
oudsher door Engelsen en Fransen werd gedomineerd. De markt voor vis 
reikte zelfs tot voorbij Zuid-Europa en West-Indië. Het boek besteedt on¬ 
der meer aandacht aan de Franse nederzetting op de zuidwestkust en het 
bezoek van gouverneur Hugh Palliser aan de Bay of Islands, het belang 
van cartografie en kaarten maken bij het controleren van afgelegen delen 
van Newfoundland, de effecten van oorlog en vrede op de nederzetting in 
West-Newfoundland, piraterij in vredestijd en kaapvaart in oorlogstijd. De 
resultaten van Janzens onderzoek leidden tot een aanzienlijk aantal publi¬ 
caties, waarvan deze bundel een bloemlezing biedt. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: bundel met twaalf bijdragen over verschillende aspecten 
van de maritieme geschiedenis van Newfoundland gedurende de achttien¬ 
de eeuw, eerder verschenen in de periode 1984-2008 
Niveau: wetenschappelijk 
Doelgroep: geïnteresseerden in onderwerpen als zeeroverij, visserij en ma¬ 
rine in relatie tot Newfoundland in de achttiende eeuw 
Minpunten: weinig spannende vormgeving; geen illustraties, slechts enkele 
kaarten en tabellen 
Pluspunt: wie geïnteresseerd is in dit onderwerp heeft in één klap de be¬ 
langrijkste literatuur bij elkaar 

Ron Brand 
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Michel Ketelaars, Compagniedochters. Vrouwen en de VOC (1602-1795) (Amsterdam, 
Balans 2014, 284 p., ISBN 978-94-60-03-69-03; € 19,95) 

Michel Ketelaars werkt bij het Nationaal Archief. Het boek Compagniedoch¬ 
ters komt voort uit het onderzoek dat hij deed voor de tentoonstelling Het 
Nationaal Geheugenpaleis - Met je hoofd in de archieven, die nog tot januari 
2015 te zien is in het Nationaal Archief. In Compagniedochters laat Ketelaar 
de lezer kennismaken met de ‘vrouwelijke kant’ van de VOC. Daarbij put hij 
uit eerder verschenen studies over de rol van zeemansvrouwen in de mari¬ 
tieme wereld van de zeventiende en achttiende eeuw. Ketels beschrijft hoe 
vrouwen op allerlei manieren betrokken waren bij de VOC. Allereerst komen 
de als zeeman vermomde vrouwen op de schepen aan bod, daarna wordt de 
rol die vrouwen hadden in het ronselen van zeelieden belicht. Een volgend 
hoofdstuk is gewijd aan de echtgenotes van zeelieden als achterblijvers. Hoe 
redden zij zich in zowel economisch als emotioneel opzicht ? De laatste twee 
hoofdstukken gaan over vrouwen als passagier en vrouwen in Indië. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: Vlot geschreven boek dat de betrokkenheid van vrouwen 
bij de VOC belicht 
Niveau: populairwetenschappelijk 
Doelgroep: breed publiek 
Minpunten: gebaseerd op bestaand onderzoek, biedt geen nieuwe inzich¬ 
ten 
Pluspunten: de grote hoeveelheid anekdotes brengt het leven van de vrou¬ 
wen dichtbij de lezer 

Annette de Wit 

Martin Hendriksma, Lutine. De spannendste Nederlandse goudjacht ooit (Breda: De Geus, 
2013, 320 p., ISBN 978-90-445-1907-5; € 19,95 - eveneens verschenen als e-boek ISBN 
978-90-445-1914-3; € 15,99) 

Martin Hendriksma, auteur van twee romans, tekende het spannende 
verhaal op van het Engelse fregat Lutine, dat op 9 oktober 1799 tussen Ter¬ 
schelling en Vlieland verging. Het schip is met mythes omgeven. Aan boord 
waren duizenden kilo’s goud en zilver die vanuit Londen naar Hamburg 
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werden verscheept, om de economie aldaar van de ondergang te redden. 
Een deel van de lading moest naar Noord-Holland als soldij voor het in het 
nauw gedreven Britse leger dat daar tegen de troepen van Napoleon vocht. 
Hoe groot de waarde van die goudschat was, weet niemand. Sommigen 
spreken van 20 miljoen euro, anderen hebben het over miljarden. Ondanks 
de vele zoektochten en bergingspogingen ligt er nog steeds goud op de bo¬ 
dem van de Noordzee. De auteur dook in de geschiedenis en ontrafelde 
de geheimen over het schip, zoals de enige overlevende en de mysterieuze 
schat die goudzoekers al tweehonderd jaar in de ban houdt. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: geschiedenis van een van de beroemdste scheepswrakken 
in de Nederlandse wateren 
Niveau: populairwetenschappelijk 
Doelgroep: liefhebbers van mysterieuze scheepsrampen 
Minpunten: geen illustraties, slechts één kaart 
Pluspunt: spannend geschreven met veel vaart, afwisselend vanuit het ge¬ 
zichtspunt van de auteur en zijn zoektocht, en vanuit de historische ge¬ 
beurtenissen 

Ron Brand 

Thomas Böttcher, Viermastbark Passat, eine Baudokumcntation: Neue Erkenntnisse zur 
Rekonstruktion des stehenden und laufenden Gutes (Bremerhaven/Wiefelstede: Deutsches 
Schiffahrtsmuseum / Oceanum Verlag, 2013,141 p., ill., ISBN 978-38-6927-012-8 ; € 2g,go) 

Over de legendarische viermastbark Passat, gebouwd in 1911 bij Blohm & Voss 
in Hamburg, is uiteraard veel geschreven. Nog in 2011 publiceerde het Deut¬ 
sches Schiffahrtsmuseum het boek van Uwe Hansen en Dirk Poppinga, 100 
Jahre Viermastbark Passat. Leben und Lemen an Bord - Eine Bilddokumentati- 
on derReisen 1956 und 7957 (zie TvZ 2 (2012) 126-127). In dit boek gaat model¬ 
bouwer Thomas Böttcher in op de bouw van de viermastbark en meer speci¬ 
fiek de tuigage, zijn eigen interessegebied. Om de oorspronkelijke tuigage te 
reconstrueren gebruikte hij veel (kleuren )foto's en andere documentatie, die 
grotendeels ook in het boek zijn opgenomen. Het boek bevat de complete 
fotoreproductie van het bouwvoorschrift uit 1910 en lijn- en tuigplannen van 
het schip. Het is daarmee uitermate geschikt voor modelbouwers. 

94 VOL. 33, NO. 2, 2014 

SIGNALEMENTEN 

Kwalificaties 
Aard publicatie: naslagwerk over de tuigage van Duitse viermastbarken 
Niveau: semiwetenschappelijk 
Doelgroep: modelbouwers en geïnteresseerden grote zeilvaart 
Minpunt: deel van het boek is overdruk bouwvoorschrift 
Pluspunt: gedetailleerd in omschrijving tuigage 

Cees van Romburgh 

C. Reinders Folmer-van Prooijen, Een sterkmens. Willem van Prooijen 1898-1978 

(Leiderdorp/Leiden: C. Reinders Folmer-van Prooijen/Primavera Pers, 2013,256 p., ill., 
ISBN 978-90-5997-160-8; € 29,50 of € 28,84 rechtstreeks van auteur c0rrierf@xs4all.nl) 

In deze biografie beschrijft de dochter van Willem van Prooijen openhartig 
en oprecht het leven van haar vader en eigenlijk ook dat van haar moeder. 
Van Prooijen, in 1919 begonnen als stuurmansleerling bij de Holland-Ame- 
rika Lijn, werd in 1927, inmiddels gehuwd, officier-vlieger bij de Koninklijke 
Marine. Tweemaal was hij, met gezin, geplaatst in Nederlands-Indië. Na de 
Slag in de Javazee week Van Prooijen met een deel van de Marinelucht- 
vaartdienst uit naar Ceylon. Deze eenheid zou later Dutch 321 Squadron 
worden met Van Prooijen als commandant. Vanaf 1 maart 1942 tot 26 sep¬ 
tember 1945 schreef Van Prooijen drie dagboeken in de vorm van brieven 
aan zijn vrouw, die met de twee dochters was achtergebleven op Java. Na 
drie en een half oorlogsjaren werd het gezin herenigd. 
Na de biografie volgt de tekst van de dagboeken. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: biografie en wetenschappelijke bronuitgave 
Niveau: wetenschappelijk voor brede lezerskring 
Doelgroep: belangstellenden in marinegeschiedenis en het genre biografie 
Minpunt: - 
Pluspunt: een levendig relaas van een turbulent leven in combinatie met 
marine-historische informatie 

Gerard Acda 
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Martin Mace en John Grehan, The War at Sea in the Mediterranean 1940-1944. TheWar 
Despatches; the Commanding Officers'Reportsfrom the Field and at Sea (Barnsley: Pen & 
Sword Maritime, 2014, 256 p., ill., ISBN 978-1-78346-222-3; £ 25.00) 

Een van de belangrijkste strijdtonelen van de Tweede Wereldoorlog was het 
Middellandse Zeegebied. De geallieerden deden er alles aan om de kon- 
vooivaart op Malta veilig te stellen en de aanvoerlijnen van de asmogend¬ 
heden te doorbreken. Deze strategie resulteerde in directe confrontaties 
tussen de Britse Royal Navy en de Italiaanse Regia Marina bij onder andere 
Matapan (maart 1941) en Sirte (maart 1942). De kracht van het luchtwapen 
manifesteerde zich tijdens Operatie Pedestal (augustus 1942), codenaam 
van een groot konvooi dat Malta voor overgave moest behoeden. Van de 
veertien koopvaardijdijschepen bereikten er slechts vijf Valetta; vier van de 
39 escorterende oorlogsschepen werden tot zinken gebracht, waaronder 
het vliegdekschip HMS Eagle. Dit boek bevat de originele verslagen van de 
krijgsverrichtingen van de hand van admiraal Andrew Cunningham, Com- 
mander-in-Chief Mediterranean Fleet (1939-1943), zijn opvolger John Cun¬ 
ningham en Sir Algernon U. Willis, bevelhebber van de Eastern Mediterra¬ 
nean Command vanaf 1943. Deze openbare rapporten waren geschreven 
om het thuisfront op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Het re¬ 
sultaat is een gedetailleerde opsomming van feiten van de opeenvolgende 
operaties ter zee tussen 1940 en eind 1943 zonder enige annotatie. 

Kwalificaties 
Aard publicatie: bronnenuitgave 
Niveau: semiwetenschappelijk 
Doelgroep: kenners en liefhebbers van de Britse marinegeschiedenis en de 
strijd ter zee tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Minpunten: gebrek aan annotatie en context 
Pluspunt: feitelijke informatie en overzichtelijke kaarten van de verschil¬ 
lende operaties 
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