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Kaart, waarbij de heenreis van de Chinavaarder Arent in 1724 is aangegeven. Op de linker kaart
archief, Antwerpen, Fonds Generale Indische Compagnie.

de route tot aan Straat Soenda.op de rechter de route van de tocht door de Chinese zee. Stads-

1728 en 1731 was er nog wel een “ge¬
heime jointe” actief die zich inliet met
smokkelvaart onder vreemde vlaggen,
maar het aantal vaartuigen dat op die
manier werd uitgereed, was zeer beperkt.
De schepen van de Oostendse Compag¬
nie waren evenwel niet de eerste Zuidnederlandse koopvaarders waarmee han¬
del op Oost-Indië werd gedreven. Reeds
vanaf 1715-1716 poogden Vlaamse
kooplieden de koloniale handel te relanceren. Ze zochten een alternatief
voor de kwijnende handel op Spanje en
de Spaanse kolonies, en kozen daarvoor
Oost-Indië uit. Vooral vanaf 1718 na¬
men de particuliere expedities vanuit
Oostende toe. De reders werden daarin
aangemoedigd door de Oostenrijkse re¬
gering die —onder bepaalde voorwaar¬

slotte een Antwerpse groep. Deze
laatste associatie, die ook dikwijls met
de andere samenwerkte, nam meer dan
de helft van de 38 particuliere expedities
voor haar rekening. De spil van de
Antwerpse groep was Paulo Jacomo
Cloots (1672-1725), een Amsterdam¬
mer, of beter gezegd een Antwerpse
Amsterdammer, want zowel zijn moe¬
der als zijn echtgenote behoorden tot
de Antwerpse handelaarsfamilie De
Pret, en ook zijn vader had lange tijd in
de Scheldestad gewoond. Zelf vestigde
Cloots zich in Antwerpen in 1717; hij
was toen 45 jaar.
Hij was niet de enige gefortuneerde
Noordnederlander die zich in die jaren
te Antwerpen vestigde. Rond 1719
emigreerden ook Melchior van Susteren
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den— gaarne de nodige paspoorten ver¬
strekte. Wie waren deze reders en hoe
gebeurde de financiering van deze on¬
dernemingen? Per expeditie werd een
kleine associatie opgericht die het nodi¬
ge kapitaal —meestal zo’n 3 a 400.000
gulden per schip— bijeenbracht. Na de
terugkeer en de verkoop van de goede¬
ren werd de opbrengst onder de partici¬
panten verdeeld. Meestal verliep er cir¬
ca twee jaar tussen de oorspronkelijke
investering en de winstuitdeling. Onder
deze particuliere associaties — we zouden
ze een soort vóórcompagnieën kunnen
noemen— onderscheiden we een Oost¬
endse groep, waarbij vooral de Ier Tho¬
mas Ray een belangrijke rol speelde,
een Gentse groep met namen als Macleamp, Soenens en De Kimpe, en ten-

en zijn zoon Gisberto Francisco naar
Antwerpen en iets later volgde Henri
Geelhand. Die drie families, Cloots, Van
Susteren en Geelhand hadden alle drie
gemeen dat ze katholiek waren (een
broer van Melchior van Susteren, Henricus, was bisschop van Brugge; een
broer van Henri Geelhand, ChrétienLouis, was kanunnik van de kathedraal
van Antwerpen, een andere broer was
kanunnik in Luik; en een neef van Pau¬
lo Jacomo Cloots, Cornelis, was Jezuiet
en een bekend missionaris op Curasao).
Het tweede wat ze gemeen hadden, was
dat ze alle drie actief waren geweest in
de Spanjehandel en daar een fortuin ver¬
zameld hadden. Cloots, Geelhand en
Van Susteren lieten respectievelijk één,
anderhalf en twee miljoen gulden na.
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Welke waren nu de motieven voor die
Nederlanders om zich rond 1720 in Ant¬
werpen te vestigen? We menen dat ze in
de eerste plaats werden aangetrokken
door de handel op Oost-Indië, waarin
we ze trouwens alle drie een niet te on¬
derschatten rol zien spelen.
Het tweede motief was van een heel an¬
dere aard, namelijk religieus. Zoals reeds
vermeld, waren ze allen katholiek, en
de situatie van de Noordnederlandse ka¬
tholieken die toch al niet zo schitterend
was, werd nog verergerd in het begin
van de 18de eeuw door het nakende Utrechtse schisma van 1723. Dat schisma,
waarbij de “Oud-katholieke kerk van
Utrecht” zich afscheurde van Rome en
zelf een aartsbisschop koos, was het ge¬
volg van een reeds decennia slepende
kerkrechtelijke controverse tussen de
Jansenistisch geïnspireerde apostolische
vicaris van de Hollandse missiekerk ener¬
zijds en Rome en vooral de Jezuïeten
anderzijds. De inzet van deze controver¬
se waren de bevoegdheden van die vica¬
ris. Het grootste deel van de Noordne¬
derlandse katholieken, die voor een
zwaar dilemma geplaatst werden, op¬
teerde voor eenheid met Rome en was
het dus niet eens met de leiders van de
eigen missiekerk. Dat het ganse pro¬
bleem zelfs aanleiding kon geven tot
emigratie, blijkt uit de corresponden¬
tie van Paulo Jacomo Cloots. In 1722
schreef hij aan zijn broer Jean-Baptiste, die nog in Amsterdam woonde:
“Het is mij leet die ruzie die U.E. in
Holland heeft te verwachten, ontrent
de kerckelijke saecken. U.E. moest hier
comen woonen”. In 1726 schreef de
weduwe van Paulo Jacomo aan diezelf¬
de broer: “II faut avauer que ce si disant archeveque d’Utrecht fait bien du
mal aux Catholiques. Je m’estonne que
quelque familie de qui leurs fortune ne
dépent du pais, ne le quittent.” Dit re¬
ligieus motief was misschien niet zo be¬
langrijk als het economische, maar zal
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toch ook wel van enige invloed geweest
zijn.
De komst van de Hollanders ging ook
niet onopgemerkt voorbij aan de tijdge¬
noten. In de enquête van de graaf van
Wijnants van 1728 over de economische
situatie in de Oostenrijkse Nederlanden
wordt op een bepaald ogenblik geklaagd
over de opheffing van de Oostendse
compagnie, en daar lezen we “Plusieurs
catholiques de Hollande, quiviendraient
s’établir aus Pai's-Bas avec des grands
fonds, pour y exercer le commerce, resteront chez eux et ceux qui sont déja
venus dans Pespoir d’y commercer, se
retireront”.
De activiteiten van Paulo Jacomo Cloots
zijn ons wel bekend via zijn briefwis¬
seling die bewaard is gebleven voor de
periode 1717-1725. Wat hij in Antwer¬
pen van plan was, omschreef hijzelf als
een “commerce de plaisir”, want,
schreef hij: “Dieu merci je suis borné
sur ma fortune, mais je hais 1’oisivité et
il me faut un passetems honneste”. Dat
‘tijdverdrijf bestond in de eerste plaats
uit de handel op het Verre Oosten.
Cloots was erg goed geplaatst voor die
handel, want hij was de privé-bankier
van de markies van Prié, plenipotentiair
minister in de Oostenrijkse Nederlanden.
Hij had de gunst van de markies gewon¬
nen door hem onder andere geld te le¬
nen tegen 4% inplaats van de gebrui¬
kelijke 6% . Dat moeten we niet opvat¬
ten als een vriendendienst, maar wel als
een erg goed uitgekiende zet van de Am¬
sterdammer. De paspoorten voor de
Oost-Indië handel werden immers alle¬
maal geleverd door de markies van Prié
en slechts de kooplui die op goede voet
met de markies stonden, konden gere¬
geld rekenen op enkele van die paspoor¬
ten. Cloots kon dan ook terecht aan
een van zijn zakenrelaties schrijven:
“Croié moy que je fairais icy les plus
belles entreprises et les plus solides. La
cour de Vienne me donne tous les passe-

ports que je souhaitte et si vous scavez
quelques bonnes entreprises Mr, dittes
le moi, j’aurais le pasport nécessaire
pour rexécuter....Le tout est conduit
dans la demière secretesse.Aussi tous
mes interressez consistent dans vous, 2
maisons trés riches a Londres, 2 a Am¬
sterdam et un icy et je ne veux avoir
d’avantage..”
Uit wie bestond die internationale
groep? Naast Cloots treffen we als enige
Antwerpenaar Jacomo de Pret aan, zijn
zwager, die later ook directeur van de
Oostendse Compagnie zou worden; de
twee Londense firma’s waren die van
Peter Hambley en van Patrick Trehée;
de twee Amsterdamse waren die van Da¬
niel Debruyn en van Hendrik Geelhand
die iets later naar Antwerpen zou ver¬
huizen. Ook Melchior van Susteren die
rond 1719 in Antwerpen kwam wonen,
voegde zich later bij die groep. Het
Franse lid van de groep heette Antoine
Crozat (1655-1738). De zakenvrienden
van Cloots waren zeker niet de eersten
de besten en waren erg goed uitgekozen.
Vooral Antoine Crozat was een belang¬
rijk personage. De rol die hij in Frank¬
rijk speelde, is op veel punten verge¬
lijkbaar met die van Cloots in de Oos¬
tenrijkse Nederlanden, zij het dan dat
Crozat nog veel belangrijker was dan
Cloots. Crozat werd door zijn tijdgeno¬
ten “1’homme le plus riche de France”
genoemd en zijn fortuin werd op 27 mil¬
joen livres tournois geschat. Hij was
bankier en persoonlijke vriend van de
hertog van Orléans, die toen regent was
over Frankrijk. Als mede-oprichter van
de “Compagnie de St. Malo” had hij
het monopolie van de handel op OostIndië; samen met enkele collega’s be¬
heerste hij de Franse slavenhandel, en
men had hem ook de kolonisatie van
het Noordamerikaanse Louisiana toever¬
trouwd. Verder bekleedde hij een reeks
belangrijke staatsambten. Nóg een mar¬
kante bijzonderheid die het milieu helpt

situeren waarin die zaken zich afspeel¬
den: de opbrengsten van het eerste par¬
ticuliere Chinaschip maakte Cloots aan
Crozat over via een wisselbrief aan de
beruchte John Law, die toen nog niet
in ongenade gevallen was en zich op het
hoogtepunt van zijn roem bevond.
Natuurlijk verlangde de markies van Prié,
die toch voor de paspoorten gezorgd
had, een kleine tegenprestatie en dat
kreeg hij in de vorm van een aandeel
van 20.000 gulden in elk schip; een som
die hijzelf niet hoefde voor te schieten
(hij had waarschijnlijk niet eens gekund)
maar waarvan hij wel na afloop de win¬
sten opraapte. Die deelname van demarkies mocht men natuurlijk niet aan de
grote klok hangen, want, schreef De
Pret, “het soude voor d’entreprise niet
reputatieus wesen...”.
We kunnen ons nog afvragen, terugke¬
rend tot de internationale coterie rond
Cloots, waarom hij het nodig vond om
zo’n internationaal gezelschap uit te kie¬
zen voor die handel? De reden daarvoor
is nogal duidelijk. De koloniale handel,
vooral ook de Oostindische, was een
zeer internationaal getinte handel en
die kon dan ook op dat internationaal
vlak op heel wat moeilijkheden stoten.
In zo’n geval was het uiteraard erg han¬
dig wanneer men op enkele invloedrijke
buitenlandse aandeelhouders kon reke¬
nen. Een mooi staaltje van internatio¬
nale samenwerking —een multinational
waardig— troffen we aan in 1717.
We zagen reeds dat Antoine Crozat me¬
de-oprichter was van de “Compagnie de
St. Malo”. Die compagnie exporteerde
Europese goederen naar de West-kust
van Zuid-Amerika (Peru vooral), iets
wat eigenlijk niet mocht van de Span¬
jaarden; daar laadden ze zilver in hun
schepen — de tegenwaarde voor de Euro¬
pese goederen— en met dat zilver gingen
ze handel drijven in Oost-Indië. Hun
schepen maakten dus een wereldreis a
la Maggelaen en waren dikwijls 3 a 4
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jaar onderweg, maar er werden dan ook
grote winsten mee gemaakt. Vanaf 1712
was Lodewijk XIV echter in vredeson¬
derhandelingen met Spanje— de Spaanse
successie-oorlog was toen bijna afgelo¬
pen— en om die onderhandelingen niet
te bemoeilijken verbood de Franse koning die handel op de Stille Zuidzee die
altijd een doorn in het Spaanse oog ge¬
weest was. Aanvankelijk bekommerde
de Compagnie de St. Malo zich daar wei¬
nig om en het werd pas ernst in januari
1716 toen alle kapiteins die nog op de
Stille Zuidzee handel durfden te drijven,
met de doodstraf bedreigd werden en er
een strafexpeditie, bestaande uit Franse
oorlogsbodems, naar Peru werd gestuurd.
Dat betekende de doodsteek voor de
Compagnie de St. Malo en Crozat werd
nog meer in verlegenheid gebracht door
het feit dat hij nog een viertal schepen
had dat onderweg was, schepen die on¬
mogelijk nog in een Franse haven kon¬
den aanleggen. Crozat meende eerst die
klip te kunnen omzeilen door zijn sche¬
pen rechtstreeks naar de Verenigde Pro¬
vincies te sturen, aangezien daar toch
het belangrijkste afzetgebied voor de
Oostindische handelswaar te vinden was.
De Hollanders hadden dit echter zien
aankomen en op aansporen van de Hol¬
landse zijdehandelaars en -fabrikanten,
die natuurlijk niet gediend waren met
de toevloed van goedkope Oostindische
zijde, vaardigden de Staten van Holland
in 1717 een plakkaat uit waarbij het
voortaan verboden werd dat Oostindi¬
sche goederen in Noordnederland wer¬
den binnengebracht op andere dan op
de eigen V.O.C. schepen.
Op dat ogenblik kwam Cloots in actie.
Hij schreef aan Crozat “J’apporte remède dans se païs afin que tout arrive
en Hollande avec peu de droits et fraix.
C’est pourquoi je vous remercie et vous
avez bien fait d’écrire a vos amis de St.
Malo d’envoier tous les navires a Osten¬
de et me les addresser. Le secret du nou¬
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veau reglement ne serat qu’en trois personnes.” Die derde persoon was de
Oostendse reder Thomas Ray, die zou
instaan voor de verkoop te Oostende.
Het ging echter duidelijk om een fictie¬
ve verkoop, want de eigenaars moesten
de gewenste prijzen aan Cloots opgeven.
Alles wat daaronder bleef zou Cloots
zelf via stromannen inkopen en, om
Cloots te citeren “...le tout serat envoié
sécrètement en Hollande. Les propriétaires doivent seulement m’ordonner a
qui 1’addresser en Hollande”.
En inderdaad, alles verliep volgens dat
scenario. In de loop van 1717 en 1718
legden vier Franse schepen aan te Oost¬
ende en zoals gepland werd alles te
Oostende verkocht. Cloots slaagde er
zelfs in de transietrechten zo laag moge¬
lijk te houden want in april 1718 werd
er in de Oostenrijkse Nederlanden een
ordonnantie uitgevaardigd, zogezegd
“désirant favoriser la navigation et le
commerce du Port d’Ostende”, die de
transietrechten op de zijdestoffen van
2.5% van de waarde, op 1% bracht bij
uitvoer overzee en op niets bij uitvoer
over land.
Op den duur roken de Noordnederlandse
zijdefabrikanten lont, en zij waren dan
ook de aanstokers van de erge rellen die
in 1718 uitbraken onder de Antwerpse
zijdebewerkers, en die uiteindelijk resul¬
teerden in het verbieden van de verkoop
van de lading uit het vierde en laatste
Franse schip. Hieruit blijkt duidelijk het
internationaal karakter van deze vóóruitreding en tevens hoe zo’n groep erin
slaagde de mercantilistische politiek van
de diverse naties te omzeilen. Eveneens
blijkt dat qua initiatief en kapitaalinbreng de Antwerps-Hollandse groep een
niet te verwaarlozen rol speelde. Deze
invloed nam merkelijk af na de stich¬
ting van de Oostendse Compagnie, wat
in december 1722 gebeurde. Het kapi¬
taal van de Compagnie dat 6 miljoen
gulden beliep, werd op zeer korte tijd

onderschreven, volgens de aandeelhouderslijsten bijna volledig door inwoners
van de Oostenrijkse Nederlanden en
voor tweederde door Antwerpenaars.
Verder onderzoek heeft uitgewezen dat
de meeste van die Antwerpenaars ook
de effektieve eigenaars van die aandelen
waren en dus bijvoorbeeld geen stroman¬
nen.
Wat de herkomst van de bemanningen
betreft, stellen we een analoge evolutie
vast. Tijdens de vóóruitredingen was
het buitenlandse element aanzienlijk,
en bedroeg wat de schepen betreft on¬
geveer 43%. Deze buitenlanders waren
voor 33,3% afkomstig uit Engeland en
Schotland, 30,3% uit Frankrijk—vooral
Duinkerken— 21% uit Holland en Zee¬

VERCOOP-CONDITIENAn alle de Goederen die de Dirtlt/urs
[ vindt G. 1. Camp uittil in de Ooflenrijck1 fchc Nederlanden Op-gerecht, Pubtykelyckfullen Veylen in Vcnditie binrten de
Staat BRUGGHÊ , op den z. Juny 1730.
ende de volghende Daeghen, in der maniere
als volght, alles te Bedelen in Vlaems Wificlgbelt.
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tic de Goederen tonnen
gcfien worden tcht Dagen
▼oor den Verkoop-dagh ende dc
Cooper* met hunne Dorgen Tullen
gehouden zijn de fclvc te Ont*
fanghen Vocc Stoot* Too al* die
zijn , Tonder cenige de minftc Re*
faflie te tonnen Pretenderen op
wat Pretext het Toude mogen wc*
Ten.

D

CU*)

E Coopmanfchappen die
men by het Gewighi Ver¬
koopt Tullen Gewogen en Gelo¬
ven worden op het Brug* Sudts
Gewichtc met een par Cent uyo»
flagh op de Schaele.

A

Cl».)

Lie de Coopmanfchappen
in deTc Vcnditie worden
Verkocht Vry van Sijnt
Itvkorn mende ende Uyt-gacndc
Rechten , van Liccnt, Convoy ,
ende Thol, alToo de Cumpirnl/
de Telve Bctaelt.

D

(IV.)

E Cooper* Tullen gehouden
ende Gheobligecrt wefen,
goede ende Suffifirue Borghe te
Hellen voor bet bejoop der CoopmanTchappeo door hun Gekocht,
en ten tijde van den Over-Aa$h tc
kennen geven en Declareren hun
voorTcydc Borgen dc welcke met
dc Principaele Kooper* geTamcnttyck Gcobligeert zijn Sotidairelyck Tonder Difcutio Oivific tot
het volbrenghcn en Bctaelcn het
Momarv van de C00penanfehap¬
pen door hun Gekocht.

D

CV.)

E Cooper* met hunne Borghen Tullen oock reobligeert zijn alle hunne gekochte
Goederen te kommen Omfangcn
ende op Packen uyucrlyck bin¬
nen den Tijdt van $c* weken niet
de Vcnditie , ende van al* dan
Tullen die Goederen blyven Ijggen
fhunnen Rifco en Peryckel op
Peync datdc fclve door die van
dc Compagnie Tullen af-ghetelt
worden, ende gepiekt ten Colic

land en daarnaast nog enkele kleinere
percentages uit andere landen. Na de
stichting van de Compagnie nam het
aandeel van het buitenlandse element
af, en bedroeg gemiddeld nog 31%. De
samenstelling van deze buitenlandse
groep had daarbij ook nogal grote wij¬
zigingen ondergaan. Het Angelsaksische
aandeel zakte drastisch van 33,3% naar
4,4%, het Hollands-Zeeuwse van 21%
naar 9,8% terwijl het Franse —vooral
Duinkerkse element — steeg van 30,3%
naar 60,5% . In deze drie landen was in
1723 een verbod uitgevaardigd om
dienst te nemen, te investeren of handel
te drijven met de Oostendse Compagnie.
Aan de cijfers te oordelen had dit ver¬
bod vooral effect in Engeland, ook

vande Coopers en Too blyven
Liggen t*hun Rifco als vooren,
even ccns of zy dier Prc/cnt
wacren gewecIL

U

T VI.)

YtterJyck binnen den Tijde
van drye Maenden naer de
Verkoopioghé Tullen dc Coopers
met hunne Borghen Verobligecrc
fijn alle hunne Gekochte Goede¬
ren wegh te haclcn nacr de fclvc
ccrfl Bcuelt te hebben , op Pcync
van andcrmacl Verkocht te wor¬
den , op volle Rcnchier t hunnen
Rifco en Pcrijckel, jae Schoon
de Telve Goederen onder den Prijs
vao den ccritcn Coop Verkocht
wierden Too Tal dc Courtrciïc verhaclt worden op de Coopers en
hun Borghe by Prompte en R«*ele
Executie londer voorgacnde Som¬
matie , ende in Cas de tweede
Vcrkoopingc dceerdeExccdecrdc
Tal het Surplus bliivcn ten ProfR jtc
vande gemelde C*mji*mu.

A

r vu.)

En Niemant en Tullen ecnighc Goederen ghelevcrt
worden ten zy de Volle Betaelinghe dacr van gcdacn is, ende
om Prompter en kacielder te konnco Expediëren, Tullen dc Coo¬
per* Vcrobligcert wefen hunne
cygen Rckeninghc Precifelyck op
tc maecken en ovct te geven aen
den CtmmiJJlimiiiiWir.de Cêmjitmit
benevens hunne Verfocck Billietten van dc Quantitcyt der Goe¬
deren die zy r* elckcn* s’ anderdiegt willen Omfangcn.

A

( VIII. )

Lie de Bctaclinghen Tullen
moeien gcdicn worden b«onen Amfotrjtm , in Handen van
A/r. Ji» h ju fit Cfth Ctjfttr drr
Ctmjijmu , dc welcke als dan Tal
geven fi|ne Rectpiflc , wacr op
den Ctmmtjfiémttii lot
de
Gekochte Coopmanfchappen zal
laeico volghen.

M

(IX.)

Fn Tal aen de C00pen lie¬
ten Rabatteren de Prompte
Betaelinghe van Drye Maenden.
a een Half par Cent par Macndt
pro Rato dat fy Tullen hehben
Bctaelt, en van alle t' gonne dat
Ty Bctaelcn voer den ao. defer
Macndt Juny 17J0. Tullen dacr
van genietende volle Dtfcompte
van eeo en Half par Cento.
(X.)

S

Onder Prejudicie ofte Dirrunuuc vande Principaele CoopSomme, Tullen dc Coopers ge¬
houden zijn tc Bctaelcn eenen
Gulden par DuyTent van het Montant van haerc Ghekochtc Goe¬
deren, tot Proffijtc van den Acrmen , ende ter Diltribucic der
Dirrflfn.

D

(XI.)

E Ctmji^mir Tal aen de Coo¬
per* lactcn genieten een half
par Ceot voor Maeckclacrdic,
van het gonne door hacr in defe
Vcnditie Tal wordcu Gekocht.

Beginbladzijde uit venditieboek nr. 5711 (3), met enkele verkoopvoorwaarden bij een veiling van
Oostindische goederen in 1730. Stadsarchief, Antwerpen, Fonds Generale Indische Compagnie.
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enigszins in de Verenigde Provincies,
maar in Frankrijk sprong men daar blijk¬
baar veel losser mee om. Een onkosten¬
post in een “Register van Rekeningen
en Facturen” van één van de eerste
compagnie-uitredingen kan wellicht dit
Franse gedrag helpen verklaren. Deze
post luidt als volgt, “300 fl. voor pre¬
senten aan d’Admiraliteyt tot Duynkerken, uyt consideratie van de gedaene
diensten, soo ten regarde van de zee¬
officieren als matroosen soo in onsen
dienst overgekomen sijn.”
Onder de kapiteins en supercargo’s — de
kooplieden aan boord van de schepen —
telden we geen of slechts weinig Noordnederlanders. De kapiteins waren tijdens
de particuliere expedities bijna allemaal
Engelsen. Hun rol werd onder de. com¬
pagnie overgenomen door Oostendenaars die tijdens die vóóruitredingen
het vak hadden geleerd. Hetzelfde deed
zich in mindere mate voor wat de super¬
cargo’s betreft. Het aantal Engelse va¬
rende kooplieden nam af, maar zij be¬
zetten toch nog steeds de functie van
eerste supercargo. De enige Noordnederlander die we een belangrijke koopmansfunctie zagen bekleden was Pieter van
Heurck, die het tot derde en later tot
tweede supercargo bracht. Deze Amster¬
dammer was echter wat we zouden kun¬
nen noemen een Oostends produkt,
want hij had zijn vak geleerd aan boord
van de particuliere Oostendse Chinavaarders. Hij was toen immers tweemaal als
chirurgijn meegevaren. Na de opheffing
van de Oostendse Compagnie week hij
uit naar de Deense O.I.C. waar hij eerst
supercargo, later directeur van de com¬
pagnie en uiteindelijk vorstelijk raadge¬
ver werd. Van carrière maken gesproken.
De Verenigde Provincies speelden een
belangrijke rol wat de herkomst van de
Oost-Indië-vaartuigen betreft. Niet zo¬
zeer tijdens de particuliere expedities
want toen werd er meestal gebruik ge¬
maakt van Engelse schepen, op een en94
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kei Hollands schip na. Ter verduidelij¬
king dient opgemerkt dat schepen van
die grootte —3a 400 ton— niet in de
Oostenrijkse Nederlanden gebouwd wer¬
den en dat men dus daarvoor volledig
op het buitenland aangewezen was. Na
1723, de stichting van de Compagnie,
werden de rollen volledig omgedraaid
en werd de meerderheid van de schepen
in de Verenigde Provincies aangekocht.
Blijkbaar werd de Engelse ‘bill’ die sa¬
menwerking met de Oostendenaars ver¬
bood, daar strikter opgevolgd dan in de
Noordelijke Nederlanden. De Hollandse
schepen kostten echter zeer veel geld,
wat vooral te wijten was aan de talrijke
tussenpersonen en de afleidingsmanoeu¬
vres die daarbij werden aangewend. Zo
werd het schip de Tijger op 3 december
1725 door de Amsterdammer Jacob
Scheltes verkocht voor 24000 gulden
aan zijn stadsgenoot Abraham Nolten.
Deze laatste handelde zogezegd uit
naam van Edward Morgan uit Duinkerke
en het schip werd dan ook naar Frank¬
rijk gevaren. Deze Morgan “verkocht”
het op zijn beurt aan de Oostendenaar
Arnold Hoys, op 2 januari 1726, dus
amper één maand na de eerste verkoop.
Hoys tenslotte bleek een stroman van
de Oostendse compagnie te zijn. In de
rekeningen van deze maatschappij echter,
beliep de aankoopsom reeds 54000 gul¬
den. Op die manier was de Compagnie
dus verplicht haar nieuwe schepen ver
boven de eigenlijke waarde ervan aan te
kopen.
Tot nu toe hebben we vooral enkele
raakvlakken tussen de Oostendse Oostindiëvaart en de Verenigde Provincies
behandeld en vastgesteld dat er zeker
van niet te verwaarlozen Noordnederlandse inbreng sprake was, maar deze
nam duidelijk af na de stichting van de
Compagnie, met uitzondering dan van
de aankoop van Hollandse schepen. De
Oostendse Compagnie stond niet alleen
meer op eigen benen, ook de handelsre-

sultaten ervan, en vooral die van de Chinahandel, waren uitstekend en dit zou
de concurrenten in een lastig parket
brengen en hen tot bepaalde tegenmaat¬
regelen dwingen.
Het grote belang van de Chinahandel
voor de Oostendse Compagnie komt
vooral tot uiting wanneer we de winst¬
percentages bekijken. De zes China-expedities gaven een gemiddelde winst
van circa 140% op het geïnvesteerde ka¬
pitaal, wat overeenkomt met een jaar¬
lijkse winst van ongeveer 70% aangezien
één uitreding gemiddeld twee jaar duur¬
de. De zes expedities naar Bengalen ren¬
deerden gemiddeld slechts 10% netto,
of 5% per jaar. Het is dus duidelijk dat
bijna alle dividenden die de Compagnie
uitbetaalde te danken waren aan de
handel op China.
Geen enkele andere Oostindische Com¬
pagnie maakte toen zulke winsten en de
vraag dringt zich dus op welke verklaring
daarvoor te vinden is. De belangrijkste
factor was ons inziens de aard van de
scheepsladingen. Nog meer dan bij de
vóóruitredingen lag de nadruk immers
op de thee, zodat we van een echte theecompagnie kunnen gewagen. De op¬
brengst van de heenlading, die bijna uit¬
sluitend uit zilvergeld bestond, werd als
volgt besteed in Kanton: 55,7% aan thee,
34,9% aan zijde en 8% aan porselein.
De opbrengst van de vendities in Oost¬
ende werd als volgt door dezelfde produkten bepaald: 76% door thee, 16%
door zijde en 7% door porselein. De
verschuiving in de verhoudingen toont
reeds aan dat er vooral op thee grote
winsten te maken waren. De bruto¬
winst erop beliep immers gemiddeld
403%, tegen bijvoorbeeld “slechts” 70%
op de zijdestoffen. Deze gunstige resul¬
taten waren vooral te danken aan drie
factoren: een lage inkoopprijs in Kan¬
ton, een prijsstijging op het Europese
continent en de lage transportkosten.
De aankoopprijs van de thee in Kanton

was voor de Oostendse Compagnie heel
wat lager dan voor de rivaliserende
compagnieën, gemiddeld 25 tot 40% .
Dat kunnen we slechts verklaren door
het feit dat de ’’Oostendse” supercargo’s
betrouwbaarder waren dan die van haar
concurrenten. De compagnie deinsde er
immers niet voor terug om zware boe¬
tes te eisen van supercargo’s die prijzen
vervalsten of die een te grote pacotille
meebrachten, en slaagde er op die ma¬
nier blijkbaar in hen degelijk in te to¬
men. Dat viel erg voordelig uit want zo
werden niet alleen de laagste theeprijzen betaald in Kanton maar ook de bui¬
tensporige pacotilles, die tijdens de
vóóruitredingen nog 20 a 25% van de
totale opbrengst der scheepslading in¬
namen, konden onder de compagnie in¬
gedamd worden tot circa 8 a 15% van
dezelfde opbrengsten. Een bijkomend
element dat deze rigoreuze controle en
kortom de goede directie van de com¬
pagnie kan helpen verklaren, was dat
bijna al de directeuren en auditeurs ge¬
kozen waren uit de rijkste en meest er¬
varen handelshuizen van Gent en Ant¬
werpen, zodat het compagniebestuur
niet gemakkelijk te beïnvloeden was en
corruptie er niet zoveel kans maakte.
Niet alle directeuren waren even on¬
kreukbaar, maar dan schrokken hun
collega’s er niet voor terug om drastisch
in te grijpen. Zo werden in 1733 twee
directeuren, namelijk Thomas Ray en
Paul de Kimpe, die hun eigenbelang als
handelaar in koloniale waren te veel
behartigden, gewoonweg aan de deur
gezet.
Een tweede factor die bijdroeg tot de
grote winsten waren de transportkosten,
die tegen alle verwachtingen in niet ho¬
ger lagen dan bij de andere compagnie¬
ën en rond 275 gulden per scheepston
schommelden. Door de officiële boycot
vanwege Engeland, Frankrijk en de Ver¬
enigde Provincies, was de Oostendse
Compagnie — zoals reeds vermeld — ver95

plicht haar schepen veel te duur in te
kopen of te laten bouwen. Toch slaagde
de compagnie erin om dit nadeel te
compenseren. Wegens de precaire situa¬
tie waarin ze verkeerde op internationaal-politiek vlak kwam het er op aan
de reizen tot een goed einde te brengen
met zo weinig mogelijk tussenlandingen,
wat neerkwam op het zo snel mogelijk
afleggen van de route. Daar is de com¬
pagnie en ook haar voorlopers volledig
in geslaagd. Hoe ze het deden is vatbaar
voor discussie. Zo is het niet duidelijk
of het vooral lag aan die iets afwijkende
route, waarbij de kapiteins zo lang en
zo intens mogelijk gebruik maakten van
de "roaring forties" op 40°Z.B., aan
het verkoperen van de scheepsboeg, of¬
wel aan het relatief late vertrek rond
februari. In ieder geval lag de gemiddel¬
de reisduur van de Oostendse Chinaschepen maanden onder het gemiddelde
van de concurrenten. Vijfentwintig van
die "Oostendenaars” deden er gemid¬
deld 533 dagen over, terwijl negen di¬
recte Chinaschepen van de V.O.C. ge¬
middeld 613 dagen nodig hadden of 80
dagen meer! Deze korte reizen brachten
lagere loon- en onderhoudskosten mee
en hadden ook een positief effect op
het sterftecijfer. Dat bedroeg 8% , wat
lager was dan in om het even welke an¬
dere Oostindische compagnie. Dit alles
droeg ertoe bij dat de transportkosten
op een normaal peil bleven en de winst¬
percentages niet drukten.
Een derde element dat de hoge winsten
helpt verklaren, was de gunstige prijsevolutie van de thee op het Europese
continent. In tegenstelling tot wat men
vroeger dacht, was het immers niet zo
dat Engeland het belangrijkste afzetge¬
bied vormde voor de "Oostendse” thee.
De belangrijkste afnemers waren de
Noordnederlanders, terwijl er ook een
niet zo gering verbruik in de Oostenrijk¬
se Nederlanden was. De grote theeïmport door de particuliere Oostendse
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Chinavaarders en de daarmee gepaard
gaande stijgende Engelse invoer van
thee — die bedoeld was om de Oosten¬
denaars de loef af te steken — hadden
in het begin van de jaren twintig tot een
algemene prijsdaling geleid, waardoor
ook op het continent een stijgend aan¬
tal verbruikers werd gevonden. Het thee¬
drinken sloeg aan en werd een societyverschijnsel dat voortaan moeilijk weg
te denken was uit het omgangsleven van
de 18de eeuw. De voortdurend stijgen¬
de vraag is ons inziens de oorzaak van
de prijsstijging in de tweede helft van
de jaren twintig. De globale Europese
theeïnvoer vertoonde in die periode
weinig schommelingen, maar belangrijk
voor de Oostendse compagnie was dat
zij dankzij haar uitgesproken interesse
voor de thee, veruit de grootste impor¬
teur ervan was en dus de continentale
theemarkt in handen had. Als enige
compagnie profiteerde zij in grote mate
van de tijdelijke hausse die zich daar af¬
tekende en vandaar dus de fenomenale
winsten die op de thee werden gemaakt.
Een rechtstreeks gevolg van de goede
resultaten van de Oostendse Chinahandel bestond erin dat de V.O.C. de direc¬
te vaart op China hernam in 1729. De
thee die deze compagnie tot dan toe
importeerde, bestond uit de zogenaam¬
de ’Bataviathee’, die door de Chinese
kooplieden in hun jonken naar Batavia
werd verscheept. De aankoopprijs van
deze thee lag echter veel hoger dan in
Kanton — tot driemaal zoveel — en de
kwaliteit ervan was beduidend slechter,
wat te wijten was aan de primitieve ver¬
pakking van met bamboebladeren be¬
dekte manden. In Kanton werden met
lood gevoerde kisten als verpakking ge¬
bruikt. De winsten die de V.O.C. op de
’Bataviathee’ maakte, zullen dus zeker
niet zo hoog geweest zijn. Het ligt dan
ook voor de hand dat het winstmotief
een belangrijke stimulans was bij het
hervatten van de directe Chinahandel.

De resulaten waren voor de V.O.C. ech¬
ter niet zo bemoedigend. Bijna alle an¬
dere nog bestaande compagnieën legden
zich toen immers op de theehandel toe
zodat de theeprijs ineenstortte. Op die
manier kwam de voorspelling van één
der Oostendse directeuren nog uit die
in 1730 schreef: "on verra avec le tems

que le commerce des Indes ne sera a
considerer que comme un commerce
ordinaire, car tout le monde le voudra
entreprendre. C’est 1’effet de tous ces
mouvemens des anglais et hollandais
qui voullant nous ruiner se sont encore
ruinés eux mêmes”.

*Dit is de tekst van een lezing gehouden voor
de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiede¬
nis op 5 november 1983 in het Nationaal
Scheepvaartmuseum te Antwerpen. Als bron¬
nen werden hiervoor gebruikt: Over de Oost¬
endse compagnie: M. Huisman, La Belgique
commercial sous l’empereur Charles VI. La
Compagnie d'Ostende, Brussel 1902. K. Degryse, ‘De Oostendse Chinahandel (1718—
1735)’ in Belgisch Tijdschrift voor Filologie
en Geschiedenis, Lil (1974) 306-347; Idem,
‘De maritieme organisatie van de Oostendse
Chinahandel (1718-1735)’ in Mededelingen
van de Marine Academie van België, XXIV
(1976-1977) 19-57. Over de Chinahandel van

de V.O.C.: J. de Hullu, ‘Over den Chinaschen
handel der Oostindische Compagnie in de eer¬
ste 30 jaar van de 18de eeuw’, in Bijdragen
voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 73 (1917) 32-154; K. Glamann
Dutch-Asiatic Trade (1620-1740), Kopenha¬
gen 1958. Over de handel met Kanton in het
algemeen: L. Dermigny, La Chine et l'Occident. Le Commerce a Canton au XVIIIesiècle,
Parijs 1964. De briefwisseüng van P.J. Cloots
is te vinden in het Stadsarchief te Antwerpen,
Insolvente Boedelskamer, nrs. 1684-1689. In
hetzelfde archief bevindt zich ook het fonds
’Generale Indische Compagnie’.
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Schipper Cornells Gerrits; een Medemblikker vaart op de West,
1783-17891
SR. Walda
Over de Nederlandse handel en scheep¬
vaart is al veel geschreven. De meeste
aandacht werd besteed aan de bloeitijd
ervan: de Gouden Eeuw. Over die scheep¬
vaart en handel in de achttiende eeuw,
en vooral na de Vierde Engelse oorlog
(1780-1784), dachten velen slechts in
termen van sterk verval. Periodes van
verval zijn tot nu toe minder bestudeerd
dan bloeiperiodes, ze worden waar¬
schijnlijk als minder interessant be¬
schouwd. Over het leven van schippers
in deze nadagen van de Republiek we¬
ten we niet zoveel, één van de weinige
uitzonderingen is dat van de Zijper
schipper Willem ’t Hart, waarover P.
Dekker heeft geschreven.2
In dit artikel wil ik proberen een beeld
te geven van een aantal jaren uit het le¬
ven van een.andere schipper in die pe¬
riode: schipper Cornelis Gerrits uit Medemblik. Hij wordt hierbij geplaatst in
het kader van de Nederlandse handel en
scheepvaart op de West. Deze kenden
niet meer die bloei van de Gouden
Eeuw, maar het beeld van algeheel ver¬
val blijkt ook niet juist. Schipper Gerrits
voer in opdracht van Amsterdamse
kooplui en vooral dezen waren aktief
om de handel in koloniale produkten
weer uit te breiden. Daarvoor zochten
ze ’nieuwe’ handelsgebieden, waaronder
de Verenigde Staten van Amerika en de
’Zeeuwse’ koloniën Berbice, Demerary
en Essequebo. Naar deze gebieden werd
ook Cornelis Gerrits gestuurd. Voorzo¬
ver ik heb kunnen terugvinden, maakte
hij in de jaren 1783 tot en met 1789
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vijf handelsreizen naar de West. Vier
keer zeilde hij naar de net onafhankelij¬
ke Verenigde Staten van Amerika: in
1783, 1784, 1785 en 1788-1789; één
keer, in 1786-1787, zeilde hij naar De¬
merary en Essequebo aan de Wilde Kust
(het huidige Guyana).
Het uitgangspunt voor deze studie was
een map boedelpapieren, met stukken
van en over Cornelis Gerrits: scheeps¬
journalen, in- en verkoopboeken, kwi¬
tanties, facturen en brieven.3
De Nederlandse handel en scheepvaart
in de achttiende eeuw.
Uit studies van de laatste decaden we¬
ten we dat het met de Nederlandse han¬
del en scheepvaart in de achttiende
eeuw niet zo slecht ging. Zoals J. de
Vries zegt, was er geen sprake van een
kwantitatieve achteruitgang, de omvang
van de Nederlandse handel en scheep¬
vaart bleef min of meer gelijk.4 Wel was
er in de eerste helft van de eeuw een
lichte daling, maar de stijging in de ja¬
ren 1750-1780 maakte die grotendeels
weer goed. De achteruitgang was vooral
kwalitatief: de handel en scheepvaart
der omringende landen, vooral van En¬
geland, Frankrijk en de Noordduitse
havensteden, groeiden sterk in omvang.
De internationale rol van Amsterdam
als stapelmarkt verminderde daardoor.
Maar nationaal groeide haar belang: de
stad trok een deel van de handel van
andere Nederlandse steden naar zich
toe. Haar aandeel in de Nederlandse inen uitvoer steeg met name in de tweede

helft van de eeuw: van 49% in 1753 tot
63,6% in 1790.5
Als we de Nederlandse handel en scheep¬
vaart indelen naar gebieden en goede¬
ren, dan blijkt het beeld van geen of een
geringe kwantitatieve achteruitgang niet
meer te kloppen. De Amsterdamse Oostzeevaart en graanhandel en de Neder¬
landse houtvaart gingen achteruit; de
meeste takken van de Nederlandse nij¬
verheid kwijnden, waardoor de handel
in de produkten ervan ook terugliep.
De suikerraffinaderijen en ververijen in
Amsterdam en de tabaksnijverheid in
Amsterdam en elders deden echter goe¬
de zaken. Deze goedlopende takken van
nijverheid hadden als grondstoffen ko¬
loniale produkten. De handel en scheep¬
vaart in deze produkten kenden in de
jaren na 1750 een grote expansie. Deze
expansie compenseerde grotendeels de
achteruitgang van de overige handel en
scheepvaart (alleen die in agrarische
produkten bleven gelijk). De oorzaak
ervan was de vergroting van de koop¬
kracht, waardoor de vraag naar luxeprodukten toenam. Bij de Admiraliteit
van Amsterdam steeg het aandeel van
de invoer van koloniale produkten in de
totale invoer van 16,5% in 1753 tot
30,9% in 1790 en van de uitvoer van
24,7% tot 62,8%.6 Toch profiteerden
de Engelse, de Franse en na ongeveer
1780 de Amerikaanse scheepvaart meer
van deze expansie dan de Nederlandse
scheepvaart.
Door de Vierde Engelse oorlog zakten
de Nederlandse handel en scheepvaart
ineen, maar na de oorlog leefden ze
weer op, hoewel op een lager niveau. Pas
de Napoleontische oorlogen en het Con¬
tinentale Stelsel zouden er de doods¬
steek aan geven. Na 1783 vertoonde de
graanhandel van Amsterdam op de Oost¬
zee door de stijgende prijzen weer voor¬
uitgang. Ook de steen-, tegel- en pan¬
nenbakkerijen gingen weer vooruit; ste¬
nen en pannen werden door schippers

veel als ballast gebruikt op hun reizen
naar de Oostzee, Duitsland en de Oost¬
en Westindische koloniën. De suiker-,
tabak- en verfnijverheid bleven ook
goed lopen. De andere takken der Ne¬
derlandse nijverheid kwijnden of gingen
ten onder. Gold dit ook voor de textiel¬
nijverheid, de handel in textiel bleef:
van in- en uitvoer gingen de kooplieden
over op doorvoer, onder andere naar
West-Indië. Vooral in koloniale produk¬
ten was de handel dus winstgevend,
vandaar dat de betekenis van de scheep¬
vaart op de West steeg.
De West:
koloniën, handel en scheepvaart.
Rond 1590 begon de Nederlandse han¬
delsvaart op de Wilde Kust (Guyana,
Suriname) en de Westindische eilanden,
als eerste door Westfriese schippers. Al
snel werden er koloniën gesticht, eerst
alleen om handel te drijven: Essequebo
(1616), Berbice (1627), op de Westindi¬
sche eilanden (vanaf 1628), Suriname
(1667). Pas in 1746 werd de kolonie
Demerary gesticht. Ze stond onder het
bestuur van Essequebo, maar al snel
werd de moederkolonie overvleugeld.
Sinds het midden van de zeventiende
eeuw werden in de koloniën ook plan¬
tages gesticht. De vaart op Noord-Amerika begon in dezelfde jaren als die op
West-Indië en hier ontstond de kolonie
Nieuw-Nederland.
Vanaf 1621 vielen alle koloniën in de
West onder het octrooi van de Westin¬
dische Compagnie. De Kamer Amster¬
dam van de Compagnie bepaalde zich in
het begin grotendeels tot Noord-Amerika en de Kamer Zeeland tot de Wilde
Kust en de Westindische eilanden. Op
den duur beperkte de WIC zich tot de
slavenhandel en het heffen van lastgel¬
den op de overige handel op deze ge¬
bieden. Vanaf 1730-1734 was de vaart
op de bezittingen van de WIC vrij voor
iedere schipper, zolang hij maar lastgeld
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betaalde. Alleen voor de vaart op Demerary en Essequebo gold dit niet.
DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA:

Na de verovering van Nieuw-Nederland
door de Engelsen in 1667 richtten de
Nederlandse handel en scheepvaart zich
grotendeels op West-Indië. Toch bleven
de betrekkingen met Noord-Amerika
bestaan. De ’Engelse vaart’ tussen WestIndië en Noord-Amerika, die eerst ver¬
boden was, werd zo belangrijk voor de
plantagekoloniën, dat ze in 1704 in Su¬
riname en in 1752 in Demerary en Esse¬
quebo gelegaliseerd werd. West-Indië
was van deze vaart afhankelijk voor
paarden en levensmiddelen en betaalde
met melasse en suiker. Na de Vierde
Engelse oorlog steeg deze vaart in bete¬
kenis. Het is dan ook niet vreemd dat
Cornelis Gerrits in 1787 het plan had
om vanuit Demerary naar Boston te gaan
om daar zijn schip te laten opknappen
en lading te halen.
Ook de vaart tussen Noord-Amerika en
Nederland bleef bestaan. Vanwege de
Engelse Navigatiewetten werd ze vooral
via de Engelse Kanaalhavens gevoerd.
Sommige Engelse firma’s of hun agen¬
ten, vestigden zich zelfs in Nederland.
Misschien was Samson Godfried &
Comp., opdrachtgever in Amsterdam
van Cornelis Gerrits, wel zo’n Engelse
firma, want haar facturen werden in het
engels geschreven. Uit Amerika kwa¬
men vooral rijst en tabak, naar Amerika
gingen vooral veel landverhuizers. Groot
was deze vaart echter niet en Amster¬
dam had er maar een gering deel in. Na
1776 poogden de Amsterdamse koop¬
lieden hun aandeel wel te vergroten. De
Nederlandse kooplieden en de nijver¬
heid zagen door de onafhankelijkheid
der Verenigde Staten grote kansen op
een nieuwe afzetmarkt. De Amerikanen
zouden zich volgens hen afwenden van
de Engelse vijand en zich keren naar de
Nederlanders, die hen in de oorlog toch

gesteund hadden. De Nederlanders
hoopten de winstgevende handel in ta¬
bak en rijst van de Engelsen over te ne¬
men en een markt voor hun linnen te
winnen. De Amerikanen hadden zelf
nog nauwelijks nijverheid en hadden
vooral veel linnen nodig. Amsterdam
was een grote stapelmarkt voor het lin¬
nen uit Noord-Duitsland, Polen en Rus¬
land. De opdrachtgevers van Cornelis
Gerrits, die veel in textiel en met name
linnen handelden, waren dan ook al
eind 1782, begin 1783 bezig een reis
naar de Verenigde Staten voor te berei¬
den. Ze lieten Cornelis ook al op 17 ja¬
nuari 1783, drie dagen voor het ingaan
van de wapenstilstand, vertrekken. Op
die dag vertrokken er meerdere schepen
met dezelfde bestemming. Al snel wer¬
den er officiële relaties aangeknoopt. In
juni 1783 vertrok Van Berckel als am¬
bassadeur naar de Verenigde Staten en
in augustus 1784 werd een aantal Ne¬
derlandse handelsagenten die al in de
Verenigde Staten woonden, aangesteld
tot consul. Het was hun taak om handels¬
contacten te leggen en te verbeteren.
De Nederlandse handel en scheepvaart
op Noord-Amerika kenden maar een
korte bloei, maar in die tijd gingen er
wel vele schepen naar toe. Volgens C.
van der Oudermeulen kwamen in 1784
65 tot 70 schepen in Nederland aan,
met vooral rijst en tabak met een totale
waarde van f 2.250.000.7 Volgens de
Nieuw Nederlandse Jaarboeken kwa¬
men er 55 schepen aan, waarvan 37 uit
het zuiden van de Verenigde Staten (25
uit Charleston).8 In 1785 kwamen er
vóór 25 september al 37 schepen uit de
Verenigde Staten, waarvan 29 uit het
zuiden, aan in Amsterdam.9 De meer¬
derheid van de Nederlandse schepen
voer op het zuiden, daar kwamen de
rijst en de tabak, de meest gewilde produkten, vandaan.
Het aantal Nederlanders dat naar de
Verenigde Staten vertrok om de markt

te verkennen en relaties aan te knopen,
was en bleef echter gering. De kennis
van de Amerikaanse smaak en behoef¬
ten bleef daardoor ook gering. Volgens
P.J. van Winter leidde dit tot een
verkeerde sortering van het Nederlandse
handelsaanbod. Met het weinige krediet
dat de Nederlanders gaven (alleen kort
krediet, in tegenstelling tot het lange
krediet van de Engelsen, dat de Ameri¬
kanen gewend waren en wilden) was dit
een beslissende factor in het weer
snel verliezen van de Amerikaanse
markt. De Engelsen, met hun jarenlange
ervaring met de Amerikaanse wensen
qua goederen en krediet, wonnen het
verloren terrein terug. Daarnaast ver¬
slechterde in 1785 de financiële situatie
in Noord-Amerika, waardoor langzamer
verkocht en betaald werd. In 1786 zet¬
te deze verslechtering door, mede door
woelingen in het zuiden, het gebied
waar de meeste.Nederlanders opvoeren.
Velen van hen richtten zich dan ook te¬
leurgesteld weer op hun oude markten.
Waarschijnlijk hierom stuurde boekhou¬
der Remy Cornelis Gerrits in 1786 niet
meer naar de Verenigde Staten, maar
naar de Wilde Kust.
Toch maakte Cornelis Gerrits in 1789
nóg een reis naar de Verenigde Staten,
ondanks de in dat jaar ingestelde invoer¬
rechten en tonnengelden.10 Deze invoer¬
rechten en tonnengelden bevoordeelden
de Noordamerikaanse scheepvaart sterk.
Na 1790 komen de Nederlandse sche¬
pen dan ook zelden meer in de Noord¬
amerikaanse havens.
DEMERARY EN ESSEQUEBO:

De WIC liet het beheer over Essequebo
aan de Kamer Zeeland over. Deze Ka¬
mer eigende zich ook het alleenrecht op
de handel op deze kolonie toe. De WIC
keurde dit af, maar deed er weinig aan.
Vanaf ongeveer 1750 werd dit alleen¬
recht fel aangevochten door de Kamer
Amsterdam. Tot die tijd was Essequebo

een kolonie geweest die geen winsten
opleverde; zowel met de handel als met
de plantages ging het slecht. Maar door
Laurens Storm van ’s Gravesande, directeur-generaal van Essequebo (17431772), kwam hier snel verbetering in.
Hij stichtte de nabijgelegen kolonie De¬
merary en nodigde Engelse planters uit
om hier een plantage te beginnen. Hun
geld en energie brachten Demerary en
Essequebo tot bloei en deden het aantal
plantages snel stijgen.11 De Amsterdam¬
se kooplieden werden door deze bloei
aangetrokken. Tevens zochten zij een
alternatief voor hun handelsvaart in an¬
dere Atlantische gebieden, die door En¬
gelse, Franse en Duitse concurrentie te¬
rugliep.
De grond in Demerary bleek zeer vrucht¬
baar voor suiker- en koffieverbouw.
Suiker en koffie waren dan ook de be¬
langrijkste uitvoerprodukten, met in
mindere mate katoen, cacao, tabak, in¬
digo en verfhout. Naar deze koloniën
gingen levensmiddelen (gezouten vlees,
spek, stokvis, kaas, boter, enz.: geënt
op de Europese eetgewoontes) en dran¬
ken, bouwmaterialen (stenen en veel
moppen), kledingtextiel en gebruiks¬
voorwerpen. De lading van Cornelis
Gerrits op de heen- en terugreis in 1786
en 1787 kwam hier mee overeen.
De Zeeuwen protesteerden fel tegen de
Amsterdamse inbreuk op hun alleen¬
recht. De planters in de koloniën waren
voor de exploitatie en de aankoop van
slaven echter afhankelijk van de kredie¬
ten die de Amsterdamse kooplieden
hen gaven. Deze kooplieden stelden als
voorwaarde dat er vrije vaart voor iede¬
re Nederlander op Demerary en Esse¬
quebo zou komen. In 1770 bracht een
uitspraak van stadhouder Willem V een
voorlopige oplossing: de vaart werd vrij.
maar Zeeland behield toch een voor¬
keurspositie. Pas in 1784 werd de vaart
volledig vrij. Een andere voorwaarde bij
de kredietverlening was, dat de planters
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verplicht werden hun produkten naar
de Amsterdamse kredietverleners te stu¬
ren. Uit de opbrengst ervan werden dan
de aflossing, de rente en tevens de retourprodukten betaald. Voor de koop¬
lieden die geen relatie via kredieten met
planters hadden, werd het moeilijker
om plantageprodukten op te kopen.
Met Berbice hadden Demerary en Essequebo het meeste geleden door de Vier¬
de Engelse oorlog. In tegenstelling tot
Suriname waren ze door de Engelsen
veroverd, die daarbij 32 schepen met
hun lading in beslag namen. De Fransen
heroverden de koloniën wel, maar be-

moeiden zich er verder niet mee. De
handel lag tijdens de oorlog geheel stil.
De bestuurlijke chaos die onder de Fran¬
sen geheerst had, werd na de Nederland¬
se overname in 1784 alleen maar groter.
De oorzaken waren enerzijds een groot
geldgebrek bij het bestuur, anderzijds
de tegenwerking der Engelse en Engelsgezinde kolonisten, die de WIC liever
kwijt waren. De exploitatie der planta¬
ges leed hieronder. Dat gold ook voor
de handel, die de Nederlandse kooplie¬
den na de oorlog op de vooroorlogse
voet probeerden te hervatten. Een tijd¬
lang kwamen er weer schepen uit De¬
merary en Essequebo in Nederland aan:

Tabel

Het getal der uitgaande schepen van Essequebo en Demerary naar Nederland,
1784

-

178912

Essequebo
jaar Amsterdam Rotterdam Middelburg Vlissingen Zeeland Overige Totaal
1784
1785
1786
1787
1788
1789
Demerary13
1784
1785
1786
1787
1788
1789

10

8
14
10
14
10
11
10
21
15
14
11

1
1
1
1

20
16
24
20
22
15

1
1
1

1

11

1
1

De meerderheid der schepen vertrok
naar Amsterdam, maar A.J.M. Kunst
zegt dat de meeste schepen Zeeuws wa¬
ren. Ook de Zeeuwen kochten namelijk
veel goederen voor de koloniën in Am¬
sterdam en leverden vele koloniale goe¬
deren in Amsterdam af14. Het aantal
schepen dat van Essequebo vertrok, ver¬
schilt niet veel van dat van Demerary en
dat geldt ook voor de verdeling van de
aantallen over de bestemmingen Amster¬
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10
5
9
8
6
4

6
9
8
7
8

2

22
16
32
25
22
19

dam en Middelburg. De verklaring hier¬
voor is, dat de schepen meestal beide
koloniën moesten aandoen om voldoen¬
de lading te krijgen; het betreft dus
vaak dezelfde schepen. Ook Cornelis
Gerrits ging in 1786 en 1787 zowel
naar Demerary als naar Essequebo.
Omdat het met de handel slecht ging,
verzonden vele planters en kooplieden
rekesten aan de regering, waarin ze om
ingrijpen verzochten. Ook een aantal

opdrachtgevers van Cornelis Gerrits
deed hieraan mee. In 1789 constateerde
de door Willem V ingestelde onder¬
zoekscommissie dat vele plantages ver¬
laten waren. De commissie noemde als
oorzaken de hoge belastingdruk, de stij¬
gende prijzen van slaven, het gebrek aan
slaven, de hoge hypotheekschulden
(van de kredieten) en de Vierde Engelse
oorlog. Verder werd de Nederlandse
scheepvaart in deze periode ook meer
en meer door de Amerikaanse uit deze
gebieden verdrongen. In 1796 vielen
Berbice, Demerary en Essequebo weer
in Engelse handen en in 1814 werden
ze definitief bij het Britse rijk ingelijfd.
Een schipper en zijn woonplaats.
Alle reizen van Cornelis Gerrits begin¬
nen in Amsterdam, waar zijn reders en
opdrachtgevers wonen. Zelf woont Cor¬
nelis echter in Medemblik. Zijn broer
Michiel en hij komen hier met hun
vrouwen in 1772 wonen. Op 7 maart
van dat jaar wordt hun het ’burgerregt,
ende inwooning’ verleend. Michiel, die
al eerder in Medemblik heeft gewoond15,
en zijn vrouw Dieuwertje Tjerks ko¬
men van Nieuwendam (nu gemeente
Amsterdam). Cornelis en Teetje Willems
de Boer komen van Wieringen, daar
zijn ze in 1771 in de gereformeerde
gemeente Hypolitushoef en Westerland
getrouwd.16 Teetje heeft ook al eerder
in Medemblik gewoond, ze is daar op 3
maart 1751 geboren.17 Cornelis komt
volgens de huwelijksakte uit Steur. De¬
ze plaats, Steur of Stör, ligt in NoordDuitsland: in Holsterlandt, Kreis Steinburg in Sleeswijk-Holstein. Hij komt uit
een gezin met tenminste zes kinderen:
vier jongens, Michiel, Claas, Pieter en
Cornelis, en twee meisjes, Guurtje en
Trijntje. Pieter, Guurtje en Trijntje ble¬
ven in Duitsland wonen: Pieter is in
1785 soldaat in Pruisische dienst en de
beide meisjes zijn getrouwd en wonen
met hun mannen in Holstein.18 Michiel,

Claas en Cornelis, alle drie grootschippers, zijn in Medemblik komen wonen.
Waarschijnlijk zijn ze vanwege de werk¬
gelegenheid naar Nederland gekomen,
net als vele andere Noordduitse schip¬
pers. Michiel vaart in 1783 op St. Ubes
en Arensburg (?).19 Claas is in 1784 en
1785 geen schipper meer; wel inspec¬
teert en taxeert hij nog schepen in op¬
dracht van de burgemeester van Medem¬
blik.
Bij haar huwelijk is Teetje twintig jaar
oud. Cornelis’ leeftijd heb ik niet kun¬
nen vinden. Michiel en Dieuwertje wor¬
den in 1785 echter ’bejaarde echtelie¬
den’ genoemd, Claas is in 1784 al een
’gewezen’ schipper en Guurtje heeft al
enige kinderen.20 Misschien is Cornelis
dus een groot aantal jaren ouder dan
Teetje. Het echtpaar krijgt zes kinderen:
Pieter, die in 1772 nog op Wieringen ge¬
doopt wordt; Klaas, die in 1775 in Me¬
demblik gedoopt wordt maar waar¬
schijnlijk al snel sterft; nogmaals een
Klaas (1776 gedoopt), Trijntje (1779
gedoopt) en de tweeling Michiel en Debora (1783 gedoopt). In 1776 en 1779
is Dieuwertje Tjerks, halfzuster van
Teetje, meter van de dopelingen.21
Teetje sterft eind januari 1783, kort na
de doop, aan de gevolgen van de beval¬
ling. Cornelis vaart dan al weer op zee,
op 17 januari is hij van Texel vertrok¬
ken naar de Verenigde Staten. Zijn broer
Michiel betaalt de begrafenisrekening,
waarop zowel de begrafeniskosten (de
kist, rouwkleren, de kerkdienst) als
de kosten voor vroedvrouw en baker
staan.22
Vanaf 1775 heeft Teetje gewerkt om de
inkomsten van Cornelis aan te vullen.
In 1775 krijgt ze van de burgemeesters
een akte om als ’kleijne cramer binnen
dese stad grutten en tarwenmeel, coffij
en thee, asijn, brandewijn en verdere gedistelleerde wateren, mitsgaders zout,
zeep, boter, kuijt, gerookt en ongerookt
spek te mogen verkopen’.23 Dieuwertje
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krijgt in 1787 hetzelfde recht, waarvoor
ze f 74 moet betalen.24
In 1780 heeft Comelis, volgens het Ko¬
hier der Verponding, een huis aan de
Oude Haven, nummer 42, in bezit. Het
ligt aan de noordzijde van de haven, in
de Oosterwijk. De huizen ernaast zijn in
het bezit van twee kooplieden. Alle drie
de broers wonen in de betere buurten,
Michiel aan de Nieuwe Haven en Claas
bij ’t Casteel, tussen een burgemeester
en Admiraliteitsmagazijnen in.2s In
1786 en 1787 laat Cornelis zijn huis op¬
knappen of verbouwen. Hij is dan zelf
op reis en zijn kinderen zijn onderge¬
bracht bij Michiel en bij kennissen. De
werkzaamheden worden uitgevoerd
door acht personen of firma’s en kosten
Cornelis ruim f 176. Het gebruikte ma¬
teriaal bestaat onder andere uit planken,
spijkers, verf, dakpannen, klinkers, te¬
gels, kalk, cement, zand, sloten, spiegels,
glasruiten en glas-in-lood.26 In 1788
laat Cornelis nog een houten vloer leg¬
gen en een houten tuinhek maken.
Na de dood van Teetje moet Cornelis
de zorg voor de kinderen regelen. In
1783 stelt hij bij notariële akte zijn
broer Claas en Pieter Tjerks, broer van
Dieuwertje, aan tot zijn zaakwaarne¬
mers en voogden over zijn kinderen als
hij op reis is.27 In 1786 en later heeft
hij andere regelingen getroffen. Op zijn
reis naar de Wilde Kust neemt hij zoon
Pieter mee als scheepsjongen. In de tijd
dat hij deze reis voorbereidt in Amster¬
dam, is Pieter in de kost bij Michiel.
Zoon Klaas is tijdens deze reis in de
kost bij Michiel, die voogd is, die hier¬
voor f 162 kostgeld ontvangt van Cor¬
nelis. Trijntje is het grootste deel van
deze tijd in de kost bij Simon Graft, die
ruim f 124 krijgt voor kostgeld, kleren,
boeken en schoolgeld (misschien een
kostschool?). Als zij hier ziek wordt,
bezoekt de chirurgijn haar zeventien
keer en geeft haar medicijnen. Vanaf 28
juli 1787 is ook Trijntje bij Michiel in
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de kost. Beide kinderen moeten naar
school. Klaas volgt drie kwartalen de
lessen van meester Koops, twee kwarta¬
len die van meester Bruin en tweeën¬
twintig schrijflessen van meester De
Roos; Trijntje volgt een kwartaal de les¬
sen van meester Koops. Cornelis betaalt
voor hen ruim f 13 aan schoolgeld, boe¬
ken, papier en pennen. De kinderen krij¬
gen verder nog kleren, schoenen en een
beetje speelgoed. Alle kosten, f454:14,
worden eerst door Michiel betaald.
Voordat Cornelis vertrekt, geeft hij Mi¬
chiel hiervoor al f 150. Omdat de reis
langer duurt dan hij had verwacht,
stuurt hij vanuit Demerary 282 pond
koffiebonen om de extra kosten mee te
voldoen. Bij thuiskomst blijkt dit nog
niet voldoende te zijn geweest en moet
hij nog een schuld van f 214:9 vol¬
doen.28
De periode na deze reis tot september
1788 brengt Cornelis waarschijnlijk gro¬
tendeels door in Medemblik. Hij logeert
met Trijntje bij Michiel (wordt dan de
houten vloer in zijn eigen huis gelegd?),
waarvoor hij kostgeld betaalt. Klaas is
in de kost bij een zekere Joost. Weer
moet er schoolgeld betaald worden, on¬
der andere voor de breischool van Trijn¬
tje. Verder betaalt Cornelis voor kleren,
schoenen en kermisgeld voor de kinde¬
ren en voor tabak, pijpen, bier, kerkegeld en verschillende brieven, onder an¬
dere één aan zoon Pieter. Deze is op
zijn tweede reis bij een andere schipper
in dienst gegaan. In mei 1789 krijgt
Cornelis het bericht dat Pieter in Ham¬
burg sinds de winter vermist wordt.
Hoe dit afloopt, blijft onbekend.
Medemblik bestaat al in de Karolingi¬
sche tijd en is de Westfriese stad met de
oudste stadsrechten: uit 1288. In be¬
langrijkheid werd ze in de veertiende
eeuw door de andere Westfriese steden
Enkhuizen en Hoorn voorbijgestreefd.
De stad groeit tot ongeveer 4.000 in-

De haven van Medemblik. Gravure uit 1780 door Dk. de Jong. Prentenverzameling Archiefdienst
Westfriese Gemeenten, C 274.

woners in het jaar 1650. Dit is de bloei¬
periode voor de Westfriese steden. Me¬
demblik laat dan naast de oude haven
een paar nieuwe havens aanleggen:
1599 de Westerhaven, 1632 de Oosterhaven en de Nieuwe Haven, waarin ’allerleij groote, ja aldergrootste schepen
van ’t land konnen inkomen.29 Voor
Medemblik is de houtvaart in deze tijd
erg belangrijk.
In de loop der zeventiende eeuw wordt
Amsterdam echter de belangrijkste han¬
delsstad van de Republiek. Deze stad
trok altijd al veel Westfriezen. De econo¬
mische terugval in Westfriesland wordt
versterkt door het langzaam dichtslib¬
ben van de havens. Ook Medemblik
moet in 1668 een moddermolen aan¬
schaffen om de havens uit te diepen. De
baggerwerken vragen veel geld en zorg
van de steden. In 1776 komt er weer
een rapport uit over de havens, waarin
staat ”dat zo niet alle, ten minsten veele middelen zijn beraamd bijzonder om
de verdieping van den mond der haven

te bevorderen en de verdrogingen te
provenieeren...” Enkele voorstellen tot
verbetering zijn het aanleggen van een
lange dijk of palenhoofd en het gebruik
van krabbers en vlotten. Het geld ervoor
moet komen uit een ’’liberale gift der
burgers” en verkoop van effecten.30 In
1783 krijgt de stad toestemming van de
Staten van Holland en West-Friesland
om hiervoor een loterij, groot f800.000,
te houden. Diverse schippers en koop¬
lieden uit Medemblik kopen loten, Cor¬
nelis Gerrits echter niet.
Door de economische problemen neemt
de bevolking in de periode 1650-1750
sterk af. Nog meer dan vroeger trekken
vele zeevarenden naar Amsterdam om
werk te kunnen vinden. Dit geldt ook
voor de periode na 1750, hoewel de
Westfriese economie weer iets verbeter¬
de. Cornelis en zijn broer Michiel zoe¬
ken hun heil bij Amsterdamse reders en
kooplieden. Of en hoeveel andere West¬
friese schippers ook voor Amsterdamse
opdrachtgevers gaan werken, is mij niet
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bekend. Hiernaar is nog nauwelijks on¬
derzoek verricht.
Schepen en reders
Voorzover bekend heeft schipper Cornelis Gerrits op vijf schepen gevaren, in
1789 mogelijk nog op een zesde. De vijf
bekende schepen zijn: in 1779 op de
Thetis (36 lasten); in 1783 op de Vrouw
Magdalena (brigantijnschip); in 17841787 op de Vrouw Maria (62 lasfen,
brikschip); in 1787 op de Vriendschap
(brikschip); en in 1788-1789 op de
Jonge Jan (snauwschip). Met de laat¬
ste vier schepen vaart hij op de West.
Als passagier vaart hij in 1789 vanuit de
Verenigde Staten mee op het brikschip
Bessie. De drie genoemde scheepstypes
varen veel op de Atlantische Oceaan. Ze
zijn alle drie aan elkaar verwant en be¬
horen tot de kleinere types zeegaande
schepen. Het gemiddelde aantal lasten
ligt rond de zestig. Het zijn tweedekkers
met twee masten. Het type wordt af¬
wisselend brigantijn en snauw (vanaf
ongeveer 1650) en barkentijn en brik
(vanaf ongeveer 1750) genoemd, hoewel
er kleine verschillen tussen deze soor¬
ten bestaan. In de zeventiende eeuw zijn
de masten volledig dwarsgetuigd, in de
achttiende eeuw komen er ook gaffel¬
zeilen bij en extra zeilen als bijvoor¬
beeld de bramzeilen. Het brikschip de
Vriendschap heeft in 1787 negentien
zeilen aan boord: drie marszeilen, twee
fokken, twee brikzeilen, twee voorstengstagzeilen, een grootstagzeil, een grootstengstagzeil, twee lijzeilen, twee bram¬
zeilen, een sloepenzeil met een fok en
twee kluivers .31
Over het schip de Thetis is weinig be¬
kend. De zeebrief voor dit schip van 36
lasten wordt op 29 april 1779 afgege¬
ven in Amsterdam.32 Over de lading, de
bestemming of de reders is helaas niets
bekend. Van wat Cornelis in 1780 en in
de eigenlijke oorlogsjaren 1781 en 1782
gedaan heeft, zijn geen gegevens terugge¬
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vonden, of hij nog gevaren heeft (even¬
tueel onder neutrale vlag, zoals Willem
’t Hart e.a.) blijft onbekend. Pas in 1783
vinden we in de bronnen weer gegevens
over hem: als hij schipper is op het bri¬
gantijnschip de Vrouw Magdalena. Ook
van dit schip zijn de reders niet bekend.
Van het brikschip de Vrouw Maria zijn
een paar reders, met name die in dejaren 1786 en 1787, bekend. In 1787
schrijft Cornelis Gerrits namelijk een
aantal brieven aan zijn opdrachtgevers,
waarin hij vertelt over de ongelukkige
afloop van zijn reis. Het schip verkeert
in zeer slechte staat, wordt uiteinde¬
lijk afgekeurd en op een vendu verkocht.
Cornelis schrijft op 26 maart 1787, nog
vóór de afkeuring, aan een aantal van
de opdrachtgevers, waarbij hij het heeft
over “het schip van uedele”: aan de he¬
ren Dame en Remy en aan “Al”. Aan
andere opdrachtgevers schrijft hij pas
na de afkeuring en de vendu over het
schip, waarbij hij het heeft over “mijn
schip”: aan de heren Krop, Keijzer,
Keijzer en Koopman Jacobs, Slijk en
Smelt. In de brief aan de heer Krome
schrijft Cornelis helemaal niets over het
schip.33. Het lijkt mij waarschijnlijk dat
de eerste groep de reders bevat, waarbij
onder “Al” alle reders van het schip val¬
len; de andere groepen bevatten dan de
kooplieden die alleen goederen meegege¬
ven hebben met het schip.
De firma Remy & Comp. is de boekhou¬
der van de rederij. Als zodanig staat zij
vermeld achterop de monsterrol uit
1786, zij geeft Cornelis zijn reisinstructies mee en geeft hem en zijn zoon hun
loon. Cornelis stuurt haar de lijsten met
de achterstallige gage van het afgedank¬
te scheepsvolk en op dat adres kan dat
scheepsvolk die gage ook afhalen. Te¬
vens gaat de lijst van de op de vendu
verkochte scheepsgoederen en de op¬
brengst ervan naar deze firma toe. Cor¬
nelis komt echter al eerder voor op de
loonlijst van Remy & Comp. Op een

rekening van hem bij deze firma staat,
dat hij in 1785 bij haar maandgelden
van 8 december 1784 tot 30 juni 1785
tegoed heeft. Het maandgeld bedraagt
f 60.34 Aangezien dit evenveel als het
normale schippersloon in die tijd is,
neem ik aan dat het dat ook is en dat
Remy & Comp. ook tijdens de reis van
de Vrouw Maria in 1784-1785 boek¬
houder is geweest. Dezelfde rekening
vermeldt dat op 11 april 1785 Comelis een bedrag van f 500 krijgt, los van
de bovengenoemde maandgelden. Dit
bedrag had hij nog van de firma te¬
goed.35 Misschien wijst dit erop, dat
Remy & Comp. ook in 1784 boekhou¬
der was van het schip.
In de eerder genoemde brieven van 1787
geeft Cornelis Gerrits een mooi beeld
van het einde van de Vrouw Maria.36
Het schip schijnt onderweg naar Demerary op 3 september 1786 lek geraakt
te zijn, waarna de bemanning elke vier
uur twee tot drie maal moet pompen.
Bij aankomst te Demerary hoeft er ech¬
ter niet zoveel meer gepompt te worden.
Cornelis denkt dat dat komt door het
opdrogen van het schip en dat het lekken
zal ophouden als de lading gelost is. Het
lekken wordt echter weer erger en op 5
december laat hij het schip op het droge
leggen. In zijn brief schrijft hij:“..doen
bevonden wij dat de worm dar sterck in
was, naamlijk in de huijt en allermees in
de naagels.” Cornelis huurt dan timmer¬
lieden in om het schip te laten maken
en het schip krijgt een nieuwe huid en
nieuwe nagels. Omdat het in de mod¬
der ligt, kunnen de mannen niet overal
bij. Daarom wordt het weer in het wa¬
ter getrokken en Cornelis heeft daarna
“alle dag in de modder en in het waater
geswommen om te sooken en de woormgaaten te stoppen, maar al de moeijte
en kosten vergeeffs”. Het lek zit vooral
onderin, daar waar niemand bij kan, de
naden van de binnenhuid staan overal
open en deze huid zelf is verrot.

Cornelis wil dan naar Boston om het
schip daar te laten opknappen of anders
een nieuw schip te laten maken. Dat kan
volgens hem gemakkelijk en zou maar
f 6 a 7000 kosten, “want mijn ankers
en tauwen, steeng en masten, seijlen en
ander tuijg” is nog in goede staat. Zijn
bemanning weigert echter om nog met
het wrakke schip te varen, waarna Cor¬
nelis besluit het schip te laten keuren.
De gouverneur stelt een keuringscom¬
missie in van vier bevaren en bekwame
kapiteins, twee bekwame timmerlieden
en een gezworen ambtenaar. Het keuren
kost Cornelis f 286. Hij hoopt op goed¬
keuring, maar het pakt anders uit: het
schip wordt afgekeurd en de vendu er¬
van wordt op 27 april gehouden. De op¬
brengst van de verkochte scheepsgoede¬
ren is f 4.843:10. Ook de ballast van
het schip wordt verkocht: 10.000 ste¬
nen voor f 220, 20 vaten kalk en 10 va¬
ten cement voor f 360.37
De reis naar Nederland maakt Cornelis
als schipper op de brik de Vriendschap.
De boekhouder hiervan is de firma Tu¬
ring en Comp. te Middelburg, die het
schip in Essequebo gekocht heeft. Over
andere reders wordt nergens gesproken.
Te Essequebo wordt er van 15 mei tot
6 juni eerst nog door drie timmerlieden
42 mandagen lang aan het schip vertim¬
merd, kosten f 161:18.
Over de reders van de Jonge Jan is niet
veel bekend. W.E. Slijk is één der re¬
ders, Cornelis schrijft aan hem over
“u schip”.38 Misschien is ook de firma
Remy & Comp. weer reder, in ieder ge¬
val geeft ze goederen mee met het schip.
In 1789 loopt het schip bij Charleston
op de zandbanken, op 23 maart. Het
weer is mooi, maar de frisse wind wordt
wel steeds harder. Nog binnen de baai
zet de loods het schip op de zandbank,
waar het zo geweldig stoot, dat enkele
huidplanken er onder vandaan drijven.
Het schip maakt snel water, na eerst
van de ene op een andere zandbank te
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Een brik en andere schepen op een breed vaarwater. Ets door Gerrit Groenewegen. Uit: Zeil¬
schepen, prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw
(Maarssen 1980) nr. 203.

zijn gestoten. De bemanning moet om
het leven te redden het schip met een
loodsboot snel verlaten. Cornelis houdt
hierna een vendu van een aantal gebor¬
gen goederen, onder andere het want,
touw, een anker en een sloep.
In juli 1789 krijgt Cornelis weer het be¬
vel over een schip, maar hiervan is niets
bekend, zelfs de naam niet.
De reizen naar de Verenigde Staten
1783-1785.
Wanneer Cornelis Gerrits begon te varen,
is niet bekend. De eerste keer dat we hem
tegenkomen is in 1779, als hij als schip¬
per op de Thetis uitvaart met een mij
onbekende bestemming. Daarna komen
we hem pas weer tegen in begin 1783,
vlak voordat de wapenstilstand in de
Vierde Engelse oorlog ingaat. In de drie
jaar erna maakt hij drie reizen naar de
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net onafhankelijke Verenigde Staten
van Amerika. In 1783 is hij schipper op
de Vrouw Magdalena. Zijn journaalboek39 begint op 17 januari, als bij Tex¬
el de loods aan boord komt. De voor¬
bereidingen voor de reis moeten dus in
1782 al begonnen zijn, toen de oorlog
nog in volle gang was. De bedoeling
moet zijn geweest meteen te kunnen
vertrekken als de oorlog voorbij zal zijn.
Hieruit blijkt, dat ook Cornelis’ op¬
drachtgevers, evenals vele andere Neder¬
landse kooplieden, grote winstkansen
zien in de handel met de Verenigde Sta¬
ten.
Op 17 januari hangt de wapenstilstand,
die drie dagen later ingaat, waarschijn¬
lijk al in de lucht, want op die dag ver¬
trekken er meerdere schepen naar zee.40
Het begin van de reis is niet voorspoedig,
door stormwinden die duren tot 11 fe-

bruari, komt het schip niet ver van Tex¬
el vandaan. Op 12 februari wordt het ge¬
praaid door een Duinkerker kaper, die
onder Engelse vlag vaart, maar na een
controle van de papieren mag het schip
doorvaren. Hierna verloopt de reis rede¬
lijk voorspoedig. Op twee korte stormen
na, is het weer mooi. Tijdens de eerste
storm breekt de roerpen, na de tweede
wordt geen schade gemeld.
De reis gaat eerst naar het zuiden, langs
Kaap Finisterre, de noordwestpunt van
Spanje. Vandaar is de koers zuidweste¬
lijk langs de Azoren en boven Bermuda
langs, waarna de koers in noordweste¬
lijke richting verlegd wordt. Op 5 mei
bereikt het schip Kaap Anna bij Boston
en op dat punt houdt het journaal op.
Wat er in Boston gebeurt staat nergens
vermeld. Wat we verder van deze reis
weten, is alleen de terugreis, van Boston
“na Amsterdam zoo het den Heer be¬
haagt”. Op 18 juni 1783 worden, ’s
morgens om vier uur, de zeilen gehesen,
op 15 juli zeilt het schip langs het zui¬
den van Ierland. Twee dagen later houdt
het journaal weer op, nu omdat het
boek waarin het opgeschreven wordt,
vol is; een vervolg heb ik niet kunnen
vinden. Op 5 augustus vinden we Cor¬
nelis terug in Medemblik. Daar regelt
hij bij notaris mr. Nicolaas Groot de
voogdij over zijn drie overgebleven kin¬
deren na de dood van zijn vrouw Teetje
“om reeden (dat) hij...wederom eerst¬
daags van hier staat te vertrekken”.41
In december 1783 is hij weer in Am¬
sterdam om zijn nieuwe schip, de
Vrouw Maria, te laden voor een nieuwe
reis naar de Verenigde Staten, nu naar
New York en Virginia. De lading be¬
staat uit diverse stoffen doeken, waar¬
onder veel neusdoeken, afkomstig van
de koopman Levie Emanuel Arons en
van de firma Samson Godfried &Comp.
De afgifte van een zeebrief voor deze
reis staat in het register van afgegeven
zeebrieven niet vermeld en Cornelis

heeft ook geen journaalboek nagelaten.
Hij schijnt snel uitgevaren te zijn want
op 24 maart 1784 wordt hem uit Am¬
sterdam naar New York een brief van
H.H. Damen nagezonden, wiens andere
brieven Cornelis niet bereikt hebben
door diens “prompt uijtzeijlen uit
Texel”. Damen is één van de opdracht¬
gevers en geeft Cornelis nog een waar¬
schuwing mee: “Gerrits, pas op dat ze
ue niet met een laage vragt kullen”.42
Naast vracht neemt Cornelis nog een
passagier mee naar New York. In de ha¬
ven van die plaats blijft zijn schip vanaf
1 juni negentien dagen liggen. Cornelis
probeert zijn vracht af te zetten en
maakt het schip gereed voor een reis
naar Virginia, waarschijnlijk om daar ta¬
bak te halen. Een deel van zijn vracht
neemt hij weer mee, om te proberen
dat daar kwijt te raken. Op 19 juni be¬
taalt hij eerst zijn onkosten: negentien
dagen kadegeld (zes pence per dag), de
havenmeester, de waterdouane, invoer¬
rechten, loodsgelden voor in- en uitvaren
een parlevinker en een timmerman voor
een kleine reparatie. Hij betaalt ook
voor ballast, waarvan hij een deel van
een andere kapitein overneemt, en voor
een notarieel protest.43 Na 21 juli is hij
weer terug in New York. Hier laadt hij
een deel van de uit Nederland meegeno¬
men vracht weer in. Deze vracht was in
commissie gegeven aan de firma Coster
& Comp., maar was kennelijk voor een
deel niet te verkopen, zodat Cornelis
het na thuiskomst aan L.E. Arons terug
moet geven. Dit doet hij in december,
dan is hij dus weer terug in Amsterdam.
Vanaf 8 december is hij (weer?) in
dienst van Remy & Comp., boekhouder
van de Vrouw Maria. De volgende reis
naar de Verenigde Staten begint pas
half april 1785, als Cornelis al vier
maanden loon heeft ontvangen. De re¬
den is mij onbekend, maar misschien
wijst dit erop dat hij in de maanden tot
ongeveer half maart een korte reis heeft
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gemaakt voor Remy & Comp., bijvoor¬
beeld naar Duitsland of Polen om laken
te halen, waar de firma in handelt. De
reis naar de Verenigde Staten voert hem
weer naar New York. Om eventuele
problemen met Coster & Comp, nu
beter te kunnen oplossen, machtigt hij
op 25 maart twee inwoners van Boston,
waaronder de Nederlandse consul daar,
om zijn belangen te behartigen tegen¬
over die firma.44
Op 6 april haalt Cornelis zijn zeebrief
op, één van de 409 te Amsterdam in
dat jaar afgegeven zeebrieven.45 Hij
neemt weer een passagier mee, die daar¬
voor op 13 april ruim f 184 aan Remy
& Comp. betaalt. Kort hierna zal Corne¬
lis wel weggevaren zijn, met in ieder ge¬
val diverse textielen stoffen aan boord.
Een deel hiervan wordt niet verkocht,
Remy & Comp. krijgen voor f 1.100
aan lading terug van Coster & Comp.
De reis is naar New York, maar ook
naar Boston gegaan, waar de passagier
afgezet moest worden. Verder is er
niets over deze reis bekend. Cornelis’
maandgeld houdt op 30 juni op. De
precieze datum van zijn thuiskomst is
echter onbekend. Ik betwijfel of hij
op 30 juni al terug was in Nederland,
hij zou dan wel een zeer snelle reis ge¬
maakt hebben. De afrekening van de
maandgelden geschiedt ook pas op 25
augustus.
De reis naar de Wilde Kust, 1786-1787.
De winter brengt Cornelis deels in Medemblik door. Op 11 januari 1786
koopt hij daar schoenen en lappen voor
eigen gebruik of dat van zijn kinderen.
Voordat hij weer vertrekt, geeft hij nog
opdracht om tijdens zijn afwezigheid
zijn huis op te knappen. Broer Michiel
wordt voogd over in ieder geval Corne¬
lis’ zoon Klaas en betaalt het kostgeld
voor alle kinderen. Als de privézaken
geregeld zijn, kan Cornelis rustig op reis
gaan. Over deze reis is ons het meeste
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bekend. Op 14 februari heeft Cornelis
via Remy & Comp. voor ruim f. 937
aan laken ingekocht, mogelijk om tij¬
dens de reis een privéhandeitje mee te
voeren. Op 2 mei vertrekt hij vanuit
Medemblik naar Amsterdam. Het schip
is door Jacob Dogger van een deel van
het proviand voorzien: 21 vaten water,
vers vlees en groente en vier roggebro¬
den, maar ook van ijzeren hoepels en
een hengsel. Voor tien stuivers wordt
van hem een kat gekocht om de muizen
te vangen. Verder regelt deze man het
uitklaren, het havengeld, het uitloodsen
en andere diensten; totale kosten ruim
f. 58.46
Op 5 mei wordt de monsterrol opge¬
maakt.47 Daarin staat dat het schip
naar Rio Demerary en Essequebo zal
varen, en dan verder waar de kapitein
volgens zijn orders heen moet. Uit la¬
tere brieven van en aan Cornelis kun je
opmaken, dat hierbij gedacht wordt aan
de mogelijkheid van een reis vanuit
Demerary naar de Verenigde Staten.48
Het dienstverband van de bemanning
begint op 10 mei. Als handgeld krijgt
ieder in Amsterdam een maandloon, de
rest zal na afloop van de reis verrekend
worden. De bemanning bestaat uit tien
man: stuurman: Jan Timan van Amster¬
dam (f. 36) bootsman: Hendrik Menke
van Asnabrug (Osnabrück in Noord
Duitsland); borg: J.G. Oyeman, Am¬
sterdam (f. 26); timmerman: Jan Matijs
van Kokshaven (Cuxhaven in NoordDuitsland) (f. 36); kok: Carl Wallem
Vos van Buckenbourg (Bückeburg in
Noord-Duitsland?) borg: Marten Paafs
Watersteeg, Amsterdam (f. 17); matro¬
zen: Roelof Rasmusen van Fredrikstadt
(Noorwegen of Sleeswijk-Holstein);
borg: Abraham Walder (f. 14); Machel
Hansen van Fredrikstadt borg: Abraham
Walder (f. 14); Hans Tomas van Farsond
(Farsund in Noorwegen) (f. 14); Dirk
Menke van Anfegtborg (?, Osnabrück,
net als Hendrik Menke); borg: J.G. Oye-

man, Nieuwendijk Amsterdam (f. 13);
dominee: Christiaan Hendriksvan Straalzund (Stralsund? in Noord-Duitsland)
borg: “in ’t Groot Hemelrijk inde Haneverse Vlag Naghet” (?) (f. 14); jongen:
Pieter Cornelis Gerrits van Medemblik
(f. 10).
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Monsterrol van het schip de Vrouw Maria van
schipper Cornelis Gerrits uit 1786. GAA, Ar¬
chief van de Waterschout, P.A. 38, nr. 30 (dd.
5-5-1 786)

Op de stuurman en Pieter na zijn allen
buitenlanders, voor zover valt na te
gaan uit Noord-Duitsland en Noorwegen
In de achttiende eeuw is dit een bekend
verschijnsel op de Nederlandse schepen,
vanwege het grote gebrek aan zeelui.
Pieter gaat waarschijnlijk mee om van
zijn vader het schippersvak te leren. Bij
de opleiding hoort ook het leren bijhou¬
den van een scheepsjournaal: van Pie¬

ter’s hand treffen we dan ook het begin
van een journaal van deze reis aan.49
Cornelis komt zelf niet voor op de mon¬
sterrol. Zijn loon wordt vermeld op de
door hem opgemaakte “reekening van
mij schippershuer”.50 Hij verdient
f. 60 per maand. Een maandloon krijgt
hij vooraf als handgeld, net als zijn be¬
manning, en de rest na afloop van de
reis. Hij dient twaalf maanden op de
Vrouw Maria en heeft dus recht op
f. 720. Een deel hiervan ontvangt hij
in Demerary uit het vrachtgeld. Na
thuiskomst krijgt hij nog f. 300 waar¬
na hij nog bijna f. 300 tegoed houdt
van Remy & Comp. of hij dat later nog
ontvangen heeft, heb ik niet kunnen
vinden. Zijn loon kan hij op twee ma¬
nieren aanvullen: ten eerste door privéhandel51, ten tweede door passagiers
mee te nemen: van één van hen ont¬
vangt hij via de heer Remy f. 50.
Op 9 mei wordt de zeebrief afgegeven52,
de dag erna komt de bemanning aan
boord. Op 27 mei verlaat het schip Am¬
sterdam om de eerste juni bij Texel
voor anker te gaan. Het schip is onder
leiding van de stuurman naar Texel ge¬
varen, Cornelis blijft in Amsterdam om
nog een aantal financiële zaken te re¬
gelen (o.a. het betalen van de assuran¬
tie op een kist goederen). Tevens huurt
hij voor f. 6 een lichter, die hij van
10 tot 19 juni vollaadt met bier- en
melkkannen, melk- en boterpotten en
boterkommen, spek, worst en textiel.
Met twee passagiers vertrekt de lichter
naar Texel. De Vrouw Maria is dan al
geladen met onder andere witlood (een
verfstof), hoeden, brandewijn en veel
textiel. Op 23 juni komt Cornelis zelf
op Texel aan, samen met de heer Gehricke, die mee zal reizen naar Demerary.
Deze is compagnon van de firma Gehricke & Reuter te Demerary, één der
drie voornaamste handelspartners daar
van Remy & Comp. Deze firma blijkt al
langer handelscontacten met de Wilde

Kust te hebben. Ze instrueert Cornelis
met wie hij daar als eerste moet hande¬
len en geeft van elk van hen een korte
omschrijving. Verder krijgt Cornelis de
opdracht om vooral koffie en katoen
mee terug te nemen, met suiker als
tweede keus. Als hij succesvol is en ge¬
noeg beloftes meekrijgt om een volgen¬
de reis weer een goede lading te kunnen
afzetten en inkopen, mag hij er op reke¬
nen die volgende reis voor de firma te
maken.53
Volgens het journaalboek54 vertrekt
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Bladzijde uit het journaalboek van het schip
de Vrouw Maria, door Cornelis Gerrits. AWG,
Oudrechtelijk archief Medemblik 5404, boedelpapieren Medemblik 34, nr.1.
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het schip op 10 juli. De loods gaat na
vier uur van boord. De koers is eerst
zuidwaarts richting Azoren, daarna zuid¬
westelijk naar de Surinaamse kust. De
reis is voorspoedig, af en toe valt er wat
regen en zijn er hoge zeeën, maar verder
is het weer mooi. Vlakbij Suriname is er
een conflict met de bootsman; deze
weigert ’s avonds om elf uur aan het
roer te gaan staan, de reden hiervoor
wordt niet gezegd. Cornelis ontslaat
hem.55 Het schip vaart verder langs de
kust en arriveert op 29 september bij
Demerary, waar het voor anker gaat en
de volgende dag ingeklaard wordt.56
“De Heer zeij gedanck vor een behauden reijs”.57
Tijdens de reis en in Demerary en Essequebo houdt Cornelis het aanbreken
van proviandvaten bij.58 Eén keer per
twee maanden worden een vlees- en een
klein botervat en één keer in de vier
maanden een groot botervat openge¬
maakt. Verder worden een biervat, een
gortvat en een spekvat opengemaakt;
telkens wordt een “ranzoon dar uijt gegewen an het volck”. In Demerary zorgt
Cornelis voor vers eten: vooral veel ver¬
se groente, vers vlees en brood, maar
ook aardappels, suiker, boter, uien en
rum. Eén keer koopt hij zelfs een heel
varken. De groente, het vlees (14-20
pond per keer) en het brood worden
elke week, de suiker (10-12 pond) elke
anderhalve maand ingekocht. De eerste
rum wordt pas op 26 oktober gekocht,
waarschijnlijk is dan de drank uit Ne¬
derland op. De aardappels worden pas
op 3 november voor het eerst gekocht
(is dan de gort op?). Boter, meel en ui¬
en komen we slechts één keer tegen op
de inkoopslijst.
Er zijn meerdere uitgaven dan alleen
voor proviand. Begin oktober huurt
Cornelis van kapitein Dirk Pietersen een
boot voor de duur van een week om de
lading te lossen. Na het lossen mag de
bemanning in gedeeltes gaan passagie-

ren. Voor hun verteringen aan wal ne¬
men ze geld op bij Cornelis, meestal
f 3 per keer. Dirk Menke doet dit een
maal, maar hij wordt ernstig ziek later,
Michiel Hansen vijf maal en de andere
matrozen, de kok en ene Christiaan
Engel (de bijnaam voor de dominee, of
een ander?) drie maal. De drie (onder)
officieren en zoon Pieter komen niet op
deze lijst voor, de laatste zal wel door
vader Cornelis in de gaten gehouden
zijn. Naast vertering wordt ook geld aan
kleren besteed: de kok koopt neusdoe¬
ken Christiaan Engel een schansloper,
de bootsman een broek en een groen¬
witte hoed, alles vermoedelijk uit de ei¬
gen lading van de Vrouw Maria. De tim¬
merman koopt rode doeken, maar ver¬
koopt aan Cornelis weer twee hammen
en zes pond worst; is dit een privéhandeltje van hem?
In april 1787 wordt het schip afgekeurd.
Op de stuurman, Dirk Menke en Pieter
Cornelis Gerrits na wordt de bemanning
afgedankt, na een maand loon gekregen
te hebben, en overgedaan aan kapitein
Breemer. Wat er met de stuurman ge¬
beurt, is onbekend. Dirk Menke is flink
ziek, hij lijdt aan rode loop en kan dus
nog niet afgedankt worden. Een dokter
Krause is vanaf 16 december 1786 tot
5 juni 1787 in dienst geweest als dok¬
ter. Tijdens of na die periode heeft Dirk
36 etmalen bij hem thuis gelegen. Op
5 juni is Dirk waarschijnlijk weer her¬
steld. De dokter, die f 30 loon per
maand verdient, wordt betaald in stof¬
fen lappen en een dreg.59 Bij het afdan¬
ken krijgt elk bemanningslid een bewijsje mee voor het loon dat ze van de rede¬
rij nog tegoed hebben; een lijst waarop
deze bedragen staan, wordt door Corne¬
lis naar Remy & Comp. opgestuurd.60
Eén van deze tegoedbewiizen is voor de
timmerman en vermeldt zijn volledige
rekening: loon, opgenomen gelden en
saldo.61 Cornelis heeft ook uitgaven
voor scheepsmaterialen en -onderhoud:

vanaf december: hout en terpentijn;
februari: twee timmerlieden die gedu¬
rende twaalf dagen werken; maart:
planken, spijkers en teer; april: een tim¬
merman voor elf dagen.
Het schip verkeert in slechte staat, het
is onderweg naar Demerary gaan lekken
en moet gerepareerd worden. Cornelis’
problemen worden al snel bekend in de
kolonie en veel planters en vrienden
gaan twijfelen of het schip nog te redden
is. De andere kapiteins zien hun kansen
“om mar de koffie en cotoon te kreijgen die vor mij was klaar gemaack, zoodat ik mij schamte om langer bij de heeren te gaan om laading te versooken”.62
Cornelis wil dan met rum en melasse
naar Boston varen om daar vracht te
verkrijgen en zijn schip te laten reparen.
De bemanning is echter onwillig om
met het wrakke schip die reis te wagen
en zegt “dat seij keen werck weijgerten,
maar dat zeij zoo nit met het schip na
zee wilden gaan”.63 Van deze weige¬
ring laat Cornelis een notariële verkla¬
ring opmaken. Op aanraden van de gou¬
verneur dient hij ook een rekest in om
het schip te laten keuren. Cornelis is
nu moedeloos en onzeker en voelt zich
alleen staan. Zelfs zijn stuurman ver¬
trouwt hij niet meer, “want heij de eersste man is geweest om nit mee te faarren”.64 Na de afkeuring van het schip
volgt een vendu van de scheepsgoederen.
Uit de opbrengst hiervan, f 5.200 be¬
taalt Cornelis eerst diverse onkosten,
om de rest van het geld in wisselbrie¬
ven mee naar Nederland te nemen. Op
dezelfde dag als de andere vendu, 27
april 1787, wordt ook een vendu ge¬
houden van privégoederen van Corne¬
lis; een kwart hiervan gaat naar andere,
Nederlandse en Engelse, kapiteins. De
opbrengst is f 663.
Tussen deze verwikkelingen door reist
Cornelis ook nog heen en weer tussen
Demerary en Essequebo om handel te
drijven. Het afzetten van zijn lading
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gaat redelijk, maar het aankopen van re¬
tourgoederen gaat slecht. De gekochte
goederen moet hij met drie andere
schippers naar Nederland sturen, nu
zijn schip is afgekeurd. Het is ook een
probleem hoe hij zelf naar Nederland
moet terugkeren. Er lijkt niets anders
op te zitten dan als passagier te gaan.
Maar het lot is hem eindelijk gunstig
gezind. Een Nederlandse planter te Demerary doet hem uit naam van de firma
Turing en Comp. uit Middelburg een
aanbod. Deze firma heeft in Essequebo een brikschip gekocht en een beman¬
ning uit Middelburg gestuurd om het
schip op te halen. De kapitein heeft
echter een beroerte gehad, waarvan hij
nog “lam en stom” is. Cornelis wordt
gevraagd zijn plaats in te nemen en hij
neemt het aanbod aan.65 Op 10 mei ver¬
laat hij tijdelijk zijn dienst bij de firma
Remy & Comp.
Het dienstverband op het schip de
Vriendschap, dat in Essequebo ligt, be¬
gint op 7 mei. Ook hier verdient Cor¬
nelis f 60 per maand. Zoon Pieter gaat
mee als kajuitsjongen voor f 10 per
maand. De rest van de bemanning is al
aan boord:66 stuurman: Laurens Hartenveld (tot 14 december 1786 in een
lagere rang, voor f 18 per maand) (f 36);
bootsman: Hermanus Klingken (tot 7
mei 1787 als matroos voor f 15 per
maand, door Cornelis aangesteld als
bootsman op 7 mei) (f 24); Evert Smit
(f 20); Cornelis Wuyte (f 15); kok: Gerrit Hendrig (f 15); Frans Sisko (f 12);
Net (f 22:10) Yem (f 22:10) Jeck (f 15).
Hartenveld, Klingken, Wuyte, Hendrig
en Sisko zijn al vanaf 1 november 1786
aan boord, Smit komt op 20 januari
1787, waarschijnlijk in Essequebo, aan
boord. Net en Yem komen op 12 april
en Jeck op 30 juli aan boord. Gezien
hun namen zijn het waarschijnlijk
Engelsen of Amerikanen, die in Demerary en Essequebo aangenomen zijn.
Alle bemanningsleden krijgen bij hun
114

aanneming een handgeld, de te Mid¬
delburg aangenomen mannen van twee
maanden loon behalve de stuurman die
van drie maanden krijgt, de andere
mannen maar van één maand. Een
aantal van hen neemt ook geld op om
te verteren aan wal, meestal f 3 per
keer.
Te Essequebo wordt het schip geladen.
Ook wordt het van proviand voorzien:
meel, pek, vlees, boter, olie, aardappe¬
len, groente, een varken om op te eten
en één om mee te nemen aan boord
(“om op te queeken”), rum, weckbrood, lijnolie, enz. Vlak voor het ver¬
trek wordt deze voorraad in Demerary
nog aangevuld met 18 pond vlees, groen¬
te en weckbrood, een vat groene en een
zak grauwe erwten, vijf vaten (met...?),
lijnolie, 20 pond koffiebonen, zes kip¬
pen en een haan.67 Op 22 juli is het
schip in Demerary aangekomen met een
sombere Cornelis: hij is “zomteijs wat
ziecklijk; men bleijft al te lang ower een
boeg in dit laand”.68 Het vertrek nadert
wel, maar een maand later dan hij in
mei hoopte. Op 30 juli haalt hij zijn
scheepspas bij de secretarie, waar geno¬
teerd wordt dat de lading uit suiker,
koffie en katoen bestaat. Een dag later
gaat het schip onder zeil, maar het ver¬
trekt pas op 2 augustus, ’s morgens om
zes uur, met mooi weer. Twee dagen la¬
ter is er voor de bemanning gelegenheid
om nieuwe kleren te kopen bij Cornelis:
zes man kopen linnen voor een lange
broek, drie man kopen een blauwe baai
en twee man een bont hemd.
De koers voert het schip eerst recht
naar het noorden langs de eilanden Bar¬
bados, Dominica en Antigua tot zuide¬
lijk van de Bermudas. Misschien zijn er
wat problemen met de bemanning,
want het journaal69 vermeldt op 19 au¬
gustus: “en doen heb ik de sturman in
zeijn kamer (opgesloten?) en gerrit
Koock af’ (als kok ontslagen?). De
stuurman peilt de gehele reis bijna dage-

lijks de positie, snelheid (meestal 10-14
mijl per dag) en de koers. Na 16 septem¬
ber wordt de koers verlegd naar oostnoordoost, met de zeestromingen bo¬
ven de Vlaamse eilanden langs. Een
paar maal passeren ze een ander schip,
één keer praaien ze er één om het ge¬
giste bestek te vergelijken. Op 17 okto¬
ber vaart het schip in het Kanaal en
Cornelis laat een loods van Dover halen.
De boot brengt naast de loods ook vers
vlees, zes broden, groente en kool mee.
Twee dagen later gaat de Vriendschap
bij Vlissingen voor anker. De eerstvol¬
gende twee dagen wordt er vers eten
gekocht: aardappelen, tien broden en
grauwe erwten. Tevens wordt een lichter
volgeladen die Cornelis in Vlissingen af¬
levert. Het schip vaart daarna door naar
Middelburg, waar de bemanning het
ontlaadt; als eerste gaan de zeilen aan
wal. Op 30 oktober is alles gebeurd en
wordt de bemanning afgedankt. Corne¬
lis blijft tot 10 november in dienst,
waarna hij zijn loonrekening indient.
Op 20 november is hij in Medemblik,
waar hij het restant van het kostgeld
aan zijn broer Michiel betaalt. Een dag
later voldoet hij in Amsterdam met zijn
net ontvangen loon een paar oude schul¬
den, om eind november weer naar Mid¬
delburg te gaan. Ook eind december
1787 en begin januari 1788 is hij in de¬
ze plaats, vermoedelijk om nog een aan¬
tal zaken die de afgelopen reis betref¬
fen af te handelen.
Maar hij denkt ook weer aan nieuwe
reizen. Hij wil graag weer voor Remy &
Comp. varen. Al in Demerary heeft hij
gezegd, dat als hij “een goed schip ge¬
had had, dan had ik een van de eersten
schepen geweest, die van hier vertrooken zeijn”. Ondanks de mislukte reis
ziet Cornelis nog wel kans “om mij laading zoo goed te krijgen als een ander,
want ik Godtszeij gedanck hier nagh
wel gezien ben en de vrienden beloofwen mij (dat zij)...mij met koffie en

cotoon belaad en volgens beloften”.70
Waarschijnlijk moeten we hier ook een
poging in zien zichzelf wat aan te prij¬
zen na de mislukking.
Nogmaals een reis naar de Verenigde
Staten, 1788-1789.
Na begin januari verliezen we Corne¬
lis uit het oog. Misschien heeft hij nog
een korte reisgemaakt, maar waarschijn¬
lijk niet naar de West. Hiermee zou hij
het geld verdiend kunnen hebben, waar¬
mee hij op 2 mei 1788 zijn laatste schul¬
den bij W.E. Slijk betaalt.71 Eind mei
komt hij weer in Medemblik, waar hij
op 8 juni een brief ontvangt: “aan de
eerzamen Cap. Corn. Gerrits op het
schip de Jonge Jan in handen”.72 Dit
betekent dat hij weer werk heeft. Met
dit snauwschip zal hij straks naar de
Verenigde Staten gaan. In juni en juli
is hij twee keer een langere periode uit
Medemblik weg. Vermoedelijk heeft hij
zaken geregeld voor zijn komende reis,
hij koopt onder andere 88 pond boter
in. Op 30 juli is hij weer terug in Me¬
demblik. Hij betaalt voor zijn kinderen
school- en kostgeld, kleding en kermis¬
geld,voor zichzelf kleren, brandhout, een
brief aan zoon Pieter, tabak en pijpen,
kerkegeld en kostgeld aan broer Michiel.
Hier logeert hij waarschijnlijk in verband
met een verbouwing van zijn eigen huis,
want hij betaalt ook voor het maken van
een houten vloer. De laatste uitgaven in
Medemblik vallen op 17 december.
In de periode hierna valt het begin van
de reis naar De Verenigde Staten. Wan¬
neer Cornelis vertrekt, is niet bekend;
een monsterrol of zeebrief van deze reis
zijn niet teruggevonden. In ieder gaval
moet het schip vóór 27 oktober vertrok¬
ken zijn, want een brief van reder W.E.
Slijk van die datum moet Cornelis naar
Amerika nagezonden worden. In decem¬
ber komt de Jonge Jan in Savannah aan,
waar het minstens 36 dagen zal liggen
tot 25 januari 1789. Hier laadt Corne115

lis vaten verf, trossen, vaten en een pijp
wijn in om te verkopen. Hij haalt deze
goederen uit het pakhuis van kapitein
Dirk Meijer. Deze schipper, die ook in
dienst is van W.E. Slijk, heeft de goede¬
ren, die eigendom van Slijk zijn, hierin
opgeslagen. Voor scheepsgebruik haalt
Cornelis uit dit pakhuis drie trossen, zes
rollen zeil, lijnen, lijnolie, terpentijn en
verf: het schip heeft na de reis een op¬
knapbeurt nodig.
Als ballast voor de reis naar Charleston
koopt hij ruim 40 ton smidskolen. Zijn
bemanning is echter niet in staat om dit
in te laden, zodat Cornelis een neger
voor een halve daalder per dag huurt
om het te doen. Wat is er aan de hand
met zijn bemanning? Cornelis schrijft
in een brief: “de sturman heeft 7 gaaten in zeijn knie en de temmerman is
ok nagh zieck en de andere 3 en de
ijonge kunnen ok nit veel doen”.73
Meer mannen zijn er kennelijk niet aan
boord, want Cornelis schrijft verder, dat
hij nog vier man nodig heeft om naar
Charleston te kunnen varen. Hij hoopt
dat de zieken op zee wat beter worden,
“want hier worden zeij noeijt beeter”.
Een reden voor de ziekte van zijn be¬
manning en voor het feit dat er nog
maar zes man over zijn, geeft hij niet.
Inderdaad huurt hij nog vier man voor
de reis naar Charleston: drie Engelsen
voor negen daalders per maand en een
kok voor f 15,—. Veel vertrouwen in
hen heeft hij niet: volgens hem zijn het
weglopers van Engelse schepen en hij
betwijfelt of ze lang bij hem zullen blij¬
ven. Later blijkt ook dat ze alle vier, na
afloop van de huurperiode van een
maand, in Charleston weer weggaan. Op
25 januari vertrekt het schip om op 4
februari voor Charleston aan te komen.
Vanwege dikke mist blijft het nog tien
dagen in zee liggen. Met een loods had
Cornelis wel binnen kunnen varen,
maar hij vindt het loodsgeld van vijf
pond teveel. De bemanning is weer be¬
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ter geworden, op de stuurman en de
timmerman na. Om het schip te ver¬
breeuwen huurt Cornelis nu andere tim¬
merlieden; hij klaagt over de hoge huur¬
prijs. De knie van de stuurman is er nu
zo slecht aan toe, dat de man niet meer
kan lopen en daarom niet meer kan
meevaren. Na het weglopen van de
Engelse matrozen komt Cornelis volgens
eigen zeggen drie man tekort. Dat is
weer een reden tot klagen: “zoodat ik
nu sturman, boosman, ija matroos mot
weesen; ik mot de laading waarneemen
en ok wegstuewen, want het volck dat
men hier van de wal heeft, dat kan men
nit betrouwen”. Hij is druk op zoek
naar een nieuwe stuurman: “want ik
kan ok zieck werden”.74
Ook de handel verloopt slecht, maar in
Charleston krijgt hij uiteindelijk toch
wat lading binnen: vooral rijst, maar
ook tabak. Van 18 februari tot 14 maart
wordt het schip geladen en daarna klaar¬
gemaakt voor de terugreis naar Amster¬
dam. Kennelijk is er weer een volledige
bemanning. Op 22 maart komt de loods
aan boord, waarna een dag later de te¬
rugreis begint. Het weer is mooi, maar
er is wel een frisse wind, die harder
wordt. Nog binnen de baai zet de loods
het schip op een zandbank, waarna het
verloren gaat. Er rest Cornelis niets an¬
ders dan weer een vendu te houden om
de scheepsgoederen te verkopen. Als
passagier verlaat hij op 6 april de Vere¬
nigde Staten op het brikschip Bessie
van kapitein Hooi. De eerste week houdt
hij in zijn journaal nog kort het weer en
de koers bij, daarna stopt hij ermee.
Hij vermeldt nergens, wat er met zijn
bemanning gebeurd is.75
Op 21 mei is Cornelis terug in Amster¬
dam, waar hij logeert in het Medemblikker Veerhuis. Daar ontvangt hij twee
brieven, waarin staat dat zijn zoon
Pieter inde winter van 1788 in Hamburg
als vermist is opgegeven.76 Dit zal de re¬
den zijn, dat hij vanaf 30 mei voor vijf

dagen naar Medemblik gaat. Hij krijgt
van zijn oude baas voorlopig geen nieuwe
reis aangeboden, zodat hij zelf op zoek
gaat naar een schip. Hiervoor stuurt hij
onder andere een brief naar zijn “vrind”
T. Wilmans in Bremen. Die stuurt op 17
juni een brief terug, dat zijn beide sche¬
pen al op reis zijn, zodat hij Cornelis
voorlopig geen schippersplaats kan aan¬
bieden. Wel heeft hij nog een Bermudiaanse sloep, die hij met lading naar St.
Eustatius wil sturen en daarna daar ver¬
kopen. De terugreis zal of als passagier
moeten of hij zal Cornelis naar NoordAmerika sturen om daar een brik te ko¬
pen. Het loon zal f 50 per maand bedra¬
gen, plus vier procent van de verkochte
goederen en onkostenvergoedingen.77
Cornelis vraagt om drie weken uitstel,
maar Wilmans heeft haast, omdat de
sloep weg moet, zodat de zaak niet
doorgaat.
Op 19 juli ontvangt Cornelis weer een
brief uit Medemblik, van E.H. Reijmers.
Deze schrijft dat Cornelis’ schoonzus
overleden is en dat op 1 augustus het
H. Avondmaal gevierd wordt. Maar ook
feliciteert hij Cornelis met het feit dat
die weer een schip heeft ”van u edelen
auden pattroon of baas” en voegt daar
de wens aan toe ”dat de groot Godt het
laste teegenspoedt in dubbelde voor¬
spoedt zal veranderen”.78 Twee dagen
later reist Cornelis af naar Medemblik
voor begrafenis en avondmaal, om pas
8 augustus terug te keren naar Amster¬
dam. Waarschijnlijk gaat hij zich voor¬
bereiden op de komende reis, voor wel¬
ke oude baas blijft helaas onbekend.
Dit is het laatste gegeven, dat ik over
Cornelis kon vinden; hoe hij verder
vaart, blijft voorlopig duister.
Cornelis Gerrits als handelaar.
De taak van schipper Gerrits is te zor¬
gen dat de goederen op de plaats van
bestemming komen, maar ook dat ze
daar voor rekening van de kooplieden

uit Amsterdam afgezet worden. Volgens
Van Winter wordt in die tijd in de Vere¬
nigde Staten vooral commissiehandel
gedreven: de goederen worden afgezet
bij een relatie, die ze tegen een bepaal¬
de commissie (vaak 2Yt%) voor de Ne¬
derlandse kooplieden verkoopt; tevens
kan hij goederen inkopen voor de re¬
tourvracht, ook tegen een bepaalde
commissie. Het voordeel is dat het ver¬
blijf voor de schipper korter kan zijn,
omdat de retourvracht al klaar kan lig¬
gen bij zijn aankomst.79 Ook Cornelis
Gerrits krijgt opdracht de lading bij
commissionairs af te zetten. Ook in Demerary en Essequebo had dit systeem
gevolgd moeten worden, maar de com¬
missionairs blijken niet erg betrouwbaar
of worden om andere redenen niet inge¬
schakeld. Cornelis moet hier zelf verko¬
pen en inkopen. Voor de Nederlandse
kooplieden heeft dit wel het voordeel
dat de schipper persoonlijk verantwoor¬
ding kan afleggen over het handelen.
Cornelis heeft hier een uitgebreid ver¬
koop- en inkoopboek bijgehouden, zo¬
dat hij zich aan de hand daarvan kon
verantwoorden.
Van zijn opdrachtgevers in 1783 is niets
bekend, maar misschien is H.H. Damen
uit Amsterdam één van hen. Uit een
brief die hij in 1784 aan Cornelis stuurt,
blijkt dat hij vóór 1784 al contacten
had met Diderich Leertouwer en Jaco¬
bus Huyman te Boston, met wie Corne¬
lis in 1784 contact moet opnemen. In
1784 zijn L.E. Arons, lid van de Joodse
firma Emanuel Arons & Zoonen, en de
Joodse firma Samson Godfried&Comp.
naast Damen de opdrachtgevers. Beide
firma’s handelen volgens de beroepen¬
lijst in ’’catoenen en lijwaten”.80 Da¬
men komt in deze lijsten niet voor.
De lading van Cornelis’ schip bestaat uit
textiel, als ’’cattoen, donkerblauwe
kooperplaaten, paerse treep, swarte
gronden, neusdoeken, oostindische bon¬
ten, neteldoeken”, enz. Over andere
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goederen wordt niets gezegd. Voor één
kist met goederen van Arons en één van
Samson Godfried & Comp.81 betaalt
Cornelis met een schuldbekentenis
(’’obligatie”) van resp. f 1526:18:8 en
f 1636:8. In deze bedragen zitten naast
de waarde der goederen ook onkosten
als verpakking, assurantie (resp. 5,15%
en 6% van de waarde van de goederen)
en uitgaande kosten. Over beide lenin¬
gen moet Cornelis een half procent ren¬
te per maand betalen.82 Beide obliga¬
ties worden door hem in vier jaar afge¬
lost. Waarschijnlijk moeten we bij deze
twee kisten denken aan goederen die
Cornelis koopt om er een privéhandel
voor eigen rekening mee te drijven. De
overige goederen krijgt hij in commis¬
sie: hij moet ze voor rekening van de af¬
zender afzetten. Hoeveel procent zijn
commissie bedraagt wordt niet vermeld,
in latere jaren (1785 en 1787) wordt
over 8 procent gesproken.
Een deel van de goederen, inclusief de
twee bovengenoemde kisten, wordt in
New York aan de firma House of Broth¬
ers Coster & Comp, gegeven, om ”ten
voordeeligsten aff te zetten”.83 Deze
firma is dus op haar beurt weer com¬
missionair van Cornelis. Ze verkeert ver¬
moedelijk in problemen: in 1784 heeft
Cornelis moeilijkheden met haar over
de afrekening der vracht en in 1786 is
ze genoodzaakt om het compagnon¬
schap met een Amsterdamse relatie te
beëindigen. Een ander deel van de goe¬
deren wordt aan de firma Randall Son
& Stewarts te New York in commissie
gegeven. Deze goederen worden door
deze firma aan minstens zestien afne¬
mers verkocht, waarvan twee-vijfde deel
aan haarzelf. Zij mag hiervoor 214% van
de verkoopwaarde als commissiegeld
berekenen. Tevens schiet ze Cornelis
diverse scheepsuitgaven voor (bijvoor¬
beeld loods- en werfgeld), waarvoor ze
5% commissie berekent.84
Coster & Comp, weet een groot deel
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van de bij haar afgegeven goederen niet
te verkopen, welk deel Cornelis vlak
voor zijn vertrek naar Nederland weer
terugkrijgt. Van de kist van Arons is
tweederde niet verkocht, welke goede¬
ren Cornelis aan Arons zal teruggeven.
Van de kist van Samson Godfried &
Comp. blijft een onbekend deel onver¬
kocht. Het handelsresultaat lijkt, afgaan¬
de op deze gegevens, niet erg succesvol,
zowel voor Cornelis’ opdrachtgevers als
voor hemzelf. In 1785 zal Cornelis weer
met Coster & Comp. in aanraking ko¬
men. Na zijn slechte ervaringen met de¬
ze firma laat hij nu een notariële akte
opmaken. Hierin machtigt hij Leertou¬
wer en Huyman uit Boston om zijn
zaken te behartigen als er problemen
komen.85 Deze twee mannen zijn in
1782 door De Neufville naar Boston ge¬
stuurd om daar voor zijn Amsterdamse
handelskantoor contacten te leggen.
Leertouwer wordt in 1784 ook aange¬
steld tot consul. Cornelis had in 1784 al
contacten met hen.
De heer Damen is in 1785 weer op¬
drachtgever. Andere opdrachtgevers
zijn Men. Salomon & Lion Herm. Kijzer
en Remy & Comp. De eersten zijn Jood¬
se kooplieden, ze geven Cornelis een
kist textiel met een waarde van onge¬
veer f 800 mee om voor hen te verko¬
pen in New York, waarvoor Cornelis 8%
commissieloon mag berekenen. De fir¬
ma Remy & Comp., eveneens Joods, is
tot in 1787 op de Cingel bij de Munt in
Amsterdam, vanaf 1788 op de Keizers¬
gracht gevestigd. De beroepenlijst ver¬
meldt niet waar de firma in handelt.86
In 1786 neemt Cornelis van haar textiel
mee, dus waarschijnlijk is dat ook in
1785 zijn lading. Voor deze firma maakt
Cornelis meerdere reizen, zowel naar de
Verenigde Staten als naar de Wilde Kust.
In 1785 en 1786-1787 is de firma naast
handelaar ook boekhouder van de rede¬
rij. Het schippersloon is f 60 per maand,
het commissiegeld dat zij Cornelis geeft,

blijft onbekend. Van het handeldrijven
van Cornelis tijdens deze reis is alleen
bekend dat hij goederen aan Coster &
Comp. in commissie gegeven heeft en
daarvan weer ter waarde van f 1100 on¬
verkocht terug krijgt.
Ook wat het handeldrijven betreft zijn
we weer het beste geïnformeerd over de
reis van 1786-1787 naar Demerary en
Essequebo. Damen en Remy & Comp.
geven ook nu goederen mee met de
Vrouw Maria. Daarnaast bevat het schip
goederen afkomstig van de heren I.S.
Krome, Krop, G. Smelt, H. Reijgers,
W.E. Slijk en de firma E.H. Keijzer &
Comp. in samenwerkingsverband met
Koopman Jacobs. Een groot deel van
de lading bestaat wederom uit textiel,
maar ook uit andere goederen. Van
Krome krijgt Cornelis textiel en hoeden
in commissie om te verkopen, waarvoor
hij 8% provisie en 2% delcredere (borg¬
tocht bij verkoop en wisselaffaires) mag
berekenen. Over Krop en Gert Smelt
(die Cornelis zijn vriend noemt) is ver¬
der niets bekend. H. Reijgers geeft tien
vaten spek en een kist worst mee om te
verkopen, Cornelis krijgt de helft van
de winst. Met de verkoopopbrengst
moet Cornelis proberen koffie te kopen.
Voor de firma Keijzer, ook in textiel
handelend, zal Cornelis tabak en koffie¬
bonen inkopen voor de terugreis, zijn
commissieloon wordt niet genoemd.
Deze firma heeft al langer handelscon¬
tacten met de Wilde Kust en ijvert sterk
voor vrije vaart en afschaffing van de
Zeeuwse voorrechten op de vaart naar
deze koloniën, evenals bijvoorbeeld
Remy & Comp. en W.E. Slijk.
Willem Everwijn Slijk zit zowel in de
handel op de Verenigde Staten als in
die op de Westindische eilanden en de
Wilde Kust, op de Westindische eilan¬
den zeker al vanaf 1780. Tijdens de
Vierde Engelse oorlog bleef hij op dit
gebied ook handeldrijven. Hiervoor ge¬

bruikte hij zijn eigen Nederlandse sche¬
pen, die hij liet neutraliseren en onder
Keizerlijke vlag brengen.87 Slijk geeft
Cornelis diverse goederen mee, waaron¬
der brandewijn, boter, hammen, worst
en ander vlees en textiel. Enkele andere
goederen zijn vermoedelijk ook van
hem afkomstig: bier, wijn, verf, potten
en kannen. Over het bier krijgt Cornelis
8% commissie en vermoedelijk over de
rest hetzelfde percentage, want in 1783
krijgt een andere kapitein van Slijk ook
8% over de verkoop van zijn lading.
Ook op deze reis heeft het in de bedoe¬
ling gelegen, dat Cornelis de goederen
in commissie zou geven aan kooplieden
op de plaats van bestemming. In de in¬
structie die hij meekrijgt van boekhou¬
der Remy & Comp. worden de firma’s
en personen genoemd waaraan de goe¬
deren afgegeven moeten worden. Dit
zijn vooral de heren Gehricke & Reuter
te Demerary, de firma Gebr. Rhodius &
Comp. te Essequebo en Demerary en de
heer Johan Gottlieb Detericks te Esse¬
quebo. Verder worden nog tien mensen
genoemd met wie een relatie bestaat.
Met de twee laatstgenoemden zijn er
problemen. Rhodius & Comp. heeft in
het verleden van de in commissie gege¬
ven goederen, tegen de afspraken in, al¬
leen die goederen aangenomen die haar
aanstonden en de rest geweigerd. Remy
hoopt dat deze firma nu haar ongelijk
inziet en wil het nog één keer proberen.
Detericks heeft zijn verplichtingen met
betrekking tot de plantagehypotheek
door Remy & Comp. gegeven, niet vol¬
daan. Cornelis krijgt het advies om, als
Detericks weer onwillig is, de raad van
de commandeur, de commandant van
Essequebo en de heer Gehricke in te
roepen.
Veel succes heeft Cornelis niet met het
oplossen van de problemen. Het lukt
hem niet om de lading (of een groot
deel ervan) in commissie te geven. Dit
blijkt uit zijn brieven, waarin hij schrijft
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dat hij zelf de firma’s en plantages moet
afreizen, zowel voor het verkopen van
de goederen als voor het incasseren van
het geld. Dit blijkt ook uit het feit dat
hij in een apart boek alle verkopen zelf
bijhoudt.88 Het grootste deel der goe¬
deren raakt hij uiteindelijk wel kwijt,
hoewel Rhodius & Comp. en Gehricke
& Reuter er slechts weinig van kopen
(voor resp. f 245 en f 287). Een deel
wordt verkocht aan een aantal kooplie¬
den en planters, een ander deel aan collega-schippers, handwerkslieden (tim¬
merlieden, een smid en een kleermaker),
een kastelein, drie doktoren, twee kler¬
ken en een notaris (aan de laatsten wor¬
den met name hoeden en neusdoeken
verkocht). Detericks koopt slechts voor
f 26 wat hammen en worst. Cornelis
moet hem diverse malen nalopen om
hem te herinneren aan zijn betalingsver¬
plichtingen. Het lukt hem en vele ande¬
re schuldeisers niet het geld te krijgen;
Detericks moet uiteindelijk een vendu
houden om zijn schuldeisers te kunnen
betalen.
Als men de bedragen in het bovenge¬
noemde verkopenboek van Cornelis op¬
telt, komt dat op f 8.321:6:8. Elders in
dit boek heeft Cornelis de verkopen ge¬
rangschikt naar het merkteken van de
afzender en eigenaar dat op de goede¬
ren staat. De verkoopwaarde van de
goederen met merkteken bedraagt ruim
f 5.813. Het verschil tussen beide be¬
dragen zit onder andere in de ballast van
het schip, die Cornelis ook verkoopt
(vaten kalk, cement, grauwe moppen en
oud ijzer) en in goederen die niet op
deze lijsten voorkomen (onder andere
het bier). Er zijn negen merktekens ge¬
bruikt, waarvan twee voor Slijk’s goede¬
ren. Naar verkoopwaarde gezien, blijkt
ruim een kwart van de goederen met
een teken afkomstig van Slijk (f 1585),
bijna een kwart van Keijze ' (f 1342) en
bijna een kwart van ”CG” (f 1375).
Naar mijn mening is ”CG” het merkte¬
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ken van Cornelis Gerrits (zijn initialen,
zoals ook een aantal van de overige
merktekens uit initialen bestaat) en be¬
treft het hier de goederen, textiel, die
hij voor zijn privéhandel heeft bestemd.
Merkwaardig is het dat er geen goede¬
ren van Remy & Comp. in de merkteken-lijsten voorkomen. Toch verkoopt
Cornelis ook voor deze firma goederen,
onder andere textiel. Op een andere
rekening vermeldt hij voor haar voor
f 5.162 verkocht en geïncasseerd te heb¬
ben, waarover hij 5% provisie (f 257-10)
krijgt.89 Misschien is echter in dit be¬
drag ook de opbrengst van de verkoop
van schip en ballast verrekend. Het
grootste deel der verkochte goederen
bestaat uit textiel, ongeveer de helft
(met name linnen, neusdoeken en chitz):
meer dan f 3.636.90 Ook de levensmid¬
delen en de dranken nemen een grote
plaats in: vooral hammen, worst en
brandewijn, ter waarde van ruim
f 1.541.
Uit de brieven die Cornelis naar Neder¬
land stuurt, blijkt dat het afzetten van
de goederen niet het grootste probleem
is. In vijf van de brieven staat dat de
meeste goederen al verkocht zijn (in
één brief: met een kleine winst of tegen
inkoopsprijs). In de twee overige brie¬
ven, beide aan Krome, staat dat de
meeste goederen van Krome nog niet
verkocht zijn, omdat hij, volgens Corne¬
lis, de prijs ervoor te hoog gesteld heeft.
Het grootste probleem voor Cornelis is,
zoals al bij Detericks bleek, het incasse¬
ren van het geld voor de verkochte goe¬
deren: “als men dan naederhant komt
om geld, daan zijn de heeren niet te
huijs; dat ondervint ik nu daagelijks,
want ik veel meer als 23 klanten heb
daar ik al meer als 6 a 7 keeren geweest
ben..., als de neegers mij siet komen,
dan zeggen zeij al haar meester ist niet
te huijs”.91 Het is, zoals Cornelis wat
later verzucht,: “een bedrooft land,...
naamlijk als men komt om wat te ha-

Brief van Cornelis Gerrits aan W.E. Slijk vanuit Demerary, d.d. 8-5-1787. AWG, Oudrechtelijk
archief Medemblik 5404, boedelpapieren 34, nr.51.

len”.92
En het doel van Cornelis is toch om wat
te halen, naast geld ook goederen, met
name katoen, koffie en tabak. Dat kost
moeite: “verders laat (ik) ue. weeten
dat het hier slegt met de negotie gaat en
de cottoon ist hier duur” en “de koffie
ist wat hoog in prijs”.93 Toch slaagt hij
erin enkele goederen te kopen:94 Voor
Remy & Comp.: 4 balen katoen (948V4
pond / f 853:13); voor Slijk: 4 balen ka¬
toen (452V4pond / f 497:10) en 8 ba¬
len koffie (1.285 pond / f 238:15:8);
voor Keijzer 3 vaten tabak (2.992 pond
/ f 448:16) en 10 balen koffiebonen

(1.734 / f 546:18); voor Krop 1 baal
katoen (339 pond / f 305:2). In totaal
voor f 2.890:14:8. Cornelis heeft voor
ruim f 8.300 verkocht en maar voor
f 2.890 aan goederen ingekocht. Het
grootste gedeelte van de opbrengst is
dus niet aan de inkopen besteed. Daarom
wordt een groot deel van de opbrengst
in wisselbrieven naar Nederland gestuurd,
terwijl een klein deel nog niet gei'nd kan
worden. Zo gaat het ook voor Remy &
Comp.: Cornelis koopt voor de firma
katoen voor f 853:13, stuurt f 1.394:2
in wisselbrieven naar Nederland, terwijl
f 261 ongeind in Demerary blijft uit121

staan.95 In totaal neemt Cornells voor
minstens f 3.300 aan wisselbrieven mee
terug naar Nederland. Of dit er op wijst
dat het in Demerary en Essequebo aan
retourprodukten ontbreekt, valt niet te
zeggen. Het lijkt mij aannemelijk dat
Cornells, omdat hij geen eigen schip
meer heeft, slechts zoveel inkoopt als
nog op andere schepen geplaatst kan
worden. Als hij op de Vriendschap naar
Nederland vaart, vervoert hij tenslotte
107 vaten suiker, 351 balen koffie en
43 balen katoen.96 Daarmee lijkt mij
dat schip aardig beladen.
In 1788 en 1789 vaart Cornelis weer
richting Verenigde Staten van Amerika.
Zijn lading is niet bekend. In Savannah
haalt hij echter uit een pakhuis een aan¬
tal goederen, die eigendom van W.E.
Slijk zijn: 193 vaten verf, tonnen en
kannen, een pijp wijn en zes wanttros^
sen. Deze goederen zijn daar door een
andere kapitein, die voor Slijk vaart,
achtergelaten en Cornelis moet ze nu
zien te verkopen. Hij geeft ze niet in
commissie, maar probeert ze zelf te
verkopen. Dat gaat moeilijk, zo klaagt
hij, omdat er veel schepen zijn die hun
lading ter verkoop aanbieden. Cornelis
raakt zijn goederen daarom zelfs voor
inkoopsprijs niet kwijt. Tenslotte geeft
hij de goederen aan de firma Vos & Gra¬
ves in commissie; het schip moet name¬
lijk leeg komen, “want het is teijt om
fragt te kreijgen”.97 Hij wil naar Char¬
leston gaan, daar zijn genoeg goederen
te verkrijgen. Vos & Graves is een han¬
delsfirma, die zowel in Savannah als
Charleston gevestigd is. Slechts een
klein gedeelte van zijn lading neemt
Cornelis mee naar Charleston. Ook daar
loopt de verkoop slecht, uiteindelijk
verkoopt hij de goederen maar op een
vendu.
Het inkopen (van rijst) in Savannah
gaat via de consul. De Nederlandse over¬
heid stelde al in de Verenigde Staten
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aanwezige handelsagenten aan tot con¬
sul. Hun belangrijkste taak blijft echter
de handelsbevordering en ze blijven dus
ook vrachten organiseren voor Neder¬
landse schippers. Cornelis zegt dat de
consul het schip wil bevrachten voor 50
shilling per ton rijst, maar hij wil het
voor niet minder dan 55 shilling per ton
doen.98 De kooplieden hebben niet veel
zin om het schip te beladen, omdat het
al zolang in Savannah heeft gelegen. De
Consul denkt daarom Cornelis zijn prijs
te kunnen afdwingen, maar die weigert.
Hij koopt alleen 44 ton smidskolen als
ballast voor de reis naar Charleston.
Ook in Charleston krijgt hij niet zijn ge¬
wenste prijs: een deel van de vracht, 37
hele en 32 halve vaten rijst bestemd
voor IJsb. Blankenbijl te Amsterdam,
gaat voor 52V$ shilling per ton en in de
onderste laag van het schip (met de
grootste kans op waterschade) komen
80 vaten voor 50 shilling per ton. Van
Vos & Graves krijgt hij slechts rijst op
voorwaarde dat het niet in de onderste
laag terecht komt. Voor W.E. Slijk wor¬
den 310 hele en 28 halve vaten rijst in¬
gekocht. Cornelis koopt voor hem van
Vos & Graves ook 20 vaten tabak
(22.568 Engelse ponden nettogewicht)
en berekent daarvoor 5% commissie.
Een deel van het geld voor de inkopen
heeft Cornelis van Slijk’s rekening moe¬
ten halen, want hij had maar weinig
geld uit de verkopen binnen gekregen;
en Vos & Graves is het voorschieten van
geld aan hem moe geworden.
Nawoord
Uit de bronnen is geen volledig beeld te
reconstrueren van het leven en de rei¬
zen van Cornelis Gerrits, het verhaal
blijft wat fragmentarisch. Het ontbre¬
ken van andere studies over Noordhollandse, en met name Westfriese schip¬
pers die in deze periode voor Amster¬
damse reders en kooplieden voeren, was
een handicap. Het was nu niet mogelijk

vergelijkingen te maken. We weten door
het boek van P. Dekker wel veel over
schipper Willem ’t Hart, ook een Noordhollander." Deze vervoerde ongeveer
dezelfde produkten als Cornelis en had
eveneens een overwegend buitenlandse
bemanning, met Denen en Duitsers;
maar zijn officieren waren, anders dan
bij Cornelis, meestal Nederlanders. Wil¬
lem bleef ook veel langer dan Cornelis
voor dezelfde reders varen, misschien
omdat hij wel een succesvolle schipper
was. Hij voer ook niet voor Amsterdam¬
se, maar voor Zaanse reders. Willem ’t
Hart voer ook op de Verenigde Staten,
maar slechts één keer vanuit Nederland;
een tweede keer voer hij er vanuit Portu¬
gal heen, met wijn en zout, en een der¬
de keer vanuit West-Indië (St. Eustatius)
toen bleek dat daar een gebrek aan re¬
tourvracht voor Nederland was. Een
overeenkomst met Cornelis is wel dat
ook Willem tabak naar Nederland mee¬
nam en tevens dat ook hij in 1786 door
zijn teleurgestelde reders naar het eigen
West-Indië gestuurd werd, toen de han¬
del op de Verenigde Staten onsuccesvol
bleek. Maar in het Westindische gebied
voer Willem op St. Eustatius en Curacao,
in verband met de smokkelhandel op
de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika,
en hier hield Cornelis zich, tenminste in
de bestudeerde jaren, niet mee bezig.
Een deel van Willem’s ervaringen kwam
dus overeen met die van Cornelis maar
een ander deel was juist heel anders.
Daarnaast is het ook niet mogelijk om
op basis van een vergelijking met één
andere schipper tot goede conclusies te
komen. Van Cornelis’ broer Michiel, die
ook voor Amsterdamse reders voer, we¬
ten we te weinig, eigenlijk alleen dat hij

op een andere vaart voer. Toch geeft
het verhaal van Cornelis ons een redelijk
beeld van het leven en het werk van een
schipper op het einde der achttiende
eeuw, vlak na de Vierde Engelse oorlog.
Door deze oorlog kregen de Nederlandse
handel en scheepvaart, die relatief al
terrein verloren door de concurrentie
van met name Engeland en Frankrijk en
na 1783 van de Verenigde Staten, een
klap. Na de oorlog volgde wel herstel,
maar op een wat lager niveau. De han¬
del in koloniale goederen, waar Cornelis
Gerrits zich mee bezig hield, was nog
redelijk. De poging om de markten in
de Verenigde Staten te veroveren, liep
echter op een mislukking uit. Ook de
handel op Demerary en Essequebo ver¬
liep.
Dit had gevolgen voor Cornelis. Zijn rei¬
zen bleken op het gebied van het han¬
delen niet erg gelukkig. Een deel van de
produkten uit Nederland raakte hij niet
of moeilijk kwijt en zijn schip was op
de retourreizen waarschijnlijk niet vol.
Of dit alleen aan de slechte marktsitua¬
tie lag, is moeilijk te zeggen, maar Cor¬
nelis lijkt ook niet zo’n goede hande¬
laar. Zijn commissie zal niet erg hoog
geweest zijn. Veel geluk had hij niet op
zijn reizen, twee maal heeft hij zijn schip
verloren. In dit artikel wordt maar een
deel van Cornelis’ leven en werk belicht.
Of hij vóór de bestudeerde jaren al voer
en of hij erna bleef varen, blijft helaas
(nog) onbekend. Hopelijk wordt er
meer onderzoek verricht naar schippers
in deze tijd en in deze situatie, zodat in
de toekomst te bekijken valt of schip¬
per Cornelis Gerrits een doorsnee-schipper was of juist iemand die anders dan
anderen leefde en zijn zaken regelde.

Noten
Gebruikte afkortingen: ARA - Algemeen Rijksarchief Den Haag; AWG - Archiefdienst West¬
friese Gemeenten, Hoorn; CG — Cornelis Gerrits; GAA — Gemeentearchief Amsterdam; ORM
— Oud-rechtelijk archief Medemblik; RAH — Rijksarchief Haarlem.
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1. Dit artikel is een bewerking, na aanvul¬
lend onderzoek, van mijn doctoraalscrip¬
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Klaas CG aan CG dd. 23-5-1789
77. ibid. 78: brief van T. Wilmand aan CG dd.
17- 6-1789
78. ibid. 80: brief van E.H. Reymers aan CG
dd. 19-7-1789
79. P.J. van Winter, Het aandeel van de Amsterdamschen handel, dl. II p. 393
80. GAA, Lijst van ambten en beroepen, IJ 1,
1783-1789
81. nergens wordt vermeld wat de maten zijn
of de inhoud is van deze en andere kisten.
82. AWG, ORM 5404, boedelpapieren 11:
rekening en verantwoording aan L.E.
Arons; ibid. 17: obligatie van CG aan L.E.
Arons dd. 1-12-1783; ibid. 16: rekening
over één kist; ibid. 18: rekening van CG
bij Samson Godfried & Comp. dd. 2-121783; ibid. 19: obligatie van CG aan Sam¬
son Godfried & Comp.
83. ibid. 11: rekening en verantwoording aan
L.E. Arons
84. ibid. 22: rekening van ’’the owners of the
Brig. Vrou Maria” bij Randall Son & Ste¬
warts, dd. 19-6-1784.
85. ibid. 26: afschrift notariële akte mr. A.
Mylius, Amsterdam, dd. 25-3-1785
86. GAA, Lijst van ambten en beroepen, IJ 1,
1783-1789
87. In een notariële akte uit 1784 verklaart
W.E. Slijk dat het schip de Eendracht door
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de firma Schultz, Serruys, Tamm & Comp.
te Oostende verkocht wordt aan de firma
Ehinger, Wielant & Comp., eveneens te
Oostende ’’voor rekening mitsgaders als
macht hebbende van hem comparant”
W.E. Slijk ”en dat ’t zelve schip hem heer
comparant geheel en al in eigendom is
toebehorende...”: GAA, Notarieel archief
Amsterdam (NAA) 16724, nr. 134 dd.
15-3-1784 mr. P.C. Nahuys. Slijk laat zijn
goederen ook vervoeren in andere Keizer¬
lijke (d.w.z. van de Oostenrijkse Neder¬
landen) schepen: in 1782 in de Beminde
Johanna Maria en in 1783 in de Nieuwe
Resolutie. Hij verzekert dit laatste schip
zelf, vermoedelijk is hij er boekhouder
van. GAA, NAA 16722, nr. 371 dd. 25-81783 en NAA 16723, nrs. 466, 498 mr.
P.C. Nahuys.
88. AWG, ORM 5404, boedelpapieren 3: inen verkopenboek 1786-1787; alle hierna
volgende gegevens komen hieruit.
89. ibid. 9: rekening van de scheepsgoederen
en het schip de Vrouwe Maria.
90. Van diverse stoffen kan niet precies het
bedrag bepaald worden, zodat de bedra¬
gen daarvan niet meegerekend konden
worden.
91. AWG, ORM 5404, boedelpapieren 40:
brief van CG aan Keizer dd 8-5-1787.
92. ibid. 51: brief van CG aan W.E. Slijk dd.
8-5-1787.
93. ibid. 40: brief aan CG aan W.E. Slijk dd.
26-3-1787.
94. ibid. 9: rekening van de scheepsgoederen
en het schip de Vrouw Maria; ibid. 40:
brief van CG aan Slijk dd. 26-3-1787;
ibid. 42: brief van CG aan Kejjzer dd. 263-1787; ibid. 51: brief van CG aan Slijk
dd. 8-5-1787; ibid. 56: brief van CG aan
Krop dd. 28-6-1787.
95. ibid. 9: rekening van de scheepsgoederen
en het schip de Vrouw Maria.
96. ARA, VWIS 151: Lijst van de schepen uit
Demerary vertrokken in opgaaf hunner la¬
ding gedurende 1784-1789.
97. AWG, ORM 5404, boedelpapieren 72:
brief van CG aan Slijk dd. 9-3-1789.
98. ibid. 70-72: brief van CG aan Slijk dd. 182-1789. Ik neem aan dat hier niet over de
prijs gesproken wordt, die CG voor de aan¬
koop moet betalen, maar over de vracht¬
en verkoopprijs die CG voor de goederen
mag berekenen.
99. Zie noot 2.

MEDEDELINGEN

Over de auteurs

Rectificatie artikel Snapper in nummer

K. Degryse, geboren 1950, specialiseer¬
de zich in de sociaal-economische en
koloniale geschiedenis aan de Rijksuni¬
versiteit van Gent. Sinds 1980 is hij ver¬
bonden aan het Rijksarchief te Gent.
Hij publiceerde vooral over de Oostendse
Compagnie en over de sociaal-economi¬
sche toestand te Antwerpen in de acht¬
tiende eeuw.

De lezer zal hebben gemerkt dat in het
artikel van F. Snapper, “De scheepvaart
in het Maasgebied in de periode 17541776”, in jaargang 3, 1984, nummer 1,
op bladzij 22 in plaats van de ingekomen
en uitgezeilde schepen betreffende Goeree en Maas in de jaren 1760 en 1761,
die van het Vlie zijn gepubliceerd. Nu
zijn de schepen, die in 1760 en 1761
zowel in Goeree en Maas als die in het
Vlie binnen liepen, reeds gepubliceerd
in F. Snapper, “De generale lijsten van
schepen, die in de perioden 1758-1761
en 1783-1786 in Holland zijn binnenge¬
komen” in: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek XLII (’s-Gravenhage,
1979). Aangezien voor het economischhistorisch onderzoek de lijsten van bin¬
nengekomen schepen van het meeste
belang zijn, heeft de redactie in overleg
met de heer Snapper, besloten de lijsten
voor Goeree en Maas voor de jaren 1760
en 1761 in dit tijdschrift niet af te druk¬
ken.

1(1984)

S.R. Walda (1954) volgde na het Athe¬
neum op de Pedagogische Akademie de
opleiding tot onderwijzer. Vanaf 1977
studeerde hij geschiedenis aan de Rijks¬
universiteit Leiden. Naast het hoofdvak
Nieuwe Geschiedenis had o.a. het bijvak
Zeegeschiedenis zijn belangstelling. In
1983 is hij afgestudeerd.

LITERATUUR

Boekbesprekingen
BOSSCHER, Ph.M., De Koninklijke marine in
de Tweede Wereldoorlog. Deel I. Franeker,
Wever, 1984, 635 pp., ill.
Op 21 maart jongstleden promoveerde Ph.M.
Bosscher tot doctor in de letteren op het eer¬
ste deel van de officiële geschiedschrijving van
de Koninklijke marine tijdens de Tweede We¬
reldoorlog. Een begin, maar tevens een eind¬
punt. Het is het begin van een trilogie, dat in
de pers bepaald goed wordt onthaald en ook
zijn waarde heeft bij pogingen tot vergelijkin¬
gen met de hedendaagse defensieproblematiek.
Een (voorlopig) eindpunt is het, omdat een
oude hartewens van onze marine eindelijk ver¬
vuld wordt. Reeds vanaf de meidagen van
1940 heeft men in de marine het onderzoek
verricht, waarvan de resultaten nu in handza¬
me vorm voor het brede publiek toegankelijk
worden.
Het onderwerp was aan Bosscher niet onbe¬
kend. Zijn ervaringen op de Afdeling maritie¬
me historie van de marinestaf, bij het Helders
marinemuseum, de Marinestafschool en het
Koninklijk instituut voor de marine hebben
hem uitstekend op de opdracht tot het schrij¬
ven van de geschiedenis van de marine in WO
II voorbereid. Hij werd daarvoor van alle ande¬
re taken ontheven.
Dit eerste deel behandelt de voorgeschiedenis
tijdens het Interbellum, gepast in politiek en
internationaal kader. Vervolgens komen het
beleid en de acties in het Europese theater aan
de orde, tot het uitbreken van de oorlog in
Azië (december 1941). In deel II zal de aan¬
dacht worden verplaatst naar dat Aziatische
front, tot de val van Indië in maart 1942. Het
laatste deel zal het vervolg van beide andere
delen bevatten, de acties in de West, en de
voorbereidingen op de wederopbouw na de
oorlog.
Bosscher besteedt veel aandacht aan de krijgs¬
verrichtingen. De vraag is gesteld, of deze wel
in een wetenschappelijk boekwerk thuishoren.
Of niet veel meer accent op analyse moet wor¬
den gelegd. Het is echter juist de verdienste
van de auteur, dat hij een evenwicht heeft ge¬
vonden tussen het weergeven van de acties,
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hetgeen zijn opdrachtgever wenste, en de ana¬
lyse van het bedrijf van de Koninklijke marine.
Daardoor vindt men naast politiekstrategische
en materiële aspecten ook organisatorische en
sociale zaken, die in de traditionele militaire
geschiedschrijving ontbreken.
De auteur is te bescheiden, wanneer hij zegt
dat er maar weinig echt nieuwe conclusies te
trekken waren, die van grote betekenis zijn.
Het boek staat vol waardevolle nieuwe inzich¬
ten. Daarvan kunnen er in dit bestek slechts
enkele worden genoemd. Zo ontdekte Bos¬
scher, dat kort vóór de oorlog nog erg veel is
geoefend en dat op technisch gebied uitvin¬
dingen zijn toegepast, die voor een kleine ma¬
rine niet vanzelfsprekend waren.
Belangwekkend, ook voor nü, zijn de voorbeel¬
den van spanning tussen politieke lijn en pro¬
fessionele eisen, die zich bij het marinebeleid
voordeden. Zo werkte de marine zonder voor¬
kennis van de regering al samen met de Royal
Navy. De toenmalige marine-attaché in Lon¬
den, A. de Booy, werkte aan voorbereidingen
voor een evacuatie der Koninklijke marine,
analoog aan die van de Poolse in 1939. Deze
activiteiten doorkruisten de neutralistische
politiek van de regering geheel. Van haar kant
hield de regering echter de marine weer on¬
kundig van geheime plannen om, in geval van
een Duitse inval in Nederland, Britse, Belgi¬
sche en Franse versterkingen te vragen. Bos¬
scher beschrijft op boeiende wijze het lot van
het personeel, dat in Nederland achterbleef.
De overgrote meerderheid van zowel officie¬
ren als schepelingen tekende de omstreden
verklaring op erewoord. De vlag- en opperofficieren van marine en landmacht meenden be¬
ter te kunnen beloven niets tegen Duitsland te
ondernemen en dan in eigen land misschien
nog van nut te kunnen zijn, dan in groten ge¬
tale in kampen “niets te gaan doen”. De au¬
teur verdedigt de ‘collaboratie’ van diensten
als het Loodswezen en de Rijkswerf, die door
de Duitsers compleet werden overgenomen;
het marinepersoneel daar werkte mee met het
oog op het belang van het Nederlandse volk.
Bosschers belangrijkste stelling is, dat de Ko-

ninklijke marine zich tijdens de oorlog door¬
gaans uitstekend heeft gedragen. Men heeft
meer gepresteerd dan met slecht materieel en
met grote verliezen redelijkerwijs had kunnen
worden verwacht. Terwijl Koninklijke land¬
macht en KNIL verdwenen, bleef de Konink¬
lijke marine verder vechten. Meer dan driedui¬
zend mensen sneuveleden, de grootste groep
Nederlanders na de joden en de zigeuners. De¬
ze feiten zijn buiten de marine, en met name
bij de jongere generatie, nauwelijks bekend.
Bosschers boek is natuurlijk evenmin het laat¬
ste woord als het geval is met het werk van
prof.dr. L. de Jong. Beide historici hebben een
complexe en zeer omvangrijke materie bestu¬
deerd en toegankelijk gemaakt. Reeds vóór en
ook tijdens de promotie kwam naar voren, dat
bij een dergelijk veelomvattend onderwerp al¬
leen het belangrijkste aan de orde kan komen.
Bovendien hebben beide auteurs hun eigen ac¬
centen gelegd; deelonderwerpen, zoals het
aanschafbeleid in Londen of de personeels¬
zorg, zijn nog nauwelijks bestudeerd; Er blij¬
ven dus nog genoeg onderwerpen voor onder¬
zoek bestaan. Een ander verwijt, dat Bosscher
zelf al verwachtte, is dat hij meestal aan de op¬
pervlakte moest blijven. Zijn belangrijkste
bron is de serie geclassificeerde monografieën,
die Maritieme historie op grond van de archie¬
ven al kort na de oorlog heeft samengesteld.
Intensieve studie van de primaire bronnen is
bij een officiële geschiedschrijving natuurlijk
gewenst. Dat zou echter hebben betekend dat
de auteur, net als De Jong, een stafbureau ach¬
ter zich had moeten krijgen, zoals oorspronke¬
lijk ook de bedoeling was. Nu heeft hij al het
onderzoek als solist moeten verrichten.
Toch blijven er nog enkele praktische punten
van kritiek over. Zo ontbreekt op het stofom¬
slag een overzichtje van de driedeling van het
werk. Verder moet de lezer het doen met een
register op personen en schepen; een zakenre¬
gister is bü een dergelijk belangrijk boek toch
onmisbaar. Een derde punt is, dat het boek
niet vlot leest. Bosscher staat bekend als een
boeiend en humoristisch verteller, maar zijn
schrijftaal is plechtstatig en nodeloos gecom¬
pliceerd. Bovendien wordt het betoog her¬
haaldelijk onderbroken door voetnootexcursies. Daarin wordt een veelheid van aanvullen¬
de informatie geboden, die wel interessant is,
maar voor het betoog zelf lang niet altijd no¬
dig is. Ook de verantwoording is wat al te ge¬
wetensvol gebeurd. Bosschers notenapparaat
beslaat liefst 170 pagina’s ofwel bijna de helft
van de eigenlijke tekst. Dit had de auteur be¬
ter bij enkele instellingen kunnen deponeren,

zodat de informatie niet verloren zou gaan.
Deze opmerkingen doen echter niets af aan
de waarde van het boek. Wij hebben hier te
doen met een belangwekkend en fraai uitge¬
geven standaardwerk, dat zeker intensief zal
worden gebruikt. De Koninklijke marine mag
zich met dit eerste deel gelukkig prijzen, en
de historicus niet minder. Ik zie met belang¬
stelling uit naar de volgende delen.
G.J.A. Raven
GRAHAM, G.S., The China station: war and
diplomacy 1830-1860. Oxford, Clarendon,
1978, 478 p.
Evenals het in 1967 verschenen “Great Bri¬
tain in the Indian Ocean 1830-1850” (O.U.
P.) is het nieuwe boek van Gerald S.Graham
over de rol van de Britse marine in de ontslui¬
ting van het keizerrijk China een informatief
en beeldend geschreven overzichtswerk. In de
inleiding geeft de auteur de grenzen van zijn
onderzoek duidelijk aan. Hij beperkt zich tot
het beschrijven van drie Britse marine expedi¬
ties in de kustwateren en de rivierdelta’s, maar
voegt er aan toe: naval strategy cannot be se¬
parated from diplomatics and politics. Daar¬
om wordt ook de Britse “official mind” in het
relaas betrokken. De politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen binnen het Chinese
rijk zelf blijven buiten beschouwing. Stilzwij¬
gend wordt van de lezer verwacht dat hij enigs¬
zins met de Chinese geschiedenis bekend is.
“Tartar Troops”, “Canton braves”, en “Taiping rebels” worden ten tonele gevoerd met
een vanzelfsprekendheid alsof het “watergeu¬
zen” of “sans culottes” betreft. Wie meer wil
weten over het institutionale kader van China
tijdens deze periode, doet er wijs aan zich na¬
der te oriënteren in een standaardwerk als
“The Great Transformation” van J.K. Fairbank.
Tussen 1830 en 1860 werd de keizerlijke rege¬
ring in Peking gedwongen om haar buitenlan¬
dse politiek tegenover de Europese mogendhe¬
den geheel te herzien.
In 1830 waren privéhandelaren evenals de die¬
naren van de East India Company in Canton
nog op anachronistische wijze vertegenwoor¬
digd door een Select Committee, dat uitslui¬
tend petities via Chinese compradores tot de
provinciale gouverneur van Canton mocht
richten. “Free enterprise” eiste echter aange¬
paste vertegenwoordiging. Dertig jaar later za¬
gen de kooplieden hun belangen beschermd
door consulaire medewerkers in de belangrijk¬
ste havens langs de kust en door een gezant
aan het hof in Peking. Deze emancipatie in de
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diplomatieke betrekkingen met het hemelse
rijk werd geenszins met vreedzame middelen
bereikt; zij werd afgedwongen in een drietal
maritieme expedities: power grows out of the
barrel of thegun(boat). Het Chinese keizerrijk,
van oudsher slechts aan de noordwestelijke
grens bedreigd -vandaar de vermaarde “10.000
mijlen muur”- kreeg nu plots in het zuidoos¬
ten te maken met rode barbaren, die net als de
Mongolen door hun grote beweeglijkheid vrij¬
wel ongrijpbaar waren.
De Britse marine buitte de grote veranderin¬
gen, die op technologisch gebied plaatsvonden
in het moederland, volledig uit. Het uiterst
ondiep-stekende stoomschip “Nemesis” (vijf
voet met het midzwaard op) kon niet alleen
de tot voor kort ongrijpbare jonken van de te¬
genstander tot in de kleinste kreekjes achter¬
volgen, het kon bovendien de zware en slecht
manoeuvreerbare zeilschepen van de marine
riviermondingen binnenslepen, en in stelling
brengen voor Chinese forten. Maar Graham
praat niet alleen over technologische zaken.
Hij graaft dieper, of het nu het eigen karakter
en temperament van de kanonneerboot-bemanningen betreft, of paarden die hun benen
braken tijdens het vervoer over de grillige Chi¬
nese zee, of de uit India afkomstige sepoytroepen, die ondervoed (omdat ze geen op zee
klaargemaakt eten mochten nuttigen) aan
boord van de troepenschepen als ratten stier¬
ven. Ook verhalen over het zeemanschap dat
ten toon gespreid werd op deze vrijwel onbe¬
kende kust (de eerste expedities bedienden
zich van door jezuieten in de 18e eeuw ver¬
vaardigde kaarten) of over de eindeloze ver¬
veling onder de bemanningen van de patrouil¬
levaartuigen, die maandenlang op eenzelfde
post bleven gestationeerd - dit alles passeert
de revue.
Was er aanvankelijk sprake van een overweldi¬
gende technologische overmacht aan de kant
van de Engelsen, reeds in de jaren zestig ble¬
ken de Chinezen in staat op zulk een effectie¬
ve wijze fortificaties aan te leggen en uit te
rusten, dat men zelfs vermoedde dat de Rus¬
sen hier de hand in hadden. Het was dan ook
aan een betere organisatie, strategie en vooral
discipline te danken, dat de Chinese tegenstan¬
der zonder grote verliezen kon worden ver¬
slagen.
De campagnes van de marine langs de Chinese
kust maakten geen deel uit van een duidelijk
geformuleerde koloniale politiek, zij waren
eerder het resultaat van een opportunistische
politiek die aan de noden van het moment te¬
gemoet kwam. Bijzonder interessant in dit
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opzicht zijn Grahams observaties betreffen¬
de het vaak volledig tegengestelde effect, dat
bepaalde acties tot gevolg hadden. Telkens
weer schrokken de Europeanen ervan terug
om door een bombardement van civiele doe¬
len, zoals bijvoorbeeld de stad Canton, hun
wil af te dwingen. Deze daden van zelfbeheer¬
sing werden door de Chinese tegenstander als
tekens van zwakte uitgelegd. Het is dan ook in
deze context, dat de mateloze plunderingen
en de vernietiging door de Frans-Engelse troe¬
pen van het keizerlijk zomerpaleis in Peking
moet worden bezien - begrepen zou te veel ge¬
zegd zijn. Eindelijk kon men de hooghartige
oosterse despoot in het diepst van zijn ziel
treffen. De ironie van het lot wil, dat dit paleis
in de 18e eeuw door jezuieten voor de keizer
Chienlung geheel naar de maatstaven van de
Europese smaak gebouwd en ingericht was,
een soort omgekeerde Chinoiserie. Diens ach¬
terkleinzoon zal het zeker vreemd gevonden
hebben, dat de rode barbaren uitgerekend het
enige concrete indeaalbeeld van hun bescha¬
ving in China met de grond gelijk maakten.
L.Blussé
MACDOUGALL, Ph., The Chatham Dockyard
story. Rochester, Rochester Press, 1981,
189 p.
KOOP, G., K.GALLE, F .KLEIN, Von der Kaiserlichen Werft zum Marinearsenal: Wilhelmshaven als Zentrum der Marinetechnik seit
1870. München, Bernard & Graefe, 1982,
216 p.
REINDERS FOLMER- VAN PROOIJEN, C.,
Rijkswerf Willemsoord 1822-1982. Overzicht
van de geschiedenis van terreinen en gebou¬
wen. (Den Helder), Rijkswerf, 1982, 37 p.
Het lijkt zinvol deze drie publicaties samen te
bespreken, omdat zij laten zien op hoe ver¬
schillende wijze men de samenstelling van een
uitgave over de geschiedenis van een marine¬
werf kan aanpakken. MacDougall heeft duide¬
lijk alle facetten willen belichten van de histo¬
rie van de werf die in 1547 aan de Medway
werd gesticht en aan welker bestaan als “Royal
Dockyard” dit jaar een eind komt. Toch is
zijn boek niet een werkelijk totaalbeeld ge¬
worden; daarvoor is het teveel een verzameling
mededelingen van min of meer anecdotische
aard, waarin soms maar weinig lijn valt te ont¬
dekken. Onder de zeer uiteenlopende onder¬
werpen die aan de orde komen (om een in¬
druk van hun verscheidenheid te geven: het
boek bevat een hoofdstuk betreffende de
“Dickens Connection” en geeft de namen van
de acht locomotieven die in 1981 dienst de-

den op het eigen spoorwegnet van de werf) is
uiteraard ook het “genereux exploict” van ju¬
ni 1667. Wat daarover wordt medegedeeld,
lijkt echter geheel aan de meest voor de hand
liggende gedrukte bronnen ontleend. Een lijst
van op de werf gebouwde schepen vormt een
nuttige bijlage. De eveneens als bijlage opgeno¬
men lijst van “listed buildings” (beschermde
monumenten) wekt de verdenking onvolledig
te zijn en geeft in ieder geval slechts een flau¬
we indruk van de betekenis van de marine¬
werf te Chatham als architectonisch monu¬
ment. De literatuuropgave vertoont opvallen¬
de hiaten.
Bij het boek van Koop, Galle en Klein ligt de
nadruk veel meer dan bij dat van MacDougall
op de illustraties. Het is in wezen een foto-album met vrij summiere begeleidende tekst als¬
mede enkele bijlagen. Onder laatstgenoemde
vindt men wederom een lijst van op de werf
gebouwde schepen. De ondertitel kan misver¬
stand wekken. Weliswaar werd in mei 1870 de
eerste “Oberwerftdirektor” benoemd, maar
het boek bevat diverse afbeeldingen van de
werkzaamheden, die in de jaren ’60 van de
19e eeuw werden uitgevoerd om op het in
1854 door Pruisen van Oldenburg gekochte
gebied aan de Jade een marinebasis annex ma¬
rinewerf tot stand te brengen. Merkwaardig is
dat men uit tekst noch afbeeldingen iets wij¬
zer wordt omtrent de gang van zaken te Wilhelmshaven in november 1918. Daarentegen
wordt zeer uitgebreid aandacht besteed aan de
ontmanteling van de werf na de Tweede We¬
reldoorlog en het wegvoeren van voormalige
eenheden van de “Kriegsmarine”, die aan de
diverse Geallieerden waren toegewezen. Op
p. 85 vindt men een afbeelding van de drij¬
vende luchtafweerbatterij ‘Undine’, ex-Hr. Ms.
‘Jacob van Heemskerck’. De connectie die
tijdens de Tweede Wereldoorlog bestond tus¬
sen de toenmalige “Kriegsmarinewerft” te
Wilhelmshaven en de Rijkswerf Willemsoord
komt nauwelijks ter sprake.
Het lijkt moeilijk om zó over de geschiedenis
van een marinewerf te publiceren, dat de lezer
geen behoefte heeft aan een serie plattegron¬
den die de situatie op verschillende tijdstippen
weergeeft. Gebruikers van het boek van Mac¬
Dougall moeten het doen met een reproductie
van een kaart uit 1908, die de situatie van dat
jaar weergeeft en tevens in beeld brengt hoe
het werfterrein tussen 1547 e'n het begin van
deze eeuw is uitgebreid. De kaart in kwestie is
mede door de kleine schaal zo onduidelijk, dat
men er weinig aan heeft. Het boek over de
werf te Wilhelmshaven bevat een nogal schets¬

matig opgezette plattegrond, die de huidige si¬
tuatie weergeeft, en een aantal reproducties
van historische plattegronden, die helaas ook
weer moeilijk leesbaar zijn door de kleine
schaal.
De uitgave, die het licht zag bij het 160-jarig
bestaan van de Rijkswerf Willemsoord, is daar¬
entegen als het ware gecomponeerd rond een
serie zeer duidelijke plattegronden. Men vindt
daarop weergegeven de toestand op diverse
tijdstippen tussen 1810 en 1982. Steeds kan
onmiddellijk een vergelijking worden gemaakt
met de situatie in laatstgenoemd jaar, omdat
de diverse historische plattegronden in zwart
geprojecteerd zijn op de plattegrond Anno
Domini 1982 in oranje. In combinatie met de
uitgebreide bijschriften, waarvan zij zijn voor¬
zien, geven deze kaarten inderdaad een helder
’’overzicht van de geschiedenis van terreinen
en gebouwen”. Vooraf gaat een beknopte in¬
leiding. Daarin wordt de historie van de haven¬
werken aan Het Nieuwe Diep geschetst en de
ontwikkeling van de marinewerf aldaar in een
breder kader geplaatst. Dit laatste gebeurt met
name door te wijzen op veranderingen in de
logistieke behoeften van de vloot en hun in¬
vloed op de bewerktuiging van wat sinds 1933
de enige marinewerf in Nederland is. Wie in
het voetspoor van de samenstelster verder zou
willen gaan, kan zijn voordeel doen met de ge¬
degen verantwoording van de kartografische
en andere bronnen.
Resumerende meen ik te mogen stellen dat
van het hier besproken trio de publicatie van
Mevrouw Reinders Folmer kwalitatief de bes¬
te is. Meer dan bij de twee andere dekt de vlag
de lading en die lading is van hoog gehalte.
’Rijkswerf Willemsoord 1822-1982’ is niet in
de boekhandel verkrijgbaar. Ik neem echter
aan dat de directie van de werf gaarne bereid
is serieuze belangstellenden een exemplaar van
de brochure toe te zenden.
Ph.M. Bosscher
MARDER, A.J., Old friends, new enemies.
The Royal Navy and the Imperial Japanese
Navy. Strategic illusions 1936-1941. Oxford,
Clarendon Press, 1981, 533 p.
Marder, stellig één der belangrijkste marinehistorici van zijn generatie, is in het harnas gestor¬
ven. Hij overleed toen men bezig was met het
zetten van de tekst van het hier te bespreken
boek. Dat is geconcipieerd als het eerste van
twee delen over de Britse en de Japanse mari¬
ne gedurende ’’the crucial 1936-1945 decade”.
Waarom 1936 als beginpunt-in-de-tijd is geko¬
zen, wordt uiteengezet in het eerste hoofdstuk.
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Weliswaar leidde het opzeggen van het in 1902
gesloten Brits-Japanse bondgenootschap door
de Britten twintig jaar later een ’’process of
alienation” in tussen de zeemachten van de ge¬
wezen verdragspartners. Pas vanaf 1936 even¬
wel gingen zich in Japanse marinekringen dui¬
delijk anti-Britse gevoelens manifesteren, zulks
vooral als gevolg van negatieve Britse reacties
op de Japanse penetratie in China. Het tweede
deel van de ondertitel is naar mijn oordeel niet
heel gelukkig gekozen. Het dekt namelijk vrij¬
wel uitsluitend de inhoud van de acht hoofd¬
stukken, die direct na het eerste volgen. Daar
krijgen vooral de aandacht het aandeel van de
Britse admiraliteit in de strategische voorberei¬
ding van eventuele actie tegen een Japans of¬
fensief in Zuid-Oost Azië, alsmede de rol van
de Japanse marineleiding in het langdurige en
ingewikkelde proces dat op 1 december 1941
voerde tot het besluit van een ’’Conferentie bij
de Troon” om de Verenigde Staten, het Britse
Rijk en Nederland de oorlog aan te doen.
Het hoofdthema van de hoofdstukken X tot
en met XII wordt aangeduid als ’’Comparisons
and Images”. Mede door het trekken van ver¬
gelijkingen met de Britse marine wordt gepoogd
de kwaliteit te analyseren van personeel en
materieel van de zeemacht van de tenno. Ver¬
volgens wordt getracht vast te stellen, hoe
men bij de Britse marine dacht over de Japan¬
se en bij de Japanse over de Britse. Het boek
eindigt met drie hoofd stukken over de tragi¬
sche geschiedenis van ’’Force Z” (tot haar ver¬
trek uit Singapore op 8 december 1941 ’’For¬
ce G”): de formatie met als kern het slagschip
’Prince of Wales’ en de slagkruiser ’Repulse’,
welke schepen beide op 10 december 1941
hun ondergang vonden bü Kuantan op de
Oostkust van Malakka.
Voorzover in dit boek de besluitvorming op
strategisch gebied behandeld wordt, lijkt het
vooral nieuws te bieden betreffende een episo¬
de die ook deel uitmaakt van de Nederlandse
geschiedenis. Zoals bekend — men vindt ter
zake het nodige in deel 9A van ”De Jong” en
vooral in de door Manning en Kersten verzorg¬
de documentenpublicaties — heeft het heel
lang, tot begin december 1941, geduurd voor¬
dat Whitehall voldeed aan het verzoek van de
Nederlandse Regering om een garantie van
hulp in het geval van een Japanse aanslag op
haar territoir in Zuid-Oost Azië. Uit Marders
relaas blijkt duidelijk, hoezeer de ’’Admiralty”
met recht in enkele van de door Manning en
Kersten gepubliceerde documenten over deze
aangelegenheid als, vermoedelijke, boosdoen¬
ster wordt aangeduid. Met Churchill was zij de
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voornaamste remmende factor. Gedurende de
gehele in dit boek behandelde periode heeft
zij zich, wanneer zij bij de besluitvoerming ten
aanzien van het Verre Oosten betrokken werd,
steeds zeer sterk laten leiden door een, alles¬
zins gerechtvaardigd, besef van eigen zwakte.
In dit geval is zü, niettegenstaande de aandrang
van onder anderen Eden, tenminste tot in no¬
vember 1941 het standpunt blijven innemen,
dat het onverantwoord was om militaire steun
toe te zeggen bij de afweer van een Japanse
aanval op Nederland-Indië, zolang men niet
wist wat de Verenigde Staten zouden doen.
Deze keuze van beleid frappeert vooral wan¬
neer men in het oog houdt dat een belangrijk
deel van de Koninklijke marine tezelfdertijd
onder operationele leiding van de “Admiralty”
in actie was tegen de Duitsers en Italianen.
Het tiende tot en met twaalfde hoofdstuk zul¬
len vrijwel iedere lezer veel informatie bieden,
die hij elders nog niet aantrof. Voorzover mij
bekend is althans buiten Japan niet eerder iets
gepubliceerd, dat een zo evenwichtig gecom¬
poneerde en gedetailleerde schildering biedt
van de toestand van de Japanse marine aan de
vooravond van de Tweede Wereld-oorlog. Be¬
halve de reeds genoemde analyses vindt men
er onder meer een beschrijving van de orga¬
nen, ‘binnen’ en ‘boven’ de marineorganisatie,
die betrokken waren bij de besluitvorming op
strategisch gebied, en karakterschetsen van ve¬
len die tussen 1936 en 1941 in de marine van
de tenno een belangrijke rol speelden. De ge¬
gevens die in deze hoofdstukken zijn verwerkt,
heeft Marder voor een niet gering deel ont¬
leend aan gesprekken met gewezen officieren
van de Japanse keizerlijke marine. Zowel daar¬
bij als bij het gebruik van schriftelijke bronnen
van Japanse herkomst stuitte hij op eigenaar¬
dige moeilijkheden, voortvloeiend uit wat hier
kortheidshalve zij aangeduid als de Japanse
traditie. Zijn uiteenzetting betreffende die
problemen, in het woord vooraf, vormt even
boeiende als informatieve lectuur.
Onder de “Comparisons” mag een hoogtepunt
genoemd worden die tussen Etajima (het Ja¬
panse equivalent van het Koninklijk instituut
voor de marine) en het “Britannia Royal Na¬
val College” te Dartmouth. Waar de “Images”
aan de orde komen, wordt overtuigend aange¬
toond, dat de Britse marine in het algemeen
(er waren uitzonderingen, zoals admiraal Sir
Frederick Dreyer, de laatste “Commander-inChief, China Station”, die vóór december
1941 in die functie Japan bezocht) de Japanse
op een aantal belangrijke punten schromelijk
heeft onderschat. Dit laatste zal weinigen ver-

bazen. Daarentegen wordt stellig veler verba¬
zing, én bewondering, gewekt door het verhaal
van de onderzeeboot H.M.S. ‘Regulus’, die in
de herfst van 1941 een tocht naar de Japanse
wateren maakte, vanwaar zij terugkeerde met
onder andere een foto van de Gecombineerde
Vloot ten anker in een baai bij Zuidelijk Kioesjioe.
De hoofdstukken over “Force Z” vormen,
mét ‘Battleship’ van Martin Middlebrook, wel
het beste dat tot nu toe ooit over die tragische
geschiedenis gepubliceerd is. Vermelding ver¬
dient, dat Marder heeft ontdekt, dat op insti¬
gatie van admriaal Sir Tom Phillips in de vroe¬
ge morgen van 8 december 1941 een confe¬
rentie is gehouden “with the intention of dis¬
covering precisely what was desired of “Force
Z””. Die bijeenkomst, in de “War Room” van
de marinebasis te Singapore, wordt in extenso
beschreven.
Peter Kemp, bij velen te goeder naam en faam
bekend als auteur en als gewezen chef van de
“Naval Historical Branch” van het Britse Mi¬
nisterie van Defensie, heeft de drukproeven
gecorrigeerd en de index samengesteld. Voor
de wijze waarop hij die taken heeft vervuld
komt hem zeker lof toe. Toch vermoed ik dat
wanneer Marder zelf de laatste hand aan dit
had kunnen leggen de tekst op een aantal
plaatsen groter helderheid en een meer logi¬
sche struktuur zou hebben vertoond. Ook in
deze vorm is het boek echter zijn auteur
geenszins onwaardig.
Ph.M. Bosscher
MCKEE, E., Working boats of Britain: their
shape and purpose. Londen, Conway Mariti¬
me, 1983, 256 p., vele door de auteur gete¬
kende plans.
Zoals Basil Greenhill, voormalig directeur van
het National Maritime Museum te Greenwich
in zijn voorwoord schrijft, werden in NoordAmerika en de Scandinavische landen reeds
talrijke studies ondernomen over kleine boten.
Daardoor werd in die gebieden een opmerke¬
lijke opleving van de belangstelling voor deze
vaartuigen teweeggebracht. In Groot-Brittannië werd wél een aantal afzonderlijke studies
ondernomen van plaatselijke boten, maar een
ruim overzicht van alle varianten van de Britse
wateren bleek tot hiertoe niet voorhanden.
Het is de verdienste van McKee deze hiaat op¬
gevuld te hebben met een uitstekend en diep¬
gaand werk, waarin een groot aantal boten van
de Britse wateren (die van de kusten van Enge¬
land, Schotland en Wales, en ook wel van en¬
kele binnenwateren) op grondige wijze bespro¬

ken en afgebeeld wordt. In het geheel zijn dat
zo’n 40 typen.
Over de ruim 180 afbeeldingen moet al onmiddelijk gezegd worden, dat deze opvallen
door hun hoge kwaliteit, hun duidelijkheid en
raakheid. Ze zijn helder en knap getekend en
zeer gedetailleerd. De auteur heeft daarbij ge¬
bruik gemaakt van een groot aantal foto’s, die
hij tijdens zijn vijf jaar durend onderzoek ter
plaatse genomen heeft, maar eveneens van
scheepsmodellen uit de verzameling van het
National Maritime Museum, waaraan hij, met
de steun van het Caird Fund, als wetenschap¬
pelijk onderzoeker verbonden was. Zowel het
museum als dit fonds hebben het de auteur
mogelijk gemaakt zijn omvangrijk en practisch
erg omslachtig onderzoek te organiseren en te
beëindigen. Inderdaad werden talrijke gege¬
vens verzameld op de meest afgelegen plaatsen
van de Britse kust. De auteur moest daar dik¬
wijls herhaalde malen terugkeren en verblijven
voor opmetingen, gesprekken, tekenwerk,
foto-opnamen. Voor dit werk gebruikte hij een
kampeerauto, zodat hij naast een bed en voe¬
ding ook over een kantoor beschikte. In het
geheel legde hij iets minder dan 16.000 mijl af
om de ongeveer 400 plaatsen te bezoeken
waar hij iets over boten kon te weten komen.
Dit veldonderzoek ging gepaard met het on¬
derhouden van een omvangrijke briefwisseling
met scheepsbouwers, schippers en vissers voor
het achterhalen van de wijze van gebruik en
bouwtechnische bijzonderheden van de boten.
Hij raadpleegde vele tientallen personen zoals
blijkt uit de lange lijst met namen.
Het werk is dan ook bijzonder grondig. Niette¬
min vestigt de auteur er de aandacht op, dat
niet alle boten in het werk zijn opgenomen.
Hij stelt dat dit een opdracht is die door meer¬
dere onderzoekers moet aangevat worden. Als
men het werk bekijkt dat hij gepresteerd heeft
voor veertig boten, dan kan men niet anders
dan zijn mening bijtreden. Behalve het veld¬
werk moest dan nog een verantwoorde ver¬
werking van het materiaal in een publicatie
aangevat worden. De auteur verdeelde zijn
boek in twee delen, ieder met zes hoofdstuk¬
ken. Het eerste deel gaat over de factoren die
de vorm van boten beïnvloeden en vormt als
het ware een theoretisch deel van het boek.
Het tweede deel handelt over de resultaten
van het onderzoek. Beide delen worden be¬
handeld aan de hand van één of ander daar¬
voor in aanmerking komend boottype.
Uiteraard worden het type en de afmetingen
van een boot bepaald door het gebruik en het
te bevaren water waarvoor zij bedoeld is. Daar-
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bij komt men vanzelf tot de vraag wanneer
een boot een boot is en wanneer zij een schip
wordt. Dit is niet alleen een zaak van afmetin¬
gen maar ook van bouwwijze en zeewaardig¬
heid. De aangehaalde omschrijving van de
Concise Oxford Dictionnary dat een schip ”a
sea-going vessel of considerable size” is lijkt
ons echter te simplistisch. Inderdaad moet
men een binnenschipper niet vertellen dat hij
op een boot vaart, want voor hem is dit de
boot die hij achter zijn schip sleept. De auteur
treedt wel in grote trekken de stelling bij dat
een boot een ongedekt of grotendeels onge¬
dekt vaartuig is, terwijl een schip gedekt is.
Maar ook andere elementen spelen nog een rol
en die verduidelijkt hij in een soort dia¬
gram.
Het Britse kustgebied dat naar de vier wind¬
streken openligt en een grote verscheidenheid
van kustformaties, hydrografische en atmosfe¬
rische omstandigheden kent, heeft als het wa¬
re de vorm en de bouwwijze van de boten ge¬
dicteerd. Dit komt duidelijk tot uiting in een
grafisch overzicht van de Britse kusten met
opgave van de overheersende windrichtingen
en -kracht tijdens vier tijdstippen van het jaar.
De aard van een kust speelt ook een rol in de
wijze waarop ze moet bezeild worden en dit
wordt grafisch verduidelijkt. Het boottype
staat daar in direct verband mee. Uiteraard
spelen het soort werk dat met de boot moet
gedaan worden en de vorm een grote rol: vis¬
sersboot, veerboot, landbouwboot, loodsboot,
parlevinker, gebouwd met een rondspant, een
v-vormig vlak, als platbodem, met scherp vooren achterschip, met een spiegel, een heve, enz.
Al deze mogelijkheden worden besproken. De
auteur gaat dieper in op het gebruik van hout,
de verschillende bouwwijzen en het verschil in
bouwwijze van vlak, stevens, boorden, span¬
ten, de werking van krachten op de romp.
Waarom een boot een bepaalde typenaam
heeft, wordt wijdlopend besproken met zo
mogelijk het waarom en het hoe, want ook
met deze boten is het zoals Nicolaes Witsen al
in de 17de eeuw schreef: ”het geslacht der
schepen is dikmaals zeer vermengd”.
De auteur heeft een aantal normen voorgesteld
om bootsvormen te beschrijven zodat een vas¬
te manier van identificatie mogelijk is. Mits in
een behoorlijke vertaling en met eventueel
aanvullingen zouden deze normen ook buiten
het Engelse taalgebied bruikbaar zijn. Alle
kenmerken van de boten zyn in hun geheel en
afzonderlijk in beeld gebracht aan de hand van
bestaande voorbeelden.
De grote meerderheid van boten werd op het
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oog gebouwd en de plaatselijke bootbouwers
pasten niet zelden een eeuwenoude traditione¬
le bouwwijze toe. Geschreven of getekende ge¬
gevens bleken zelden voorhanden. De bouw¬
wijze van deze boten wordt nauwkeurig be¬
schreven aan de hand van enkele voorbeelden
met plans en maatlijsten, benamingen van on¬
derdelen, gebruik van mallen e.a. Het gebruik
van een halfmodel, toegepast voor het bouwen
van een boot, wordt eveneens verklaard.
Een ander aspect dat besproken wordt, betreft
de voortbeweging en het sturen, het eerste
door slepen, drijven, bomen of roeien en uiter¬
aard het zeilen en door motoraandrijving. Op¬
vallend is, dat wrikken niet vermeld wordt.
Het sturen gebeurt door een roer, in welke
vorm dan ook, door een stuurriem of door
roeiriemen of met een vaarboom. De mogelijk¬
heden van deze technieken worden stuk voor
stuk besproken en zeer duidelijk geïllustreerd.
Voor het bomen worden twee begrippen ge¬
noemd, nl. het zgn. ’’punting” en het zgn.
’’quanting”. Het eerste wordt gedaan door een
stilstaand persoon aan boord van het vaartuig,
het tweede door iemand die het vaartuig voort¬
beweegt door langsscheeps over het vaartuig te
stappen en dit als het ware onder zich weg te
drukken. De roeibeweging wordt in fasen ont¬
leed en geïllustreerd. Ook het gebruik van be¬
paalde zeiltypen, vooral dan van binnenvaar¬
tuigen wordt in kaart gebracht, maar dan wel
in verband met de windkracht, de mogelijkhe¬
den van het zeil en de stabiliteit. Aan het ge¬
bruik van de motor wordt verder een uitgebrei¬
de bespreking gewijd: het inbouwen van
een motor, over de vorm van het schroefgat
(schroefkapel) bij diverse boten, naast vergelij¬
kende grafieken met betrekking tot het ge¬
wicht en de kracht van de motor ten aanzien
van de prijs.
Een heel groot hoofdstuk behandelt dan een
veertigtal boottypen, meestal boten voor de
visserij en vanzelfsprekend het gebruik dat er
in het bijzonder van gemaakt wordt. Daarbij
horen een duidelijk plan, een matenlijst, een
zeilplan en verdere details. In dit hoofdstuk
illustreert de auteur ook hoe hij een perspec¬
tieftekening van een vaartuig uitwerkt.
Hoe een aantal boottypen over Brittanië ver¬
spreid zijn, wordt in het volgende hoofdstuk
beschreven, waarna een besluit volgt met enige
bibliografie. In de appendices — ruim 30 blad¬
zijden — vindt men inlichtingen over de soor¬
ten havens, onderlinge afstanden, de plaatse¬
lijke kustvorm, het getijverschil, of het een
open of beschermde rede is, of ze aan lagerwal
of aan hogerwal ligt, e.a. Een volgende appen-

dix geeft een opsomming van de belangrijkste
kenmerken van een veertigtal boten met hun
variëteiten, zeiltype, masttype, afmetingen,
profiel, diepgang, enz. Aanvullend op de reeds
genoemde bibliografie zijn in de voetnoten
nog heel wat bibliografische gegevens verwerkt.
Er is ook een index.
J. van Beylen
OOSTERWIJK, B., Koning van de koopvaart.
Anthony van Hoboken (1756-1850). Rotter¬
dam, Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1983, 320 p.
Weinig ondernemers traden zozeer naar voren
in de periode na de opheffing van de Oost- en
West-Indische Compagnieën als de Rotterdam¬
se zeehandelaar en reder Anthony van Hobo¬
ken. Van afkomst een arme volksjongen, werk¬
te Van Hoboken zich op tot één van de lei¬
dende zakenlieden van de Maasstad; wellicht
was hij zelfs de meest prominente vertegen¬
woordiger van haar handelsgemeenschap. Bij
zijn dood in 1850 liet Van Hoboken, inmiddels
pronkend met de titels van Heer van Rhoon en
Pendrecht en Cortgene, een miljoenen-bezit na
aan onroerende goederen en gronden, brande¬
rijen, aandelen en contanten, schepen en han¬
delsgoederen. In veel opzichten ook weerspie¬
gelde zijn voorspoedige carrière die van Rotter¬
dam zelf, en als ’’Merchant Prince” was hij
vergelijkbaar met de meest vooraanstaande
kooplieden in andere Europese en Amerikaanse
havensteden.
Maakte Van Hoboken zijn eerste geld in de bo¬
ter- en kaashandel, zijn voornaamste werkkring
lag in de Aziatische en in het bijzonder in de
Oostindische handel en scheepvaart. Reeds
voor de opheffing van de V.O.C. was hij by de
particuliere handel betrokken, en zowel gedu¬
rende de Franse tijd als na 1815 bleef zijn blik
ferm op Java gericht. Een groot voorstander
van particulier initiatief zette hij zich in en na
1824 toch volledig voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij in, al dringt zich de veronder¬
stelling wel sterk op, dat hij waar mogelijk de
maatschappij voor zijn eigen karretje trachtte
te spannen. Hoe dit ook zij, Van Hoboken’s
vloot was spoedig niet alleen de grootste in
omvang, maar ook de beste in kwaliteit en re¬
putatie van het gehele koninkrijk. Ondanks de
N.H.M. bleven ook zijn handelsondernemingen
van grote betekenis. Van geen gering belang
hierbij waren de uitstekende betrekkingen, die
hij ten Departemente van Koloniën genoot, in
het bijzonder met Jean Chrétien Baud (aan wie
Oosterwijk best zijn volgende biografie zou
mogen wijden!). Van Hoboken’s prestige in

Rotterdam was onaangevochten, zoals bij ko¬
ninklijke bezoeken altyd met nadruk werd on¬
derstreept. Zijn verstandhouding met Koning
Willem I was legendarisch, maar ook in dit boek
zal men tevergeefs naar een persoonlijke ont¬
moeting tussen de twee van een diepere dan
voornamelijk ceremoniële betekenis zoeken.
In 1924 verscheen, van de hand van A. Hoynck
van Papendrecht, een gedenkboek van A. van
Hoboken en Co. Gebaseerd op het bedrijfs¬
archief van de hondervijftig jaar oude firma
bood dit werk welkome documentatie en in¬
formatie, vooral over de werkzaamheid van de
patriarch en stichter. Het was echter geenszins
een systematische of volledige studie. Door de
aard van het gebodene was het toch een zeer
waardevol boek, en zijn betekenis werd nog
aanzienlijk vergroot, toen in de meidagen van
1940 het archief van A. van Hoboken en Co.
totaal verloren ging. (Vanuit het zeer nabij ge¬
legen kantoor van E. Suermondt & Zoonen &
Co. werd een enkel correspondentieboek uit
de jaren 1820 door de echtgenote van een fir¬
mant gered). Een alomvattende en diepgaande
studie was hierdoor tot een onmogelijkheid
gemaakt, maar door Anthony van Hoboken’s
ruime werkzaamheid en contacten waren er
echter in talloze andere archiefcollecties en
verzamelingen stukken en aanwijzingen van
belang bewaard gebleven. Het vereiste echter
een speurder met uithoudingsvermogen en ini¬
tiatief om deze wijdverspreide bronnen aan te
boren en de geputte fragmentarische gegevens
aaneen te passen. Het is dan ook met een ge¬
voel van erkentelijkheid, dat men Oosterwijk’s
biografie van Van Hoboken ter hand neemt.
Zich oriënterend op de meest recente histori¬
sche onderzoekingen, heeft Oosterwijk inder¬
daad in verre hoeken en gaten gezocht en is hij
er in geslaagd een indrukwekkende documen¬
tatie op te bouwen. Hierbij dient onmiddellijk
benadrukt te worden, dat Nederland bijzonder
gelukkig genoemd moet worden in haar bezit
van rjjke en uitstekend toegankelijke notariële
archieven. Zonder de uitputtende indexering
hiervan door generaties van archivarissen zou¬
den zij nooit zo’n rijkdom aan materiaal kun¬
nen bieden, maar bovendien zijn in talloze an¬
dere landen notariële archieven strikt vertrou¬
welijk en daardoor ontoegankelijk voor onder¬
zoekers. Vooral het Gemeente Archief van
Rotterdam kon daardoor een schat aan infor¬
matie bieden. Zo kon Oosterwijk ook het pro¬
bleem oplossen van de identiteit van de Rot¬
terdamse walvisjager ’’Eersteling”, waarover
ikzelf enige jaren geleden uitgebreid, maar to¬
taal verkeerd, speculeerde (Economisch- en
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Sociaal-Historisch Jaarboek, deel 40, 1977, p.
90).
Op grond van zijn uitgebreid speurwerk heeft
Oosterwijk een degelijke reconstructie van
Van Hoboken’s leven en loopbaan kunnen op¬
bouwen. In grote trekken kan de historische
ontwikkeling van zijn handels- en scheepvaartondernemingen worden gevolgd, en ook ande¬
re zaken, als de jeneverstokerij of het vervoer
van negersoldaten van de Goudkust naar Java
(een Van Hoboken monopolie!) komen aan de
orde. Diverse aspecten en bijzonderheden hier¬
van waren wel bekend, maar er wordt toch
ook heel wat nieuws geboden, en het is bij¬
zonder nuttig alles in een chronologisch ver¬
slag bijeen te zien. In zoverre is het verhaal
zelfs té strikt chronologisch opgezet, dat het
Oosterwijk ertoe gebracht heeft maar heel
zelden eens een langer tijdsperspectief aan te
geven. De financiële aspecten van Van Hobo¬
ken’s zaken — de spil, waaromheen alles, vooral
ook zijn maatschappelijk succes, draaide — kun¬
nen door gebrek aan documentatie nauwelijks
behandeld worden, maar het zou niet geheel
onmogelijk zijn geweest verbindingen met de
meer algemene conjunctuur te leggen. Ook voor
een analyse van Van Hoboken’s gedachtenwe¬
reld en zijn strategische beslissingen is het bron¬
nenmateriaal niet toereikend, al lijkt mij, dat
ook hier Oosterwijk wat verder had kunnen
gaan dan hij gedaan heeft, bijvoorbeeld aan de
hand van sommige door Hoynck van Papendrecht vermelde passages of ook door een meer
vergelijkend onderzoek. Het verslag is bij voort¬
during op Van Hoboken gericht, en anderen
worden slechts vermeld, wanneer zij direkt met
hem in aanraking kwamen. Als gevolg hiervan
staat Van Hoboken wel wat alleen op de kade.
Vergelijkingen met andere Rotterdamse of Ne¬
derlandse ondernemers en rivalen zou zeer ver¬
helderend hebben kunnen zijn jhierbij kan men
denken aan firma’s en personen als E. Suermondt & Zoonen & Co., C.J. Blankenheym,
Cremer & Wilkens, Nicolaes de Cock (die ik
niet als Gentenaar zou kenschetsen) of ook C.
& A. Vlierboom. Ook een beoordeling van Van
Hoboken binnen het kader van de Nederlandse
economie als geheel zou welkom zijn geweest.
Interessant zijn de vele passages, die aan Van
Hoboken’s privé-leven gwijd zijn. Het is duide¬
lijk, dat hij geen sociale nadelen ondervond
van zijn gedwongen huwelijk (op 50-jarige leef¬
tijd!) met een lid van zijn huispersoneel, en in
ieder geval naar buiten toe was zijn huwelijk
een toonbeeld van burgerman’s geluk en acht¬
baarheid. Het is overigens frappant, hoezeer
zijn sexuele vitaliteit (bij de geboorte van zijn
136

laatste kind was Van Hoboken 67 jaar oud)
een weerspiegeling vond in zijn ook op zeer
hoge leeftijd niet nalatende belangstelling voor
zijn zaken. Van Hoboken’s persoonlijkheid
blijft uiteindelijk toch een vraagteken. Onte¬
genzeggelijk was hij een man met veel energie
en ondernemingslust, die tegelijkertijd ook
keiharde beslissingen kon nemen; een paterna¬
listisch weldoener, maar ook een veeleisende
en geen concessies doende meester. Wat hem
voortdreef, obsedeerde wellicht, komt hieruit
niet naar voren. Duidelijk is wel, dat hij als
succesvol zakenman de gelijke van de meest
vooraanstaanden van Rotterdam werd, zoals
door de huwelijken van zijn kinderen voor ie¬
dereen zichtbaar benadrukt werd. Frappant is
ook de trots, waarmee de voormalige arbeiders¬
jongen zich met de heerlijkheden van Rhoon
en Pendrecht en Cortgene sierde (wellicht was
het zijn voorbeeld, dat door de Dordtse elite
werd nagevolgd). Maar aan het culturele en ge¬
zelschapsleven van Rotterdam nam Van Hobo¬
ken geen deel, en het blijft onzeker, hoezeer
hij zich persoonlijk in het patriciaat van Rot¬
terdam terecht vond.
Oosterwijk’s sterke punt is vooral het boeiend
vertellen van een goed verhaal (sommigen zul¬
len zijn stijl zelfs wat al te vlot vinden), en het
is zijn verdienste een groot aantal verspreide
gegevens tot een degelijke biografie aaneengevlochten te hebben. Gaarne had ik Van Hobo¬
ken’s plaats binnen enerzijds de Nederlandse
handel en scheepvaart en anderzijds de Rotter¬
damse zakenwereld en gemeenschap wat na¬
der behandeld gezien. Ook zijn er enige on¬
nauwkeurigheden of onvolledigheden in het
historisch verslag geslopen, bijvoorbeeld over
de betekenis van zeebrieven (p. 59; het belang¬
rijkste punt was de nationaliteit van het vaar¬
tuig), de doeleinden van de N.H.M. (pp. 134-5)
en de Maatschappij voor de Walvischvaart van
1824 (p. 188; diens doel was de noordelijke
walvisvangst), het karakter van de Dordrechtsche Scheepsreederij (p. 163; geen stoomvaart)
of de bevrachtingspolitiek van de N.H.M. (pp.
177, 183-4 en 222). Ook was Van Hoboken
vanaf het begin aandeelhouder in de Wilhelminapolder, en niet slechts vanaf 1833 (p. 231).
Oosterwijk’s opinie over Van Hoboken als on¬
dernemer, werkgever, lid van de deftige stand
en ook familievader is zeer gunstig, soms tot
het onkritische toe; in deze gevallen lijkt het
wel, of zijn enthousiasme zijn oordeelsvermo¬
gen heeft beïnvloed. Maar uiteindelijk is het
ditzelfde enthousiasme, waaraan wij dit boek
te danken hebben. Er mogen dan enige bezwa¬
ren aan kleven, maar alles bij elkaar genomen

is het toch een meer dan welkome biografie,
die vooral diegenen, die in de geschiedenis van
Rotterdam en de Nederlandse scheepvaart ge¬
ïnteresseerd zijn, veel te bieden heeft. Het
boek is bovendien voortreffelijk geproduceerd
(een minimum aan drukfouten ook; op p.216
moet Bonnet als Donnet gelezen worden) en
rijk geïllustreerd. Een overzicht van de ge¬
bruikte archivalia zou nuttig geweest zijn naast
de wel geboden literatuuropgave.
F.J.A. Broeze
PUTMAN, R., Oude scheepskaarten en hun
makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen carto¬
grafie. Amsterdam, Becht, 1983, 143 p.
Bij confrontatie met dit boek dringt zich di¬
rect de vraag op wat het méér te bieden heeft
dan ‘The Sea Chart’ van Derek Howse en Mi¬
chael Sanderson uit 1973. Zeker, er zjjn ver¬
schillen maar het blijft de vraag of die in het
voordeel van Putman’s boek uitvallen. Howse
en Sanderson behandelen aan de hand van de
zeekaartenverzameling van het National Mari¬
time Museum (Greenwich) de ontwikkeling
van de zeekaart van ca. 1400 tot heden (ca.
1973), terwijl Putman hoogtepunten uit die
ontwikkeling tot in de 18e eeuw behandelt.
Deze hoogtepunten betreffen zowel schoon¬
heid als cartografische waarde. Belangrijker is
het verschil in de indeling. Het boek van How¬
se en Sanderson is chronologisch, Putman
heeft zjjn boek ingedeeld naar geografisch ge¬
bied en daarbinnen de chronologie gehanteerd.
Zo zij er hoofdstukken over de Atlantische,
Indische en Stille Oceaan. Bovendien worden
sterrekaarten en zeemansgidsen behandeld en
is er een hoofdstuk over frontispieces.
Men kan over de geografische indeling van me¬
ning verschillen, mijn voorkeur heeft hij zeker
niet. Er zullen maar weinig zeekaartenver¬
zamelaars zijn (om maar een groep van poten¬
tiële kopers te noemen), die naar zulke gebie¬
den verzamelen. Bepaald een nadeel is het, dat
door de gehanteerde indeling, cartografen als
Mercator en Plancius meerdere malen in het
boek ter sprake komen, telkens in een ander
verband. Zo komen de kaarten van Bartholomeus Laso uit 1590, die zo’n belangrijke rol
hebben gespeeld bij de vroegste reizen van de
Nederlanders naar de Oost, pas op p.113 ter
sprake. Bij Putman’s indeling doet het gemis
aan een register zich extra gevoelen.
Het is niet uitgesproken duidelijk, voor welke
doelgroep het boek, waarvan ook een Engels¬
talige editie is verschenen, is bedoeld. Als het
voor particuliere verzamelaars en niet-beroepsmatig geïnteresseerden is, zullen maar enkelen

de uitleg begrijpen van de verschillende coör¬
dinatenstelsels, die worden gebruikt om de po¬
sitie van een hemellichaam aan de sfeer aan te
geven (p. 41-42). Hier wordt de fout gemaakt
om in de voor dit boek té ver gaande uitleg,
begrippen als rechte klimming en declinatie
niet of onvoldoende te verklaren. Storend is
het, dat de ecliptica hardnekkig eclips genoemd.
Er kan over dit boek beslist ook een aantal po¬
sitieve dingen worden gezegd. De keuze van de
kaarten is inderdaad op hoogtepunten der ma¬
ritieme cartografie gevallen. Schitterende ex¬
emplaren van kaarten uit openbare verzame¬
lingen, veel in Nederland, en alle in kleur afgebeeld. De afmeting der reproducties is benij¬
denswaardig groot. Het is niet altijd mogelijk
een oordeel te vellen over de kwaliteit van de
kleuren, maar de indruk is over het algemeen
goed. Bij verschillende hoofdstukken zijn, ter
verduidelijking van de tekst, moderne lijnteke¬
ningen opgenomen. Het betreffen vooral kaart¬
projecties. Beslist verhelderend is de tekst en
lijntekening op pp. 104-105, waar het hydro¬
grafisch opnemen wordt verklaard. Al met al
is dit boek een fraaie aanwinst voor de boe¬
kenkast.
W.F.J. Mörzer Bruyns
SANTEN, H.W. van, De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan,
1620-1660. Leiden, bij de auteur, 1983 (proef¬
schrift R.U./ Leiden), 288 p.
This thoroughly researched and densely docu¬
mented work places the author in the select
company of such experts in Indian economic
history as Irfan Habib, Om Prakash, K.N.
Chaudhuri and Ashin Das Gupta.
In summerising his study, van Santen states
that he tackled two major themes. In the first
section he describes the trade of the V.O.C.
in its factories at Surat, Baroda, Broach,
Ahmadabad and Agra, in order to get a clear
idea of the imports and exports, the composi¬
tion of the cargoes, and the way in which
Dutch trade was financed during this period.
In this connection, he reminds us that the rich
archival records of the VOC are not confined
to its own business concerns. Its employees ‘servants’ as they termed themselves, like thencounterparts of the East India Company- com¬
mented extensively on the trade of their Eu¬
ropean and Indian competitors, on the policy
of the Mughals, then at the height of their po¬
wer, and on the economic conditions in India
in general. His second aim was to use this VOC
archival and published secondary material to
increase our knowledge of the Mughal econo-
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my. He has succeeded admirably in achieving
both of his objectives.
The text is devided into five main sections:
the trade of the VOC in Mughal India; the
VOC and the Indian trades with the Persian/
Arab Gulf, and with the Red Sea (chiefly with
Mokha); money, inflation, and financial struc¬
ture; indigo Bay ana; cotton textiles. The
increasing importance in the 17th century of
cotton textiles and piece-goods is well known;
but the voluminous details given here about
the cultivation, marketing and export of
indigo will be new to many readers, despite
the attention devoted to indigo by the standard
economic histories. Perhaps, however, Van
Santen’s implication that after about 1660 ‘in
Europe indigo from India could not any longer
compete with indigo produced on American
(=Guatemala) plantations’ (p. 208), needs
some qualification. The printed shipping-, car¬
go- and sales-lists published by the VOC in
1672 and 1698, for example, record substan¬
tial quantities of Indian indigo. Ten ships
from Batavia which escaped the English fleet
waiting for them in the North Sea in August
1672, brought 341.964 lbs of indigo, and two
ships from Ceylon another 80.040 lbs of ‘indi¬
go Chirchees’. The saleslist of the Amsterdam
Chamber for 13 October 1698 advertised ‘In¬
digo Biana’ for sale, as well as other varieties
in smaller amounts, and Javanese indigo ‘as a
sample’ (‘tot monster’).
The author is very enlightening in his discus¬
sion of the parts played by VOC shipping and
by Indian shipping in the trades to Basra,
Gombrun and Mokha. Surat was an important
entrepot, where the VOC cargoes were unloa¬
ded and transshipped. They included pepper,
cloves and other spices; Japanese copper and
Malayan tin; European articles such as vermi¬
lion, quicksilver, cloths; Mughal Indian indigo,
saltpetre, and cotton textiles. Van Santen de¬
monstrates that the VOC’s gross profits on
goods sold in Surat increased from about Dfl.
170.000 a year during the period 1641-50 to
Dfl. 700.000 in the years 1671-80; largely the
result of bigger sales of Japanese copper and

Moluccan cloves. The VOC’s favourable tradebalance at Surat rendered it less necessary to
import gold and silver bullion from Europe
and Japan than was the case in Coromandel
and in Bengal.
The Dutch found keen competitors in the Gu¬
jarati traders whom they could not exclude
from Indian Ocean markets as they could to a
great extent from Indonesian. The Gujaratis’
overheads were very much lower and they
worked on much narrower profit margins. In
1651-63 the Great Mughal and some of his
court or high officials became unwontedly
active in the trade of the Western Indian.
They fostered shipbuilding at Surat and else¬
where, building some very large ships for the
pilgrim-trade and for merchandising. But they
then lost interest in this policy of maritime
expansion, for reasons which are unclear -un¬
less we accept the Emperor Aurungzib’s sim¬
plistic explanation that God had made the
Europeans ’the lions of the sea’ and left that
unstable element to them.
There are several statistical tables and appen¬
dices, including a list of arriving and departing
VOC ships at Surat, 1616-1660, with their res¬
pective origins and destinations (pp. 214-16),
and exports from Surat in Gujarati shipping
for various destinations, 1635-47. Though not
complete, they are very interesting. Many
other important topics are discussed, including
the activities of the VOC factors at Surat and
their dependence on short-term loans from
Indian financiers; the role of the ubiquitous
shroffs; the development of the Mughal mint
at Surat, 1620-47; the effects, long- and short¬
term, of the great famine of 1630-31; the skill,
adaptability, and productivity of the Indian
textile workers in changing circumstances, etc.
etc. Suffice it to say, that despite the author’s
disclaimer of the incompleteness of his work
aspects, it can be said that within his self-im¬
posed limits, De VOC in Gujarat en Hindustan,
1620-1660 ’is eens en voor al gedaan en voor¬
treffelijk gedaan’, as G.P. Rouffaer wrote of
P.A. Tide’s great work.
C.R. Boxer

Boekaankondigingen
Het zesde deel (1983) van Deutsches Schiffahrtsarchiv (Bremerhaven) bevat een aantal
naar onderwerpskeuze zeer verscheiden artike¬
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len, zoals gebruikelijk bij deze in 1975 gestar¬
te serie. De mogelijkheden van scheepvaart op
de Neckar en zijn zijriviertjes in de Romijnse

tijd (M.EckoIdt) én de ontwikkeling sinds ca
1870 in de toepassing van electriciteit aan
boord van zeeschepen (F.Schulz-Baldes) ko¬
men bijvoorbeeld aan de orde. Alle bijdragen
in dit nummer van DSA zijn opgenomen in de
hierachter volgende bibliografie.
Ik vestig de aandacht op twee, goed gedocu¬
menteerde overzichtsartikelen. D.Ellmers gaat
in Wahrenumschlag zwischen Schiff und Wa¬
gen im Wasser, gebruikmakend van archeolo¬
gische en iconografische bronnen, dieper in
op een ‘havensysteem’, dat in het kustgebied
en langs de rivieren van noordwest-Europa al
zeer vroeg in gebruik kwam; hóe vroeg, toont
Ellmers aan met een aan de Zweedse kust ten
noorden van Göteborg aangetroffen prehisto¬
rische rotstekening; de vierwielige ‘amphitruck’
van vandaag vervoert containers tussen een op
de rede liggend schip en de wal, wanneer dat
schip de wal niet kan bereiken. In Friihe Gierponten: }liegende brücken auf dem Rhein im
17. und 18. Jahrhundert legt H.W. Kuhn uit,
hoe deze ponten gebouwd werden en volgens
welk principe zij werkten; hij maakt duidelijk
waarom langs de Rijn deze ponten de voor¬
keur hadden boven de in veel mindere mate
beweegbare schipbrug, en gaat in op hun eco¬
nomische en militaire nut. De eerste vermel¬
ding van een gierpont dateert overigens uit
1657 en betreft de Waal-overgang bij Nijme¬
gen.
L.M. Akveld
Arnold Kludas heeft reeds een aantal boeken
over (Duitse) koopvaardijschepen, alle met
een encyclopedische opzet, op zijn naam staan.
Zijn in 1983 bij Koehler verschenen Die gros¬
sen Passagierschiffe, Fahren und Cruise Liner
der Welt is een ‘updating’ van de 5-delige serie
‘Die grossen Passagierschiffe der Welt: eine
Dokumentation’, in de jaren 1972/74 even¬
eens bij Koehler uitgegeven. Van enkele sche¬
pen zijn nieuwe biografieën opgenomen, ande¬
re worden aangevuld. Zo staat bijvoorbeeld in
deel 5 van de serie een beschrijving van de
‘Veendam’-ex ‘Argentina’, terwijl nü een nieu¬
we biografie wordt gegeven met achterin een
mededeling over de geplande verkoop van het
schip.
Voor de bezitters van de serie is dit boek een
‘must’, maar ook geïnteresseerden in de ont¬
wikkeling van de passagiersvaart in de laatste
tien jaren zullen hier veel informatie vinden.
C.P. Huurman
In de rubriek ‘toelichtingen’ bij het Jaarverslag
1982 van de Vereeniging Nederlandsch Histo¬

risch Scheepvaart Museum A msterdam schetst
P.D. Kaan de geschiedenis van de in 1982 geli¬
quideerde Nieuwe Rijnvaart Maatschappij, in
1868 mede op initiatief van de KNSM opge¬
richt als Amsterdamsche Rijn Stoomboot
Maatschappij om een soepel lopend transport
van KNSM zeevracht naar het Duitse achter¬
land te verzekeren. Daarnaast besteedt J.M.
Dirkzwager, aan de hand van de verwikkelin¬
gen rond de bouw van de gepantserde stoomkanonneerboot “Nr. 1” in 1863, aandacht aan
de moeizame entree van pantsering bij de Ne¬
derlandse marine, en komen de zwaartekrachtmetingen van Vening Meinesz. en de ruime pu¬
bliciteit, waarmee de reis van Hr.Ms. onderzee¬
boot K XVIII naar Indië in 1934/1935 omge¬
ven werd, in korte bijdragen aan de orde.
L.M. Akveld
In 1979 verscheen Karl Löbe’s studie Metro¬
polen der Meere. Entwicklung und Bedeutung
grosser Seehafen (Düsseldorf, Econ. 1979), in
zekere zin een opmerkelijk boek, omdat in de
maritieme literatuur de haven slechts zelden
onderwerp van studie is. Dat geldt niet zozeer
voor de individuele havensteden — van vrijwel
alle grote bestaan, meest historische studies —
als wel voor overzichtswerken, die de havens
van een streek of van een land tot onderwerp
hebben. Löbe’s boek is zo’n zeldzaam exem¬
plaar en tegelijk een goed voorbeeld. De na¬
druk ligt op de wereldhavens van nu. Wat ge¬
beurt er in die havens, hoe functioneren zij,
wie werken er etc. Ook de geschiedenis van de
havens komt aan bod, maar vooral als verkla¬
ring voor de huidige situatie.
Hoewel het boek over de ontwikkeling en be¬
tekenis van de grote wereldhavens gaat, valt
een zekere nadruk op de Duitse Noordzeehavens niet te ontkennen. Dat is niet verwonder¬
lijk, de auteur is daar gedurende het grootste
deel van zijn leven werkzaam geweest. Zijn
aanpak is echter zó algemeen, bijna abstract,
dat het feit dat hij veel Duitse voorbeelden
aanhaalt om situaties te verduidelijken, niet
storend werkt.
Een nuttig boek, vol feitenmateriaal ook, voor
hen die zich voor het fenomeen van de wereld¬
haven interesseren.
J.P. Sigmond
In het boekje Nederlandse visserstruien, in ok¬
tober 1983 uitgegeven bij Cantecleer bv, pre¬
senteert Henriëtte van der Klift-Tellegen de
resultaten van haar onderzoek in de fotoarchie¬
ven van Nederlandse vissersplaatsen. Zij komt
tot de conclusie, dat ieder dorp een eigen trui
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had. De vraag rijst echter, op basis van hoeveel
voorbeelden deze conclusie is gebaseerd. Af en
toe wordt de indruk gewekt, dat één foto vol¬
doende was om dé plaatselijke trui te identifi¬
ceren. Ook de tijdsfactor ontbreekt;uit welke
verschillende perioden zijn de foto’s. Dat deze
onderzoeksgegevens niet duidelijk naar voren
komen, wordt enigszins gerechtvaardigd door
de opzet van het boekje: de nadruk ligt sterk
op de breipatronen en de anecdotes uit de ver¬
schillende vissersplaatsen. Het hoofdstuk over
de symboliek van de motieven is echter zeer
ongeloofwaardig. Zo zou de pijl- of V-vorm de
sporen van een snelvarend schip moeten ver¬
beelden of de vorm van een harpoen: beelden,
die een thuis blijvende vrouw niet kent; daar¬
om zou het aannemelijk zijn, dat de eerste
authentieke vissersbreiwerken door de man¬
nen zelf zijn gemaakt. Zulke verklaringen ra¬
ken kant nog wal.
Maar de basis van dit boekje is uitstekend.
Door veel speurwerk heeft de schrijfster een
groot aantal foto’s bij elkaar gevonden. Aan
de hand van die foto’s heeft ze de patronen
zeer nauwkeurig beschreven. Bovendien heeft
ze de aandacht gevestigd op een kledingstuk,
dat tot op heden een vergeten onderdeel van
de visserskleding was.
A. Buurman-Brunsting
Als deel 186 van haar ‘International Series’
publiceerde uitgeverij British Archeological
Reports (BAR) in 1983 The old wrecks of the
Baltic Sea. Archeological recording of the
wrecks of carvel-built ships van C.O. Cederlund. De auteur is medewerker van het Zweed¬
se nationale scheepvaartmuseum in Stockholm
en houdt zich al ruim twintig jaar met maritie¬
me archeologie bezig.
De titel van de publicatie is in zoverre mislei¬
dend, dat alleen wrakken worden behandeld,
die zich langs het centrale deel van de Zweed¬
se Oostzeekust bevinden. Bovendien is vrijwel
alle aandacht gericht op Zwééds maritiem-archeologisch onderzoek, terwijl de titel sugge¬
reert, dat een wijder terrein wordt bestreken.
Kern van dit BAR-deel is een catalogus (pp.
133-233). Daarin worden van elk wrak, voor¬
zover mogelijk, steeds vermeld: locatie, afme¬
tingen, toestand, type en naam, ouderdom,
beschikbaarheid van documentatie, tekening
en/of foto. De wrakken zijn gerangschikt vol¬
gens vier categorieën: volledig, deels of frag¬
mentarisch bewaard, en niet te benoemen. De
lijst omvat 86 schepen, een fractie van het to¬
taal aantal wrakken in de Oostzee: alleen al in
de periode 1750-1875 maken Zweedse kran¬
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ten melding van het verloren gaan van meer
dan duizend schepen in het Oostzeegebied.
Aan de catalogus gaat een 14-tal inleidende
hoofdstukken vooraf. Een aantal daarvan lijkt
onnodige ballast voor deze publicatie. Zij voe¬
gen niets specifieks toe aan de kennis over de
Oostzee-wrakken. Onderwerpen als het ge¬
bruik van archief- en iconografisch materiaal
voor het identificeren of typeren van wrakken,
aanwijzingen voor het fotograferen en opme¬
ten daarvan enz. worden in gerichte, al lang
beschikbare publicaties grondiger behandeld.
Interessant en nuttig is het chronologische
overzicht van het scheepsarcheologisch onder¬
zoek in het Oostzeegebied, dat, zoals te begrij¬
pen is, een krachtige stimulans kreeg door ber¬
ging en onderzoek van de ‘Wasa’ in 1961 en
volgende jaren. De motieven voor het onder¬
zoeken van scheepswrakken verschoven in de
loop van de tijd. Contemporaine 17e- en 18eeeuwse pogingen tot het bergen van waardevolle zaken als kanonnen, zeilen en lading wer¬
den op financiële gronden ondernomen. In de
19e en 20e eeuw ging het vaak om wat wij nu
schatgraverü noemen, al dan niet gevoed door
nationale trots, wanneer het een oorlogsschip
betrof. Nü is er meestal sprake van weten¬
schappelijk onderzoek van een wrak als pro¬
duct van technisch kunnen en als verstilde mo¬
mentopname van maatschappelijk leven.
Een goede literatuuropgave (pp. 121-131)
completeert een publicatie, die weliswaar een
nuttige, maar qua geografische spreiding nogal
beperkte wrakken-catalogus en een enkel boei¬
end inleidend hoofdstuk bevat, maar daarnaast
ook nogal wat, binnen het door de titel aange¬
geven kader irrelevante tekst herbergt. Ten¬
slotte nog een opmerking over de op p. 56 ver¬
stopte ’’rechtvaardiging” van deze publicatie.
Ik ben het ermee eens, dat gladboordig ge¬
bouwde, zeegaande schepen — bedoeld zijn
die, gebruikt tussen Stockholm en Lissabon als transportmiddel en gevechtsmachine eeu¬
wenlang een zeer belangrijke rol speelden. De
mening dat hun restanten ’’contain informa¬
tion ....vital for understanding the economic
and military history of Europe” lijkt mij enigs¬
zins overtrokken.
L.M. Akveld
Voor de oudere Rotterdammers moet het
boek van H. Romer, Passagieren op "de Dijk’’,
de Schiedamsedijk in Oud-Rotterdam (Zaltbommel, 1983) nostalgie naar het vooroorlog¬
se Rotterdam oproepen. Romer, auteur van
andere publicaties over oud-Rotterdam en
Delfshaven, vestigt de aandacht op de Schie-

damsedijk — parallel aan de Leuvehaven —, die
als vermaakcentrum nog niet werd beschreven.
Zes decennia eerder publiceerde M.J. Brusse
over de Zandstraat-buurt, die toen juist ge¬
sloopt was om ruimte voor een nieuw stadhuis
te maken en waarvan de rol door ”de Dijk”
werd overgenomen. Tot dien was de Schiedam¬
sedijk een winkelstraat geweest, sterk met
haar leveranties op de scheepvaart gericht, ook
aan schepen direct nabij op de rivier. Er waren
toen ook zeemanslogementen, maar evenzeer
het bedrijf van Van Nelle. De sloop van de
Zandstraat-buurt deed ”de Dijk” ingrijpend
veranderen in een uitgaanscentrum voor Rot¬
terdammers en passagierende zeelieden. In de
jaren twintig waren er honderden amusementsgelegenheden van café’s tot dancings toe. Op
14 mei 1940 werd ”de Dijk” eensklaps één
puinhoop.
Romer heeft met grote liefde voor het onder¬
werp zeer vele details over deze straat en be¬
lendende stegen bijeen gebracht. Hij zocht in
kranten en tijdschriften (advertenties o.a.) en
voerde met vroegere bewoners gesprekken. Hij
is er in geslaagd een levendig beeld van een
voorbije tijd op te roepen met een goed opge¬
bouwd verhaal vol details, waarin een juiste
chronologie der gebeurtenissen en afwisseling
van anecdotes in acht zijn genomen, én met
een overvloed aan karakteristieke illustraties.
Het is daarbij voor een maritiem geïnteresseer¬
de lezer weer nuttig het beeld dat hij door
Boxers publicaties kent van de VOC-matroos
passagierend met één of meer koetsen terug te
vinden in de jaren twintig van deze eeuw als
een informant vertelt: ’’Kwam er ’n schip bin¬
nen en was er iemand aardig afgemonsterd,
dan huurde-ie in dronkenschap wel eens ’n
koetsje, ’n apie heette dat. Een van die muzi¬
kanten ging dan mee, vóór op de bok. Zelf zat
de zeeman in zo’n geval met ’n paar van die
vrouwtjes, die ’m helemaal blut maakten, in
de koets. Dat was ’n leuk gezicht, zo’n rijtoer
op de Dijk” (p. 69).
J.R. Bruijn
De bundel Seehandel und Wirtschaftswege
Nordeuropas im 17. und 18. Jahrhundert (Ostfildern, 1981) bevat een zestal bijdragen tot
een van de zogenaamde C-secties van het Inter¬
nationale congres voor economische geschie¬
denis, dat in 1978 in Edinburgh werd gehou¬
den. Het thema van de sectie luidde: Commer¬
cial relations between Eastern Baltic treas and
foreign countries. De bijdragen waren oor¬
spronkelijk gesteld in het Engels, Duits of
Russisch, voor deze bundel zijn de Engelse en

Russische bijdragen in het Duits vertaald.
Dorosenko geeft een overzicht van de beschik¬
bare bronnen voor de geschiedenis van handel
en scheepvaart van Riga in de 17de en 18de
eeuw, en besteedt daarbij ook aandacht aan de
mogelijkheden en moeilijkheden van die bron¬
nen. Harder-Gersdorff onderzoekt de samen¬
stelling, herkomst en bestemming van de uit¬
voer van Lübeck naar Riga; zij doet dat met
behulp van in- en uitvoerregisters van genoem¬
de plaatsen voor een aantal jaren uit de tweede
helft van de 18de eeuw. Bogucka heeft voor
één jaar, 1643, de zeer rijke in- en uitvoerre¬
gisters van Stockholm alsmede een aantal re¬
gisters van Gdansk verwerkt tot overzichtelij¬
ke tabellen, die een gedetailleerd beeld geven
van de handel en scheepvaart in dat jaar tussen
genoemde steden. De vierde bijdrage is van
Samsonowicz en wordt strikt genomen wat de
behandelende periode betreft niet gedekt door
de titel van de bundel; het gaat daarin name¬
lijk om structuurverschillen tussen de Engelse
en Schotse handel op Gdansk in het tijdvak
1460-1530.
De belangrijkste bijdrage is ongetwijfeld die
van Knoppers en Nicholls. Daarin wordt voor
het tijdvak 1650-1825 een vooraanstaand produkt in de Oostzeehandel behandeld, te weten
de potas. Beschreven wordt hoe die potas werd
vervaardigd en waarvoor zij werd gebruikt.
Voorts worden cijfers gegeven — voornamelijk
afkomstig uit de Sonttolregisters — over de in¬
ternationale handel in potas, terwijl ook het
verloop van de prijzen in het onderzoek wordt
betrokken.
De laatste bijdrage is van Fedorowicz en heeft
als onderwerp de politiek van de Engelse rege¬
ring aan het begin van de 17de eeuw ten aan¬
zien van de Eastland Company, de Engelse
handelsorganisatie voor de Oostzeehandel. De
bundel wordt afgesloten met een korte samen¬
vatting van de discussies over de bijdragen.
J.A. Faber
De grote Willem van de Velde-kenner Michael
Robinson schreef ons in april 1980, dat hij
een penschilderij in het National Maritime Mu¬
seum te Greenwich nader gedetermineerd had:
sedert 1928 stond het te boek als een episode
uit de tocht naar Chatham, maar het stelde
ongetwijfeld een iets latere actie voor, name¬
lijk de aanval van de Nederlandse vloot op
Landguard Fort tegenover Harwich op 12 juli
1667. Dit bericht lokte heel wat historische
activiteit uit; niet alleen immers was het de
moeite waard om het penschilderij nader op
zijn voorstelling te onderzoeken, maar ook
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leek een publicatie over deze amfibische ope¬
ratie onder deelname van ons jonge Korps Ma¬
riniers aangewezen. Drs. J.A. van der Kooij —
sedertdien helaas overleden — bracht de Ne¬
derlandse archivalia bijeen. Schout bij Nacht
b.d. A. van der Moer verwierf zich aan de hand
hiervan en van de gedrukte bronnen een oor¬
deel over de voorstelling op het penschilderij
en over het verloop van de operatie, waarbij
hij overlegde met commandeur b.d. C.J.W.
van Waning, die destijds met hem bezig was
aan een studie over de tocht naar Chatham,
gepubliceerd onder de titel ‘Dese aengenaeme
tocht. Chatham herbezien door zeemansogen’
(Zutphen, 1981).
Aan Engelse zijde werd de operatie bestudeerd
door F. Hussey te Ipswich/Suffolk, lid van de
Society for Nautical Research en beoefenaar
van lokale geschiedenis. Er ontstond een inten¬
sieve corresondentie tussen Van der Moer en
Hussey. Het resultaat was een uitgebreid arti¬
kel van Van der Moer in jaargang 91 (1981)
van het Marineblad: Een nabrander van de
tocht naar Chatham. De mislukte aanval van
’s lands vloot op fort Landguard bij Harwich,
12-13 juli 1667. Een tweede gevolg was de
hier aangekondigde studie van Frank Hussy
Suffolk invasion. The Dutch attack on Landguard Fort, i6<57(Lavenham,T.Dalton, 1983).
Het is een goed geschreven studie, waarbij de
auteur gebruik heeft kunnen maken van het
door de heer Van der Moer voor hem ver¬
taalde artikel uit het Marineblad en enige Ne¬
derlandse documenten. De schrijver geeft een
goed beeld van de militaire acites aan beide
zijden en hij heeft zijn werk uitgebreid met de
vroegere en latere geschiedenis van het fort.
Het.is in het bijzonder ook voor Nederlandse
belangstellenden goed hiervan eens kennis te
nemen, men krijgt er een beter beeld door van
de beduchtheid aan de overzijde van de Noord¬
zee voor invasies van het vasteland. Voorts
kan men zich een inzicht verwerven in de ve¬
randeringen, die de kust ter plaatse sedert de
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17e eeuw door natuur en mensenhand heeft
ondergaan. Het boek is royaal voorzien van af¬
beeldingen en plattegronden.
R.E.J. Weber
De bemoeienissen van het Rijksmuseum in
Amsterdam bij het bergen van voorwerpen uit
het wrak van het VOC-ship ‘t Vliegend Hart
dat in 1735 voor de kust van Walcheren ver¬
ging, heeft geleid tot een publicatie. TVliegendHart Rapport 1982-1983 (Rijksmuseum Am¬
sterdam, 1984) door Jerzy Gawronski en Bas
Kist is een Nederlands/Engels talig verslag van
o.m. de organisatie, de historische achtergron¬
den, de werkzaamheden bij het wrak, de ber¬
ging, de registratie en interpretatie van de
vondsten uit de twee jaren. Het is een overzich¬
telijk relaas geworden met als bijlagen de duikprogramma’s en lijsten van de in beide jaren
geborgen voorwerpen.
W.F.J. Mörzer Bruyns
De traditie van verschillende grote zeil-en roei¬
verenigingen in de zeventiger jaren om jubi¬
leumboeken uit te geven, is door de kleine Wa¬
tersport-Vereeniging “Rotterdam” onlangs
voortgezet. In november 1983 bestond deze
vereniging een halve eeuw. Door een fusie in
1942 met de oudere Zeilvereeniging “Kralingen” gaat de historie echter verder terug. Wel
en wee van deze verenigingen aan de Kralingse
Plas zijn op papier gezet en rijkelijk met foto’s
geillustreerd door N.C. van Bellen en R.J.
Kooymans. Het is door de vereniging uitgege¬
ven onder de titel Vijfenzeventig jaar op en
om de Kralingse Plas. Vooral de leden van de
betreffende vereniging zullen zich door het
verhaal aangesproken voelen. Buitenstaanders
worden getroffen door de vele ruzies tussen
clubs en bestuursleden. Maar ook dat hoort
bij dit stukje Nederlands watersport geschiede¬
nis van de 20 eeuw.
W.F.J. Mörzer Bruyns

Nieuwe boeken en artikelen
Samengesteld door L.M.Akveld (met medewerking vanJ.P. van de Voort)
Een opgave van de tijdschriften, jaarboeken enz., die ten behoeve van de samenstelling van deze
maritiem-historische bibliografie worden doorgenomen, treft U aan op pp. 157 - 160 van jaar¬
gang 1 (1982) van dit tijdschrift en op p. 55 van jaargang 2 (1983). Daar treft U ook aan de ver¬
klaring van de gehanteerde afkortingen van tijdschrifttitels.
Na 1 januari 1983 tot de vereniging toegetreden leden kunnen een los exemplaar van de verkla¬
rende lijst opvragen bij de redactieleden Akveld of Van de Voort.
Aan die opgave van tijdschrifttitels zijn thans de volgende toegevoegd:
LCM - Le Chasse-marée. Revue d’histoire et d’ethnologie maritime
MK
- Maritim Kontakt
RHN - Revista de Historia Naval (Madrid)
Naslagwerken
Zie nrs. 6259, 6262, 6342
6066. BOER, G.J. de, De Nederlandse blauwpijpers. Alkmaar, De Alk, 1984, 96 p.,
fl. 19,90 (Mij.Oceaan)
6067. -, De schepen van de ’Nederland’ Alk¬
maar, De Alk, 1984, 144 p., fl.24,90
6068. BRENNECKE, J., e.a., Maritime Chronik 1984. 112 Einzelberiehte zur Geschichte der Marine, Seefahrt und der
sachbezogenen Technik und Literatur.
S&Z 1984, nr 19, 64-81
6069. COCKER, M.P., Observer’s directory
of Royal Naval submarines 1901-1982.
Londen, Fred.Warne Publ., 1982, 128
p., 109 ill., JC 10,95
6070. HARDER, J.H.G., Inventarissen van
de archieven van de Nederlandse Ge¬
rechten te Londen 1941-1946 en het
Centrale Toezicht 1943-1946. Den
Haag, Min. van Justitie, 1980 (betreft
rechtspleging t.o.v. schepen en opva¬
renden van de Nederlandse koopvaar¬
dij in WO II)
6071. HAWS, D., Merchant fleets: Royal
Mail Line and Nelson Line. Londen,
Travel Creatours Ltd., 1982, 127 p.,
jC 4,75
6072. KINDELL, D.L., The Royal Navy at
war, 1 August 1939 to 10 June 1940.
Pique (Ohio), bij de auteur, 1983, $
20,6073. KLUDAS, A., Deutsche Ozean-Passagierschiffe 1850 bis 1895. Moers, Stei¬
ger, 1983 (Bibliothek der Schiffstypen,
Bd 1) 150 p., DM 24,80
6074. —, Die deutschen Tanker. SI 31, 1980,
459-463, 500-503; 32, 1981, 14-17,
60-63, 126-129, 164-167, 188-191,
232-235, 276-279, 320-323, 386-389,
408-411, 452-455; 33, 1982, 12-15,
56-59, 124-127, 164-167, 208-211,

6075.

6076.

6077.

6078.
6079.

6080.

6081.

6082.

254-255, 280-283, 324-329, 426-429,
460-463; 34, 1983, 13-14, 56-57, 144147, 188-189, 260-261, 294-296, 334337, 382-385, 422-425, 460-463
LINGWOOD, J., L.Gray, Stephens Sut¬
ton Limited. Sunderland, World Ship
Soc., 1983 (monograph no 8), £ 4,50
(schepen van deze rederij uit 18741968)
MILLS, J.M. (ed), Canadian coastal and
inland steam vessels 1809-1930. Provi¬
dence (RI), Steamship Hist. Soc. of
America, 1982. 147 p., $ 23,50
MOORE, A.R., A careless word.a
needless sinking. Kings Point (NY),
The American Merchant Marine Muse¬
um, 1983, 552 p., $ 45,- (overzicht
van 757 koopvaardijschepen onder
Amerikaanse vlag, die in WO II als
gevolg van oorlogshandelingen verloren
zijn gegaan)
MULDER, P., De schepen van de
KNSM 1856-1981. Weesp, De Boer
Maritiem, 1983, 160 p., fl. 39.50
MUNNELLY, T., Songs of the sea. A
list of maritime songs in the English
language in the main manuscript
collection in the department of Irish
folklore. Bealoideas 50,1982,151-162
PIETKAINEN, M., The ships of our
first century: The Effoa fleet 18831983. Helsinki, Navigator, 1983, 232
p., £ 25,- (betr. schepen van de Finska
A ngfartygs A ktiebolaget)
RIDGELY-NEVITT, C„ American
steamships on the Atlantic. East Bruns¬
wick (NJ), Univ. of Delaware Press,
1983, $ 65,ROHWER, J., Axis submarine succes¬
ses 1939-1945. Cambridge, P.Stephens,
1983, 386 p., £ 17,95 (vert, en verb,
ed. van 'Die U-Boot-Erfolge der Ach-

143

senmdchte 1939-1945. München, 1968)
6083. SHOMETTE, D.G., Shipwrecks on the
Chesapeake. Maritime disasters on
Chesapeake Bay and its tributaries
1608-1978. Centreville (Md), Tidewa¬
ter, 1982, 336 p., $ 18,50.
6084. (CATALOGUS). Das Bild des Wals in
fünf Jahrhunderten. Führer durch die
Ausstellung aus Anlasz des Beitritts
der BRD zur Internationalen Walfangkommission. K. Barthelmess, ed. Mölich-Keulen, DME-Verlag, 1982, DM
20,6085. (CATALOGUS). Catalogue of fine and
rare coins and artifacts being sunken
treasure recovered from 15 famous
wrecks world-wide. Penzance, W.H.
Lane & Son, 1983, 93 p., ill. (betreft
o. a. Hollandia 1743, Slot ter Hooghe
1724 en Campen 1627)
6086. (CATALOGUS). Isaac Hull, a forgot¬
ten American hero. Intr. H Richmond.
Boston, USS Constitution Museum,
1983, 78 p., $ 12,95 (Amerikaans zee¬
officier, actief begin 19e eeuw)
6087. (CATALOGUS). Die lübecker Seeschiffahrt von Mittelalter bis zur Neuzeit.
Ed. U. Pietsch. Lübeck, Museum f.
Kunst und Kulturgesch., 1982, 253
p. , 205 ill.
6088. (CATALOGUS). New York and the
China trade. New York, The New
York Hist. Soc., 1984, 142 p.
6089. (CATALOGUS). L’Orient Arsenal,
XVIIe - XVIIIe siècles. Commemora¬
tion de tricentenaire de Colbert. Lorient, Service Hist, de la Marine 1983,
FF 50,- (aandacht voor het zgn. ’Album
de Colbert’ betr. Franse 18e-eeuwse
scheepsbouw, en voor het arsenaal)
6090. (JANE). Jane’s Fighting Ships 198384. Ed. J.Moore RN. Londen, Jane’s,
1984, 779 p., ill., JC 55,6091. (KIM). Aanwinsten van de bibliotheek
van het Koninklijk Instituut voor de
Marine, 1983/84. Den Helder, Biblio¬
theek KIM, 1984, 29 p.
6092. (STEAM VESSELS). Merchant steam
vessels of the United States 1790-1868.
Providence (RI), Steamship Hist.Soc.
of America, 1982, 336 p., $ 21,— (ver¬
beterde Lytle-Holdcamper List van
1952)
6093. (WEYERS). Weyers Flottentaschenbuch 1984/85. Ed. G. Albrecht. Kob¬
lenz, Bernard & Graefe, 1983, 700 p.,
ill., DM 92,-

144

Algemene maritieme literatuur
6094. ACDA, G.M.W., Het maritiem museum
te Zierikzee. MB 93, 1983, 414-417
6095. ACDA, G.M.W., G.J A.Raven, De Ne¬
derlandse Vereniging voor Zeegeschie¬
denis. MB 93, 1983, 479-483
6096. BIJNENS, B., Het museum voor zeekunde te Oostduinkerke. Bachten de
Kupe 25, 1983, 51-55
6097. Breejen, P. den, Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. Hardinxveld-Giessendam, Hist.Ver. H.-G.,
1983, 292 p., 140 ill., fl. 45,- (o.a.
riviervisserij, en scheepsbouw sinds het
begin van de 20e eeuw)
6098. BREMER, J.T., H.Schoorl, Volk aan
het Marsdiep. Schoorl, Pirola, 1983,
120 p., fl. 29,50 (schetsen uit vier
eeuwen geschiedenis Texel en Huis¬
duinen/Den Helder)
6099. BRUIJN, W. de, D. Swarte (red), 10
Jaar Strontrace, beurtveer en visserijdagen onder zeil. Weesp, De Boer Ma¬
ritiem, 1983, 128 p.
6100. CABANTOUS, A., Dunkerque, une
communauté maritime dans la Flandre du XVIIIe. LCM 1982, nr 5, 33-41
6101. CLOCHON, J.-P., Le Conquet, un
port de cabotage au XVIIIe siècle.
LCM 1981, nr 2, 25-38
6102. DREESEN, J.B., Woorden uit de zee¬
manskist: de nationale vlag van de zee¬
macht. Neptunus 30, 1983, 5, 37-38
6103. ELLMERS, D., Zehn Jahre Stiftung
Deutsches Schiffahrtsmuseum (19711981). In: Lebensbilder Deutscher
Stiftungen. Bnd 4 (Tübingen, 1982)
173-186
6104. GELDROP, F. van, De zeemeermin
van Edam, haar legende en werkelijk¬
heid. NH 17, 1983, 6, 219-229
6105. HAAN, H. de, R.Ybema, Engelsmanplaat. Geschiedenis van en gebeurte¬
nissen rond een zandbank. Modder¬
gat, Stichting ’t Fiskerhuske, 1983
(tweede ed.), 168 p.
6106. HARRIS, G.D. (ed), Trinity House of
Deptford. Transactions 1609-35. Lon¬
den, London Record Society, 1983,
194 p.,jC 10,6107. HORST, P. van der, Jan Pieterszoon
Coen, Hoorn. In: idem, Shell-journaal van Nederlandse standbeelden
(Z. pL, 1983) 70-71
6108. -, Michiel de Ruyter, Vlissingen.
In: idem, Shell-journaal van Neder-

landse standbeelden (Z. pi, 1983) 119120

6109. -, Piet Heyn, Rotterdam. In: idem,
Shell-journaal van Nederlandse stand¬
beelden (Z.pl., 1983) 102-103
6110. KUYPER, W., Oude Zuiderzeeverhalen/ Zwervend langs het IJsselmeer:
Vollenhoven. SZ 8, 1984, 1, 18-24 (zie
nr 5706)
6111. LOOMEIJER, F., Uit het verleden van
Delfzijl. Weekblad Schuttevaer 95,
1983 nr.25,11; nr.26,9; nr.27,9
6112. MONDFELD, W. zu, Schicksale berühmter Segelschiffe. Herford, Koeh¬
lers, 1983, 256 p., DM 58,6113. MULDER, W.Z., Ook China voer
’t zeegat uit. BW 38, 1983, 446-448,
480-482 (zie nr 5708)
6114. PARENTE RODRIGUEZ, G., La empresa de Inglaterra. Las dudas que suscita su tratamiento historico por distintas autores Espanoles y extranjeros.
RHN 1, 1983, 1, 103-110 (commentaar
op werk van een aantal auteurs over
de Armada van 1588)
6115. POPPINGA, R.R., Ein fünfzigjahriger
Krieg: Hanse gegen Seerauber. S&Z
1984, nr 19, 33-41
6116. PRINS, A.H.J., Two trends of thought
in Turkish maritime culture. The
ethical ship and the magical galley.
MM 70, 1984, 45-58
6117. SPONG, H., Charlestown. The story of
a Cornish harbour and its trade. SM
18, 1983, 8, 14-18
6118. THOMPSON, P.B., The high and dry
’Wateree’. USNIP 109, 1983, 9, 72B72D (op 13.8.1868 werd het USS
’Wateree’ als gevolg van een zeebeving
bij Arica, Peru, ruim 400 meter
landinwaarts 'neergezet’)
6119. (PROCEEDINGS). The interactions of
Amsterdam and Antwerp with the
Baltic region, 1400-1800 / De Neder¬
landen en het Oostzeegebied, 14001800. Utrecht, aug/sept 1982. Leiden,
Nijhoff, 1983 (Werken uitgeg. door de
Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Amsterdam,
nr 16,) 199 p. (Papers presented at
the third international conference of
the ’Association Internationale d’Histoire des Mers Nordiques de l’Europe’)
6120. (PROCEEDINGS). International Con¬
gress of Maritime Museums. Fourth
conference proceedings, Parijs, 1981.
Z. pl„ ICMM, 1983, 205 p.

6121. (PROCEEDINGS). New aspects of
naval history. Selected papers present¬
ed at the 4th Naval History Sympo¬
sium, U.S. Naval Academy, Oct. 1979.
C.L.Symonds, e.a. (eds). Annapolis
(Md), USNI Press, 1981, 398 p.(drie
hoofdonderwerpen: the evolution of
Western navies; naval policy and the
naval missions since 1800; strategy, in¬
telligence and command in WW II)
Maritieme Iconografie
Zie nrs. 6208, 6496
6122. BAL, C., De Scheveningse visserij in
oude ansichten. Zaltbommel, Europese
Bibliotheek, 1983, 4 p. tekst, 116
foto’s, fl. 33,75
6123. BAREMAN, W., Jacob Landsmeer
(72) blikt schilderend terug op ’de
vaart’. Weekblad Schuttevaer 95,1983,
nr 30, Kerstspecial, 25
6124. BEER, Th., A.Kludas, Die Kaiserliche
Marine auf alten Postkarten. Hildesheim, Gerstenberg, 1983, 215 p., 600
afb.
6125. BELLE, R. van, Schepen op grafzer¬
ken. Ons Heem 37, 1983, 76-86
(scheepstypen uit Vlaanderen)
6126. BUCHER, B., Icon and conquest. A
structural analysis of the illustrations
of De Bry’s ’great voyages’. Chicago
(III), Univ. of Chicago Press, 1981,
220 p., $ 21,6127. DEKKER, P. , Frans troepentransport
naar Vlissingen. Antiek 17, 1983,
134-136 (paneel in Rijksmuseum ’NSM’
door David Kleijne, voorstellend de
rede van Vlissingen met o.a. ponen
voor het transport van Franse troepen
naar die stad, juli - dec. 1 795)
6128. DIJK, M. van, Vissen in wapens:
het wapen van de voormalige ge¬
meente Pernis (thans gem.Rotterdam).
Visserij 36, 1983, 325-326
6129. DUVIARD, D., Paul-Emile Pajot 18731929: 1’imagier maritime de la Chaume. LCM 1982, nr 4, 68-72: 1984, nr
10, 72-76
6130. ERKELENS, J., Martinus Schouman
(1770-1848). Biografie van een Dordtse zeeschilder. NE 7, 1983, 277-294
6131. FINCH, R., The pierhead painters. Nai¬
ve ship-portrait painters 1750-1950.
Londen, Barrie & Jenkins, 1983, 160
P-, £ 18,6132. FORSSELL, H., The boat collec¬
tion of the Maritime Museum of

145

Finland. Helsinki 1982/1983, 2-6
6133. GULIK, W. van, Hollanders in de
Japanse kunst. In: Vier eeuwen
Nederland-Japan. Kunst, wetenschap,
taal, handel (Lochem, 1983) 26-49
6134. HERVIEUX, P., Warship pictorial: the
sinking of the ’Königsberg’, 1940. WA
1984, nr.29, 25-29
6135. HOLLANDER, N., H. Mertes, Zolang
ze nog zeilen.... De laatste bedrijfsschepen onder zeil. Met een voorwoord van
Thor Heyerdahl. Weesp, Van Kampen,
(1983), 240 p., 142 foto’s, fl. 125,(auteur en fotograaf reisden ruim twee
jaar lang de wereld rond op zoek naar
authentieke voorbeelden van zeilende
bedrijfsvaartuigen)
6136 HOSTYN, N., De zee en de kunst:
Robert Mols (1848-1903). Neptunus
30, 1983, 5, 25-27
6137. KRUIZINGA, J., De zeemeermin: won¬
der of werkelijkheid? SZ 7, 1983, 10,
41-46
6138. LANDELLE, G. de la, Les gens
de mer vus au XIXième siècle. Parijs,
Editions Errance, 1983, 122 p. (her¬
druk van het aan zeevarenden gewijde
deel van het ca 1850 verschenen 'Les
francais peints par eux-mêmes’. waar¬
aan o.m. Meissonier, Morel-Fatio e.a.
als illustrators medewerkten j
6139. MÜNZING, J., Eine Serie Delfter Fayenceteller des 18. Jh. zur Heringsfischerei und ihre druckgraphischen
Vorlagen. Neuerwerbungen des Altonaer Museums in ihrem Bezug zur Kulturgeschichte der niederlandischen Heringsfischerei. Altona 1980/81 (ver¬
schenen 1983) 119-226
6140. PARNES, S., Frederic S.Cozzens. LMS
35, 1983, 49-59 (New York 1846/
1928, met nadruk op zijn maritieme
werk)
6141. PEUZIAT, J., Navires de pierre. A la
découverte des bateaux sculptés du Finistère. LCM 1983, nr 8, 8-21
6142. RICHON. L., Les ex-voto du bassin de
la Garonne. Neptunia 1983, 152, 2124
6143. RINDT, H., Dampfschiffahrt auf der
Elbe und Oder, den Berliner und Markischen Wasserstraszen. Schlepper, Güter- und Fahrgastschiffe 1816-1945.
Lauenburg,
Elbschiffahrtsmuseum,
1983, DM 39,6144. SCHILDHAUER, J., Vicke Schorlers
afbeelding van de Hanzestad Rostock.

146

SH 19, 1984, 76-82 (eind 16e eeuw;
ook afgebeeld: schepen en havenoutillage)
6145. SCHOLL, L.U., Politische Mannemalerei im 20. Jahrhundert. Freie Hansestadt Bremen. Kunst und Museen 27
(1982) 11-13
6146. STETTNER, H., Reserve-Marsen ausserbords an Gross-Seglern des 17. Jahrhunderts. ZSS 19, 1983, 125-126
6147. WESTERBERG, K., Cypriote ships
from the Bronze Age to c. 500 B.C.
Gothenburg, P. Aströms, 1983, 119 p.,
56 ill., ZKr.100,- (pp 7-46: afbeeldin¬
gen; pp 47-69: gegevens over scheeps¬
bouw in aangegeven periode)
6148. (ANSON). De la Bretagne a 1’Ecosse:
Peter F. Anson, 1889-1975. LCM 1982
nr 3, 67-72
6149. (COOKE). Edward W.Cooke, 18111880. LCM 1982, nr 5, 68-72
6150. (COOKE). Marines de E. W.Cooke
(1811-1880). Douarnenez, Editions de
1’Estran, 1983, 124 p., 50 ill., FF 340,6151. (DELFO). Yves Delfo, peintre de ma¬
rine (1921-1900) LCM 1983, nr 9, 7476
6152. (MOZ1N). Charles Mozin (1806-1862),
peintre méconnu du peuple de la mer.
LCM 1981, nr 2, 78-80
6153. (NN). Une journée de régates en 1900.
Images de la plaisance d’autrefois sur
le golfe du Morbihan. LCM 1983, nr 8,
28-45

Marine Algemeen
6154. Vervallen
6155. BOWDITCH, M.R., Cordite pool. A
short account of the Royal Naval Cor¬
dite Factory. JNS 8, 1982, 2-19, 7492, 154-166, 226-239
6156. DESTEFANI, L.H., Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur ante el conflicto
con Gran Bretana. Buenos Aires,
Edipress SA, 1984, 144 p.
6157. KENNEDY, P., The rise and fall of
British naval mastery. Londen, Mac¬
millan, 1983 (verb. ed. 1976) 436 p.,
X 5,95(pb)
6158. REINDERS FOLMER-VAN PROOIJEN, C., Rijkswerf Willemsoord 18221982. Overzicht van de geschiedenis
van terrein en gebouwen. (Den Hel¬
der), Rijkswerf, 1982, 37 p.

6159. RODGER, N.A.M. (ed), Articles of
war 1661, 1749 and 1866. Londen,
Kenneth Mason, 1982, 72 p., X 5,95
6160. SMITH, J.L., Changeable tactics,
changeless sea. USNIP 109, 1983, 12
77-80
Kaapvaart en zeeroverij
6161. BAER, J.H., ’The complicated plot of
piracy’: aspects of English criminal
law and the image of the pirate in De¬
foe. The Eightteenth Century: theory
and interpretation 23, 1982, 1, 3-26
6162. BLUE, A.D., China coast piracy. SB
58, 1984, 9-17 (19e en 20e eeuw)
6163. BOUCHER, M., Privateers at the Cape
in 1744 and 1747: incidents and im¬
plications. Historia 28, 1983, 2, 6-13
6164. BROECKE, J.P. van den, Zeeuwen op
de vrije nering. Zeeland Magazine 15,
1984, nr 86, 4-13 (overzicht, op basis
van literatuur, van Zeeuwse kaapvaart)
6165. KRAKER, A.M.J. de, Woelingen der
Watergeuzen in het Vlaamse kustge¬
bied. Een onderzoek naar hun akties in
de Vier Ambachten en de gevolgen
daarvan tussen 1572 en 1576. Jrb.
Oudheidk. Kring De Vier Ambachten
1980/1981, 65-186
6166. MEYER, W.R., English privateering in
the War of the Spanish Succession
1702-1713. MM 69, 1983, 435-446
6167. VRIES, C. de, Kapers uit Kuinre. Urker Volksleven 10, 1983, nr 55, 4-7
(tweede helft 14e eeuw)
Marine tot 1700
Zie nrs. 6363, 6364.
6168. CEREZO MARTINEZ, R., La tactica
naval en elsiglo XVI. RHN 1, 1983, 2,
29-61
6169. HUSSEY, F., Suffolk invasion. The
Dutch attack on Landguard Fort,
1667. Lavenham (Suffolk), T. Dalton,
1983, X 9,95 (activiteit in de marge
van de tocht naar Chatham)
6170. KASPROWICZ, U., Die Ostseeflottenplane des Reiches wahrend des 30jahrigen Krieges im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung. In:
Beitrage z. mecklenburgischen Seefahrtsgeschichte (Keulen, 1981) 33-45
6171. O’DONNELL, H., El fracaso de la contra-offensiva Inglesa de 1589. RHN 1,
1983, 1, 137-143 (expeditie van Fran¬
cis Drake en John Norris naar Lissa¬
bon)

6172. —, La seguridad de los Paises Bajos, requisito para la empresa de Inglaterra de 1588. RHN 1, 1983, 2, 107116 (Spaanse mariniers aan boord van
de Armada)
6173. OLESA MUNIDO, F.F., Algunas consideraciones en torno a la Gran Arma¬
da. RHN 1, 1983, 1, 31-93
6174. PORTER, S., Fireships in the English
Civil War. MM 70, 1984, 85-86
6175. ROSE, S. (ed), The Navy of the Lan¬
castrian kings. Accounts and invento¬
ries of William Soper, Keeper of the
Kings’s ships 1422-1427. Londen,
Allen & Unwin 1982, 307 p., X 17,50
Marine 18e en 19e eeuw
6176. AVERY, W. P., An imposing array:
fact or fiction? MM 70, 1984, 31-44
(betreft de kracht van de Spaanse oor¬
logsvloot in de jaren ’90 van de 18e
eeuw)
6177. BACH, J., The Royal Navy in the
South West Pacific: the Australia sta¬
tion 1859-1913. GC 5, 1983, 116-132
6178. FEWSTER, J.M., Prize-money and the
British expedition to the West Indies
of 1793-4. JICH 12, 1983, 1, 1-28
6179. GELLA INTURRIAGA, J., El con¬
voy y el desembarco Espanol de 1781
en Menorca. RHN 1, 1983, 1, 9-30
6180. GOUGH, B.M., Specie conveyance
from the west coast of Mexico in
British warships c. 1820-1870: an as¬
pect of the Pax Britannica. MM 69,
1983, 419-433
6181. HOLMES, T.W., The semaphore. The
story of the Admiralty-to-Portsmouth
Shutter Telegraph and Semaphore Li¬
nes 1796 to 1847. Ilfracombe, A.H.
Stockwell, 1983, 223 p., X 8,- (verbindingssysteem in gebruik bij de RN
in de 18e/19e eeuw)
6182. LEINER, F.C., The whimsical phylosophic president and his gunboats.
AN 43, 1983, 245-266 (begin 19e
eeuw, tijdens de Napoleontische oor¬
logen, verliet president Jefferson het
concept ’vrede dank zij een krachtige
marine', gehuldigd door zijn voorgan¬
gers, en verving fregatten door kanon¬
neerboten)
6183. MARTINEZ-VALVERDE, C., La
campana de don Juan Jose Navarro en
el Mediterraneo y la batalla de Cabo
Sicie (1742-1744). RHN 1, 1983, 2, 528

147

6184. SERRANO MANGAS, F., La armada
espanola frente a la oleada de corsarios
Colombianos de 1826. RHN 1, 1983,
2, 117-128
6185. WESTWOOD, H.C., The battle of Gal¬
veston. USNIP 109, 1983, 1, 49-56
(1863)
6186. WHITE, C., The heyday of steam. Lon¬
den, Kenneth Mason, 1983, £ 11,95
(tweede deel van ’Victoria’s Navy’ over
de periode 1830-1910; zie nr 4084)
Marine 20e eeuw - algemeen
6187. BALLENDORF, D.A., Earl Hancock
Ellis: the man and his mission. USNIP
109, 1983, 11, 53-60 (marine-strateeg,
die begin jaren 1920 het belang voor
Japan van het bezit van Micronesië on¬
derkende en de sleutelrol van deze
eilandengroep voor de beheersing van
de Pacific)
6188. CEREZO, R., Armada espanola siglo
XX. Madrid, Editorial Naval, 1984/
4 dln., ca 1600 p., Ptas7200,- (geschie¬
denis Spaanse marine in de 20e eeuw,
met grote nadruk op periode tot 1939)
6189. COLE, B.D., Gunboats and marines:
the U.S. Navy in China 1925-28. New¬
ark (Delaware), Univ. of Delaware
Press, 1983, 229 p., $ 28,50
6190. DORWART, J. M., Conflict of duty.
The U.S. Navy’s intelligence dilemma
1919-1945. Annapolis (Md), USNI
Press, 1983, 262 p., $ 18,95
6191. FRIEDMAN, N., Brownwater Navy:
US small craft in Vietnam. WA 1984,
nr. 29, 38-49
6192. HAMMOND, J.W., A fleet for all sea¬
sons. USNIP 108, 1982, 12, 66-72
(wereldreis van 16 Amerikaanse slag¬
schepen, dec. 1907-febr.l909)
6193. REBER, J.J., The fleet and the mari¬
nes. USNIP 108, 1982, 11, 66-73
6194. SCHLECHTRIEM, G., Jenseits vom
Kampf stahlerner Giganten auf den
Meeren. In: L. U. Scholl, Claus Bergen
1885-1964: Marinemalerei im 20. Jahrhundert (Bremerhaven, 1982) 56-78
6195. TSOURAS, P.G., Their ’voyage of the
damned’. USNIP 108, 1982, 10,
74-81 (reis Russisch Oostzee-eskader
naar Port Arthur, 1904/05)
6196. WILLMOTT, H.P., The barrier and the
javelin. Japanese and Allied Pacific
strategies Feb. to June 1942. Annapo¬
lis (Md), USNI Press, 1983, 596 p.,
$ 17,95 (vervolg van nr 5182)
148

Marine 20e eeuw - eerste wereldoorlog
6197. DECKER, J.M. de, La verité sur le
torpillage du ’Lusitania’. Neptunus 30,
1983, 5, 17-22
6198. GOLDRICK, J., The King’s ships were
at sea: the war in the North Sea, Au¬
gust 1914 to February 1915. Anna¬
polis (Md), USNI Press, 1984, 320 p.,
S 21,95
6199. HOUGH, R., The great war at sea
1914-1918. Londen, Oxford U.P.,
1983, 320 p., jC 14,50
Marine 20e eeuw - tweede wereldoorlog
Zie nrs. 6392, 6489
6200. ACHKASOV, V.I., N.B. Pavlovich,
Soviet naval operations in the great
patriotic war. Annapolis (Md), USNI
Press, 1981, 393 p., $ 19,95 (Russ,
marine, plm. 1935-1945)
6201. BELKE, J.G., ’Roll of drums’. USNIP
109, 1983, 4, 58-64 (operatie ’Paukenschlag’. Duitse U-boten tegen Ameri¬
kaanse kustvaart 1942)
6202. BOSSCHER, Ph. M., De Koninklijke
Marine in de Tweede Wereldoorlog.
Dl 1. Voorgeschiedenis en de verrich¬
tingen in Nederland, de Europese wa¬
teren en het noordelijk deel van de
Atlantische Oceaan tot het uitbreken
van de oorlog in Azië. Franeker, T.Wever, 1984 (proefschrift R.U. Leiden),
636 p., fl. 79,50
6203. BUSCH, F .-O., Korsaren des Seekrieges: Feindfahrten der Hilfskreuzer
’Thor II’ und ’Michel II’. Rastatt, Pabel, 1982, 74 p.
6204. COOX, A.D., The Pacific war revisi¬
ted. Review article. Pacific Affairs
56, 1983, 106-112 (betreft o.m. recen¬
te literatuur over aanval op Pearl Har¬
bour)
6205. E1JK, T. van, De ondergang van de
Voorbode. HJV 1983, 53-59 (stoombunschip VL 103 ‘V’, geladen met explosieven, explodeerde in april 1944 in
de haven van Bergen)
6206. GAMA, A. O. Saldanha da, A marinha
do Brasil na segunda guerra mundial.
Rio de Janeiro, Capemi Editora Grafica, 1982, 291 p.
6207. GUTH, R., 1939, 3 september. Seestrategische Grundlagen und Überlegungen. Plane, Vorbereitungen und Lagebeurteilung der deutschen Kriegsmarine. S&Z 1984, nr 19, 52-58
6208. HAINES, G., Destroyers at war. Lon-

den, I .Allan, 1982, 128 p., £ 12,30
6209. HATTENDORF, J.B., On His Majes¬
ty’s Service. Newport (RI), Naval War
College Press, 1983, 249 p. (herinne¬
ringen van de latere admiraal J. Wellings aan zijn verblijf op de Engels oor¬
logsvloot sep. 1940 - juni 1941)
6210. HUAN, Capitaine de vaisseau, La ma¬
rine sovietique en guerre (Arctique
1941-1945). RHDGM 33, 1983, nr
132,41-76
6211. JONG, E. de, Versenkt - wenige Stunden vor dem Waffenstillstand. MR 80,
1983, 231-235 (in Nederland gebouw¬
de kanonneerboot 'K 1', Kattegat)
6212. JUNKER, O., The K.T.B.’s (war dia¬
ries) of U 532. MM 70, 1984, 89
6213. KELDER, A.R.,(m.t.s.) Ondina wreekt
(m.t.s.) Genota. BW 38, 1983, 514519 (11 nov. 1942, n.w. van Free¬
man tie)
6214. LADD, J.D., S(pecial) B(oat) Squa¬
dron) - the invisible raiders. Londen,
Arms& Armour, 1983, £ 10,95
6215. LECH, R.B., All the drowned sailors.
New York, Stein & Day, 1982, 309 p.,
S 16,95 (30.7.1945, torpedering van
kruiser USS ’Indianapolis’ door een
Japanse onderzeeboot nabij de Filip¬
pijnen; daarbij kwamen 800 mensen
om)
6216. MESSIMER, D.R., Pawns of war. The
loss of the USS ’Langley and the USS
’Pecos’. Annapoüs (Md.); USNI Press
1983, 228 p., $ 18,95 (Javazee, febr.
1942)
6217. MONTGOMERY, M, Who sank the
Sydney? Londen, Seeker & Warburg,
1983, £ 11,95 (in gevecht met de
Duitse koopvaardijraider ’Kormoran’,
9.11.1941, West Australië)
6218. MORRISON, W.H., Above and beyond
1941-1945. New York, St. Martin’s
Press, 1983, 314 p., $ 16,95 (opera¬
ties van vliegkampsche'pen in de Pa¬
cific)
6219. MÜNCHING, L.L. von, De historische
reis van konvooi A.S. 4 in Wereldoor¬
log II. BW 38, 1983, 556-558 (juli/
aug. 1942. van Brooklyn naar Suez
via Kaapstad)
6220. —, Het passagiersschip ’Colombia’ van
de KNSM bij de Koninklijke Marine.
BW 39, 1984, 31-33
6221. PEARL, C., The Dunera scandal. Lon¬
den, Angus & Robertson, 1983, 236 p.
£ 7,95 (transport van ruim 2500 Duit¬

6222.
6223.
6224.
6225.

se en Oostenrijkse geïnterneerden van
Europa naar Australië a/b HMS ’Du¬
nera ’, juli 1940)
POOLMAN, K., Escort carrier: HMS
’Vindex’ at war. Londen, Seeker &
Warburg, 1983, 216 p., £ 11,50
PRATT, T.H., Operational research in
Admiralty headquarters during world
war II. JNS 8, 1982, 173-181
SCHUBERT, E., Die letzten Fahrten
des U-Boot-Begleitschiffes ’Otto Wunsche’. MR 81, 1984, 76-78
Y’BLOOD, W.T., Hunter-killer: U.S.
escort carriers in the battle of the
Atlantic. Annapolis (Md), USNI Press,
1983, 288 p., $ 18,95

Koopvaardij algemeen
6226. GELDER, R. van, R. Kistemaker, Am¬
sterdam 1275-1795. De ontwikkeling
van een handelsmetropool. Amster¬
dam, Meulenhoff, 1983, 278 p., fl. 110,6227. HOGBEN, R., A sharp look-out. 100
Years of maritime history as reported
by Fairplay. Londen, Fairplay Publ.,
1983, £ 7,6228. SCHMIDT, J., Signal- und Nummernflaggen. DSA 6, 1983, 265-271
Koopvaardij - rederij
Zie nrs 6080, 6537
6229. AHLSTRÖM, C., Aspects of commer¬
cial shipping between St. Petersburg
and western Europe 1750-1790. Nr.
6129, 153-160
6230. DUDEN, C., A.L. Hohorst und seine
Segler. S&Z 1984, nr. 19, 23-26 (van¬
af 1845 gevestigd in Memel)
6231. HUME, J.R., M.S. Moss, A bed of nails.
The history of P. MacCullum & Sons
Ltd of Greenock. Glasgow, Lang &
Fulton, 1983, 148 p., £ 10,95
6232. JENNINGS, E., Cargoes. A centenary
story of the Far Eastern Freight Con¬
ference. Singapore, Meridian Commu¬
nications (South-East Asia) Private Ltd,
1980, 76 p. (opgericht 1879, Londen
enz., door John Samuel Swire)
6233. MOREL GIBBS, J., Morels of Cardiff.
The history of a family shipping firm.
Cardiff, National Museum of Wales,
1982, £ 4,70 (opgericht in de tweede
helft van de 19e eeuw)
6234. NOOTBAAR, H., O(ldenburg) -P(ortugiesische) -D(ampfschiffs) -R(eederei)
1882-1982. SI 10, 1982, 430-432
6235. PARSONS, R.M., Bristol’s Aid (Ship-

149

ping Co. Ltd.) coasters. SB 57, 1983,
417-429 (opgericht in 1923 door Al¬
fred Lever Duggan)
6236. PAYNE, E.D.G., To the Isle of Wight
by floating bridge. SB 57, 1983, 859872 (geschiedenis van de Isle of Wight
Ferry Comp., opgericht 1856)
6237. STILLWELL, D.E., Brocklebanks: the
final century. SB 58, 1984, 1 15-133,
191-214 (nu in Engeland gevestigde
maatschappij, die in 1770 werd opge¬
richt in Massachusetts door D. Brocklebank)
Koopvaardij tot 1800
6238. BAETENS, R., De Zuidelijke Neder¬
landen en de handel op de Baltische
ruimte (17e eeuw). Nr. 6129, 59-69
6239. BUCK, P. de, J.Th. Lindblad, De
scheepvaart en handel uit de Oostzee
op Amsterdam en de Republiek 17221780. TG 96, 1983, 536-562
6240. GOMEZ-CENTURION JIMENEZ, C„
Los origines del contrabando Holandes
en Espana durante el reinado de Felipe
II. RHN 1, 1983, 1, 123-136
6241. HOUTMAN-DE SMEDT, H., De Zui¬
delijke Nederlanden en de Oostzee in
de 18e eeuw (Oostenrijkse periode).
Nr. 6129, 105-1 19
6242. JOHANSEN, H.C., Ships and cargoes
in the traffic between the Baltic and
Amsterdam in the late 18th century.
Nr. 6129, 161-170
6243. LEVITT, J.H., For want of trade:
shipping and the New Jersey ports
1680-1783. Newark (NJ), New Jer¬
sey Hist. Soc., 1981, 224 p„ $ 19,95
6244. LINDBLAD, J.Th., P. de Buck, Ship¬
masters in the shipping between Am¬
sterdam and the Baltic 1722-1780.
Nr. 6129, 133-152
6245. LOKER, Z., Juan de Yllan, merchant
adventurer and colonial promotor.
New evidence. SR 17, 1983, 1, 22-31
(plan uit 1664 voor de verovering van
de monding van de Orinoco door
Frankrijk)
6246. MCCASLIN, D.E., Stone anchors in
antiquity. Coastal settlements and ma¬
ritime trade routes in the Eastern Me¬
diterranean ca 1600-1050 BC. Göte¬
borg, P.Aström, 1980, 256 p. (recon¬
structie van handelsroutes aan de hand
van anker-vondsten)
6247. MINCHINTON, W.E., D. Starkey, Brit¬
ish shipping, the Netherlands and the
150

Baltic 1784-1795. Nr. 6129, 181-191
6248. PHILIPPS, C.R., Spanish merchants
and the wool trade in the 16th cen¬
tury. The 16th Century Journal 14,
1983, 259-282 (o.a. verzekeringsaspecten van handelsvaart Spanje-Engelandj
Vlaanderen)
6249. SCHILDHAUER, J., Handelsbeziehungen bedeutender Ostseestadte zu
den Niederlanden. Ein Beitrag zur Verlagerung des See- und Handelsverkehrs
im Ost- und Nordseeraum wahrend
des 16. Jahrhunderts. Nr. 6129, 23-29
6250. VERAGHTERT, K., The Antwerp
port, 1790-1814. Nr 6129, 193-199
6251. WHITEHOUSE, D., Maritime trade in
the Gulf: the 11th and 12th centuries.
World Archeology 14, 1983, 3, 328341 (betreft de Perzische Golf)
6252. WRIGHT, C.E., Merchants and manda¬
rins. New York and the early China
trade. Nr. 6088, 17-54
Koopvaardij - vaart om de oost
6253. ATTMAN, A., The bullion flow be¬
tween Europe and the East, 10001750. Göteborg, Kungl. Vetenskapsoch Vitterhets-Samhallet, 1981 (Acta
regiae societatis....Gothoburgensis, Hu¬
maniora 20) 149 p., Zw.Kr. 70,6254. OPSTALL, M.E. van, Japans-Nederlandse betrekkingen 1609-1856. In:
Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst,
wetenschap, taal, handel (Lochem,
1983) 7-17
6255. SANTEN, H.W. van, De Verenigde
Oost-Indische Compagnie in Gujarat
en Hindustan, 1620-1660. Leiden, bij
de auteur, 1983 (proefschr. R.U. Lei¬
den), 289 p., fl. 20,6256. VILLIERS, J., De um caminho ganhar
almas e fazenda: motives of Portugue¬
se expansion in Eastern Indonesia in
the 16th century. TI 14, 1982, 23-39
6257. WINIUS, G., The ’shadow empire’ of
Goa in the Bay of Bengal. Itinerario 7,
1983, 2, 83-101
Koopvaardij - zeilvaart 19e en 20e eeuw
6258. BURMESTER, H., Kapitan Meyer und
die Godeffroysche Bark ’Elisabeth’ auf
ihren letzten Südsee-Reisen. DSA 6,
1983, 65-89
Koopvaardij - stoom- en motorvaart
6259. BONSOR, N.R.P., South Atlantic sea¬
way. An illustrated history of the pas-

6260.

6261.

6262.

6263.

6264.

6265.

senger lines and liners from Europe to
Brazil, Uruguay and Argentina. Jersey
(Channel Islands), Brookside Publ.,
1983, 523 p., JC 19,95 (zie nr 3084)
CRANFIELD, M., Brocklebank Line
fleet history. A short history of T. & J.
Brocklebank Ltd. SM 118, 1983,3,3236; 4, 30-33 (oorspronkelijk een Ame¬
rikaanse firma, in de eerste helft van
de 19e eeuw naar Liverpool)
DETLEFSEN, G.U., Die Flensburger
Schiffahrt. Zur 700-Jahr-Feier der Förde-Stadt. S&Z 1984, nr 19, 42-51
(vooral 19e- en 20e-eeuwse koopvaar¬
dij)
LAGENDIJK, A., Van de ’Willem III’
tot de ’Willem Ruys’. Enschede, Van
der Loeff, 1983, 160 p„ fl. 29,75 (ge¬
schiedenis scheepvaart Nederland-Ned.
IndiëjIndonesië, 1871-1970)
MAXTONE-GRAHAM, J., The only
way to cross. Cambridge, P. Stephens,
1983, 434 p., jC 14,95 (ongew. herdr.
ed. New York, 1972, die in hetzelfde
jaar in Engeland verscheen als ’The
North Atlantic run ’)
THOWSEN, A., Bergen og sj^farten.
IV, 1914-1939. Vekst og strukturendringer i krisetider (del 2). Bergen
1982, 259-604 (zie nr 5248) (met ta¬
bellen en register op de gehele serie
artikelen)
(FONTAINE, J.), Bauxiet-transport op
de Cottica-rivier. Suralco Magazine 15,
1983, 2, 6-21 (jaren 1920 - heden)

Walvisvaart
6266. GROOT, S.J. de, (P. Loosjes’) Leerzaame zamenspraaken over eenige visschen: de walvisch. Aarde & Kosmos
5-6, 1982, 320-322
6267. JONES, A.G.E., The South Seas wha¬
ling voyage of the Comet, 1812-1815.
GC 5, 1983, 98-104 (vanuit Hull)
6268. JONG, C. de, The hunt of the Green¬
land whale: a short history and statisti¬
cal sources. In: International Whaling
Commission/Special issue on historical
whaling records (M.F. Tillman, G.P.
Donovan, eds) (Cambridge, 1983) 83106
6269. KILIAN, B., The voyage of the schoo¬
ner ’Polar Bear’ and trading in the
North Pacific and Arctic 1913-1914.
New Bedford (Mass), Old Dartmouth
Hist. Soc., 1983, 115 p„ $ 25,6270. LE GOUPIL, D., La chasse aux cacha¬

lots aux Azores. LCM 1981, nr 1, 3-14
6271. THOMPSON, J.J., Antarctic whaling
days. SB 57, 1983, 565-576 (m.n.
South Georgia als walvisvangststation)
6272. VICKERS, D., The first whalemen of
Nantucket. WMQ 40, 1983, 560-583
Zee- en binnenvisserij
Zie nrs. 6097, 6139, 6358, 6367, 6413, 6437,
6452, 6616
6273. AVERBEKE, M. van, Leven op de vis¬
markt van Brussel. Vlaamse Stem 18,
1982, 322 (betr. geschiedenis vishan¬
del)
6274. BELIN, J., Een vissersvaartuig voor zes
duizend frank te De Panne. Bachten de
Kupe 25, 1983, 107-108 (contract uit
1913)
6275. BENECKE, N., Zur frühmittelalterlichen Heringsfischerei im südlichen
Ostseeraum. Ein archaologischer Bei¬
trag. Zeitschr. f. Archaologie 16, 1982,
283-290
6276. BIJNENS, B., Oostduinkerkse paardenvissers op het einde van de 18e eeuw.
Bachten de Kupe 25, 1983, 46-47
6277. BÖCKING, W., Nachen und Netze. Die
Rheinfischerei zwischen Emmerich
und Honnef. Pulheim, Rheinland Ver¬
lag, 1982
6278. BOUCARD, J., Les écluses a poissons
de 1’Ile de Ré. Construction et ex¬
ploitation des pêcheries en pierres.
LCM 1983, nr 9, 36-51
6279. DORLEIJN, P., Van gaand en staand
want. De zeilvisserij voor en na de af¬
sluiting van de Zuiderzee. Deel III.
Weesp, Van Kampen, 1983, 336 p.,
fl 79,50 (visserij van de zuidwal: Hui¬
zen en Bunschoten-Spakenburg; zie
nr 4677)
6280. ELLMERS, D., Nahrung aus dem Was¬
ser vor 2000, 4000 .24.000 Jahren.
DSI 1983, 2, 11-13
6281. LALLOUET, J., ’Eliboubane’, un sardiner d’aujourd’huL LCM 1981, nr.2,
55-74 (visserij met houten zeilschepen;
veel details over constructie en leven
aan boord van zo’n vaartuig)
6282. LOOMEIJER, F., Het loggerjaar 1916.
Weekblad Schuttevaer 95, 1983, nr 22,
9; nr 23, 11; nr. 24, 9
6283. MASBERG, W., Der deutsche Fischereischutz. DSI 1983, 2, 14-18
6284. MYERS, P., Aberdeen’s motor traw¬
lers. SB 57, 1983, 582-586
6285. RENAULT, F., Cordiers du Cotentin:
151

les bautiers de Barfleur: la pêche. LCM
1982, nr 5, 2-6 (zie ook nr 6443)
6286. SJÖBERG, K., Exploitation of camptreys in Europe. Ethnologia Scand. 12,
1982, 94-108 (visserij met verschillen¬
de soorten fuiken)
6287. TILITZKI, C., Ostdeutsche Küstenfischer im Spiegel der Reise- und Baderliteratur des 19. Jahrhunderts.
Jhrb. ostdeutscher Volkskunde 25,
1982, 201-217
6288. (CUXHAVEN). 75 Jahre Fischerei und
Seefischmarkt in Cuxhaven. SI 34,
1983, 377-379
Kust- en binnenvaart
Zie nr. 6143
6289. BARROS, J., Les caboteurs de Car¬
teret au XVIIIe. LCM 1983, nr 7, 2736
6290. BOERMA, A., Coasters. Schepen van
de kustvaart toen en nu. Alkmaar,
De Alk, 1984, 192 p., fl. 49,50
6291. BURMEISTER, K.-H., Geschichte der
Bodenseeschiffahrt bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts. In: Der Bodensee.
Landschaft, Geschichte, Kultur. Ed. H.
Maurer (Sigmaringen, 1982) 165-188
6292. CLOCHON, J.-P., Le Conquet, un port
de cabotage au XVIIIe siècle. LCM
1981, nr. 2, 25-38
6293. ECKHOLDT, M„ Schiffahrt auf klei¬
nen Flüssen. 1. Der Neckar und seine
Nebenflüsse zur Römerzeit. DSA 6,
1983, 11-24
6294. GROGGERT, K., Die Personenschiffahrt des Kreises Teltow. Mitteilungen
Museum d. deutschen Binnenschiffahrt
1982/83, 16-31 (Berlijn, plm. 18901910)
6295. GUILLET, J., La batellerie bretonne.
Introduction a la navigation interieure
de 1’Ouest. LCM 1982, nr. 3, 23-34
(eerste decennia 20e eeuw)
6296. HAVILAND, E.K., Early steam naviga¬
tion in China: the Yangtze river, 18611867. AN 43, 1983, 274-299 (zie nr
5833)
6291. HENARD, D., Le grand flot. Quand la
rivière se met en marche. LCM 1983,
nr 7, 37-46 (het bedrijf van de houtvlot¬
ter op Yonne en Seine, eind 19e eeuw)
6298. HOFFMANN, E.A., Stopp fiir die
Fahrt von Hamburg nach Helgoland.
SI 34, 1983, 29-35 (geschiedenis van
150 jaar passagiersvaart H-H)
6299. JABLONSKY, E.C., The Bridgeport &

152

6300.
6301.

6302.
6303.

6304.
6305.
6306.

6307.
6308.

Port Jefferson Steamboat Company.
StB 40, 1983, nr 165, 3-11 (opgericht
1883, Conn., US A)
KLIMBIE, B., Anderhalve eeuw duwvaart in Amerika. Weekblad Schuttevaer 95, 1983, nr 30, Kerstspecial, 3-5
LOOMEIJER, F., Schelpen en zout
water (4): Hoop op Zegen. Weekblad
Schuttevaer 95, 1983, nr 21, 11 (zie nr
5835)
RING, U., Die Innschiffahrt. Bayerland 84, 1982, 3, 16-34
RUYS, R., Veer en veerdienst in OostVlaanderen, vroeger en nu. Gent, Kon.
Bond v. Oostvlaamse Volkskundigen,
1980
SCHIPPERS, M., Lijntrekker. Drie Ro¬
zen 17, 1983, 36-38 (betr. het jagen
van schepen)
SCULL, Th.W., The Staten Island fer¬
ry. New York, Quadrant Press, 1982,
96 p., $ 9,75
SEMET, R., Canalous du Berry. LCM
1981, nr 2, 39-46 (binnenvaart in
Frankrijk begin 20e eeuw, verteld door
een oud-schipper.)
SIRE, P., Les gabares du fleuve impas¬
sible. LCM 1982, nr 5, 14-19 (betreft
de zeilvaart op de Gironde)
TRAPP, R., 1100 Jahre Duisburg und
die Rheinschiffahrt. ZBW 110, 1983,
364-368, 405-407, 442-444, 484-487;
111, 1984, 38-40, 74-76

Ontdekkings- en wetenschappelijke reizen
6309. ANDREWS, K.R., On the way to Pe¬
ru: Elizabethan ambitions in America
south of Capricorn. TI 14, 1982, 6175
6310. DAVIES, A., Drake and California.
Pacific Discovery 1981, nr 34, 14-24
6311. DAVIS, R.C., From conquest to cogni¬
tion: 20th-century exploration narra¬
tives. Arctic nr 34 (mrt. 1981) 85-90
6312. IVASHINTSOV, N.A., Russian roundthe-world voyages 1803-1849, with a
summary of later voyages to 1867.
Transl. by G.R.Barratt. R.A.Pierce, ed.
Kingston (Ontario), Limestone Press,
1980, 156 p.
6313. MEYN, M. von, e.a. (eds), Die groszen
Entdeckungen. München, C.H.Beck,
1984 (Dokumente zur Geschichte d.
europ. Expansion, Bd 2), 659 p.
6314. MÖRZER BRUYNS, W.F.J., Commen¬
tary on the French contribution to the
discovery of the Pacific. Nr. 6120, 89-

93 (zie nr. 6316)
6315. ROGERS, G.A., Sojourn of the Pan¬
dora tender at Ono-i-lau, Fiji. MM 69,
1983, 452-455 (1791)
6316. TAILLEMITE, E., French contribution
to the discovery of the Pacific. Nr.
6120, 69-81
6317. WATT, J., Discovery of the Pacific.
Nr. 6120, 82-88 (commentaar op nr
6316)
Loods-, bergings- en reddingswezen
Zie nr. 6410
6318. BALTES, P., Gestrandet....gesunken.
Cuxhaven, Wrackmuseum, 1983, DM
7,50 (m.s. ’Luise Leonhardt’. 1930,
Groszer Vogelsand)
6319. BERG, A., ’Blairmore’ - the ship of
disaster. Compass 53, 1983, 2, 30-34
(9.4.1896, Engelse driemaster gekap¬
seisd in de haven van San Francisco)
6320. BEUKEMA, H., De laatste loodsschoeners van ’de Zuid’. SZ 7, 1983, 10,
30-34
6321. —, Op kruispost zeilende loodsen voor
de Nederlandse kust. Weesp, De Boer
Maritiem, 1983, 168 p., fl. 39,50
6322. DETLEFSEN, G.U., Der ’Vandalia’Fall. Als ein Schwimmdock mit einem
Dampfer kollidierte und zwei Schiffe
sanken. SI 34, 1983, 415-418 (okt.
1913)
6323. DOUWES, D.J. (ed), C.Brun, De brand
op de ’Nijverheid’. SZ 8, 1984, 2, 3438 (bewerking van een in 1838 te Rot¬
terdam uitgegeven verslag van de ramp
met de brik N. maart 1837)
6324. DUÉDAL, M., Coup de chien dans la
Goule d’Enfer d’après la relation du
capitaine D. Frelaux. LCM 1982, nr
4, 34-40 (1928, visschoener ’Sylvana’,
Grand Banks)
6325. DYAL, D.H., Death of a schooner.
LMS 35, 1983, 88-96 ('Thomas W.
Lawson’, dec. 1907 vergaan bij de Scilly Isles)
6326. GODDARD, R., Pembrokeshire ship¬
wrecks. Llandybis (Dyfed), Chr. Da¬
vies Publ., 1983, jC 6,95
6327. HEIJKOOP, C„ De Westerschelde b«
storm en mist. Scheepsrampen in het
Westerscheldegebied van 1860 tot
1982. Vlissingen, Bikker Boeken,
192 p., fl. 45,6328. HOEHLING, A.A., Disaster in Manhatten. StB 40, 1983, nr 167, 155-163
(ondergang s.s. 'Normandie' in de ha¬

ven van New York, 9.2.1942)
6329. MARTIN, K.R., ’Naked and a prisoner’:
Captain Edward C.Barnard’s narrative
of shipwreck in Palau, 1832-33. Sha¬
ron (Mass), Kendall Whaling Museum
1980, 68 p., $ 8,50 (pb)
6330. MILLOT, G., Le naufrage de 1’Hilda.
LCM 1983, nr 9, 52-59 (Kanaal veer¬
schip van de South Western Railway;
vergaan voor St. Malo, nov. 1905)
6331. -, Le naufrage de la ’France’, le cuirassé malchanceux. LCM 1982, nr 3,
15-22 (26 aug. 1922 in de baai van
Quiberon)
6332. MOURET, A., Le sauvetage enmer. Un
siècle au large de Sête. Sête, bij de au¬
teur, 1983, 342 p., 72 foto’s, FF 110,6333. MÜNCHING, L.L. von, De ondergang
van het emigrantenschip ’Volturno’.
BW 38, 1983, 498-501 (9 okt. 1913,
noordelijke A tl. Oceaan)
6334. —, De ondergang van de ’Empress of
Britain’ in oktober 1940. Zeewezen
72, 1983, 12, 8-20
6335. PETERSEN, G., Drager lodseri 16841984. Drager, Lodsstation, 1984, 160
p., DKr 135,6336. PIOTROWSKI, H., ’Wilhelm Gustloff’,
die gröszte Schiffskatastrophe aller
Zeiten. SI 34, 1983, 193-194 (30 jan.
1945)
6337. SPAANS, P., De Nederlandsche Zeereddingsdienst: een vreemd verschijn¬
sel in WO II. BW 39, 1984, 12-15
6338. WEERSTAND, Gebr., Rampen en red¬
dingen. 1. De UK 169. Urker Volksle¬
ven 11, 1984, nr 1, 5-8 (13 feb. 1928)
6339. WILSON, I., The great gale of 1894.
SB 58, 1984, 41-53 (met een opgave
van alle rond de Britse eilanden ver¬
gane schepen in de periode 21-23. 12.
1894)
Sleepvaart
6340. BOER, G.J. de, 150 Jaar slepen op de
Theems. Lekko 9, 1984, 3-18
6341. —, Phs van Ommeren uitgesleept. Lek¬
ko 8, 1983, nr 75, 268-274
6342. SKALLEY, M., Foss: ninety years of
towboating. Seattle (Wash.), Superior
Publ., 1981, 312 p„ $ 24,95 (geschie¬
denis van Foss Launch & Tug Compa¬
ny, Tacoma, Wash., opgericht 1889)
6343. THOMAS, P.N., British steam tugs.
Albrighton (Wolverhampton), Waine
Research Publ., 1983, 222 p„ £ 15,95
6344. WELCH, D., 150 Years of Thames

153

towage. SB 57, 1983, 713-729
6345. (MEYER). Louis Meyer, Hamburg,
75 Jahre. SI 10, 1982, 516-518
Pleziervaart
Zie nr 6153.
6346. KOOIJMANS, R.J., N.C. van Bellen,
75 Jaar op en om de Kralingse Plas.
Rotterdam, W(ater) S(port) V(ereniging) R(otterdam), (1983), 172 p.,
fl. 23,50 (uitgeg. t.g.v. het 50-jarig be¬
staan van deze vereniging)
De mens op zee en in de haven
Zie nr 6079
6347. ALLIN, L.C., The history of naval
history. USNIP 109, 1983, 10, 173178 (Stephen B. Luce en de oprich¬
ting van het US Naval War College,
1883)
6348. BELONJE, J., Een Amsterdamse
schipper op de Verginies. Amstelodamum 70, 1983, 141-142 (Joost
Michielsz., Caraibisch gebied, ca 1650)
6349. BEVEREN, J.C. van, e.a. (red), Zierikzee in de zeiltijd. De levensredder
Jan van Meerendonk (1794-1880) Zierikzee, Slavenkas, 1983, 21 p.
6350. BRUIJN, J.R., E.S. van Eyck van Heslinga, Seamen’s employment in the
Netherlands (c. 1600 - c. 1800). MM
70, 1984, 7-20
6351. CARNEY, R.B., ’Under the gold gaze
of the victorious’. USNIP 109, 1983,
12, 41-50 (persoonlijke herinneringen
van de auteur aan de Japanse overgave
aan boord van de ’Missouri’)
63'52. CLARK, G.V., Winter, North At¬
lantic. SM 19, 1984, 1, 36-38 (reis
van de auteur a/b s.s. ’Hermione’,
1925/26)
6353. COLVARD, R.L., Ridley McLean,
father of the Bluejackets’ Manual.
USNIP 109, 1983, 10, 179-181
6354. CRESSEY, R., The life and times of
captain Thomas Leamon. SB 58,
1984, 32-36, 134-143 (geboren 1836)
6355. DAMONTE, L., Le parler des gens de
1’Estaque. Pêche a la sardine et langua¬
ge populaire. LCM 1983, nr 8, 22-27
6356. DIXON, T.B., The enemy fought splen¬
didly. Londen, Blandford, 1983,£ 4,95
(leven a/b pantserkruiser ‘Kent’ WO I)
6357. DRISKILL, F.A., D.W.Casad, Chester
W.Nimitz: admiral of the hills. Austin
(Texas), Eakin Press, 1983, 298 p.,
$ 12,95

154

6358. DUEDAL, M., Hommes et femmes de
mer a St-Jacut. Traditions orales de la
vieille marine jaguine. LCM 1981, nr 1,
35-52
6359. DUNNE, W.P.M., The ’Constellation’
and the ’Hermione’. MM 70, 1984, 8285 (muiterij en onrust aan boord van
beide schepen in 1191 en 1198)
6360. FINGARD, J., Jack in port. Sailortowns of eastern Canada. Toronto,
Univ. of Toronto Press, 1982 (Soc.
history of Canada, vol. 36), 292 p.,
$ 16,25
6361. GOLDENBERG, J.A., Exploration
and status. The changing position of
Iberian seamen and captains in the
voyages of discovery. MM 70, 1984,
65-73.
6362. GONZALEZ ECHEGARAY, R„ Los
astilleros de Antonio Lopez. RHN 1,
1983, 2, 91-106 (19e-eeuwse scheeps¬
bouwer)
6363. GRACIA RIVAS, M., La asistencia sa¬
nitaria a los buques de la ’Gran Arma¬
da’ a su retorno a los puertos Guipuzcoanos. RHN 1, 1983, 1, 111-122 (0.0.
gegevens over ziekten en over sprei¬
ding gewonden en zieken over matro¬
zen en soldaten bij terugkeer restant
Armada in havens langs Golf van Bis¬
kaje)
6364. —, El personal sanitario que participo en la jornada de Inglaterra. Nuevas aportaciones. RHN 1, 1983, 2,
63-90 (medische voorzieningen aan
boord van de schepen van de Armada
van 1588; veel gegevens over betrok¬
ken personen en hun funkties)
6365. HARDING, R.H., Fishing tackle on
British army transports 1740. MM 69,
1983, 457-459 (verstrekking van vers¬
gevangen vis verminderde ziekterisico
tijdens lange zeereizen)
6366. HEEKEREN, C. van, Batavia seint
Berlijn. De geschiedenis van de Indi¬
sche Duitsers in Nederlandse gevangen¬
schap. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar,
1983 (tweede & verb, ed.), 237 p.,
fl 39,50 (o.a. ramp met s.s. 'Van Imhoff’, op 19.1.1942, met 412 Duitse
gevangenen op weg naar Colombo, bij
Nias door Japanse vliegtuigen vernie¬
tigd)
6361. HEMELRIJK, S., Uit het vissersleven
van Jan Brouwer. Tagrijn 1983, 3/4,
31-38 (geboren 1909)
6368. HENNINGSEN, H., Ex-voto gifts in

6369.
6370.

6371.

6372.

6373.

6374.

6375.

6376.

6377.

6378.

6379.

Protestant countries. Nr 6120, 46-49
(commentaar op nr 6389)
HERSHOWITZ, A., Work songs of the
sailor. Surveyor 17, 1983, 2, 24-27
HUMBLE, R., Fraser of North Cape.
The life of Admiral of the Fleet Lord
(Bruce) Fraser 1888-1981. Henley-onThames, Routledge & Kegan Paul,
1983, 310 p.,£ 14,95
JAMIESON, A.G., Two Scottish mari¬
ners in the American war. The letters
of William and James Home of Broomhouse, 1778-1782. MM 70, 1984, 2130
JASKI, Ch.J., Met de ’Kinderdijk’ naar
Java 1884/1886. Dieren, De Bataafsche Leeuw, 1983, 58 p., fl 12,90
(anonieme uitgave van een m.s.-jour¬
naal van Christiaan Jan Jaski, 18681950)
JUNGHANS, E.A., Wake POW’s. US
NIP 109, 1983, 2, 43-50 (Amerikaanse
marinemensen in Japanse krijgsgevan¬
genschap op het eiland Wake)
KINGHORN, A.W., ’Before the box
boats’. Londen, Kenneth Mason, 1983,
£ 9,95 (gezagvoerder bij de Blue Star
Line vanaf 1951)
KLEBINGAT, F., In command of the
Chinese bark ’Chin Pu’: swifting the
rigging on Christmas morning. Sealetter of the Nat. Maritime Museum
San Francisco 1983, nr 34, 2-17 (jaren 1920)
KNIGHT, R.J.B., A. Frost (eds), The
journal of Daniel Paine, 1794-1797.
Sydney/Greenwich, Library of Austra¬
lian History/Nat. Mar. Museum, 1983,
107 p., £ 9,50 (scheepsbouwer; zijn
reis van Londen naar Sydney in 1195;
verblijf in New South Wales en onder¬
zoek daar naar nieuwe, voor scheeps¬
bouw marine geschikte houtsoorten)
KUIJL, A. van der, De naamgevers
en voorgangers van de standaard en
luchtverdedigingsfregatten. Witte de
With, enkel een lastig querulant? MB
94, 1984, 83-90
LANGLEY, H.D., Women in a warship,
1813. USNIP 110, 1984, 1, 124-125
(Mary Marshall en Mary Allen, ver¬
pleegsters a/b vlaggeschip commodore
Decatur)
LARRARTE, M., Tradition maritime
basque. L’insupportable vide de 1’ethnographie maritime. LCM 1982, nr 3,
35-40

6380. LONG, D.F., Sailor-diplomat: a bio¬
graphy of commodore James Biddle
1783-1848. Boston (Mass), Northeas¬
tern Univ. Press, 1983, 328 p., $ 22,95
6381. LOOMEIJER, F., Uit het leven van
een scheepsbouwer. Weekblad Schuttevaer 95, 1983, nr 28, 9; nr 29, 11;
nr 30, 11; nr 31, 9 (J. Velthuijsen, geb.
1888, werkzaam geweest in Amster¬
dam en Zaanstreek)
6382. MADEG, M., Les surnoms de la cöte.
LCM 1983, nr 7, 47-49 (Bretagne)
6383. MANTZ, G., Eduard Adolph Nobiling,
erster Rheinstrom-Baudirektor. ZBW
1 10, 1983, 280-281 (zie nr 5399)
6384. MARTEL, M.-Th. de, Etude sur le
recrutement des matelots et soldats
des vaisseaux du roi dans le ressort de
1’intendance du port de Rochefort
1691-1697: aspects de la vie des gens
de mer. Vincennes, Service historique
de la marine, 1982, 442 p., FF 70,6385. MASON, Th.C., Battleship sailor. An¬
napolis (Maryl.), USNIP Press, 1982,
271 p., $ 14,95 (leven aan boord van
de Amerikaanse vloot in de periode
1935-45)
6386. MASSON, Ph., Revolution maritime et
équipages. Revue Internat, d’hist. mili¬
taire no.55 (1983) 161-166 (invloed
op het karakter van een bemanning
van de komst van technische vernieu¬
wingen aan boord vanaf ca 1850)
6387. MOELKER, H.P., Het College Zeemanshoop te Amsterdam. SZ 7, 1983
10, 6-10
6388. MOLL, A., Als Schiffsarzt beim deutschen Walfang 1938-1939. SI 34, 1983,
372-376
6389. MOLLAT, M., Maritime ex-votos. Nr
6120, 29-41
6390. —, La vie quotidienne des gens de mer
en Atlantique, IXe-XVIe siècles. Parijs,
Hachette, 1983, 261 p., FF 75,6391. MOSS, L., Oil by the barrel. SM 18,
1983, 9, 16-18; 10, 18-19 (schr. her¬
inneringen aan het leven a/b van het ss
’Volsella' van de Anglo-Saxon Petro¬
leum Company in de jaren 1930)
6392. PADFIELD, P., Dönitz. The last Füh¬
rer. Londen, Gollancz, 1983, 350 p.,
£ 12,6393. PHILBIN, T.R., Admiral Von Hipper:
the inconvenient hero. Atlantic High¬
lands (NJ), Humanities Press, 1982,
231 p., $ 27,75
6394. POWER, M., Seamen’s sixpences.

155

6395.
6396.

6397.

6398.
6399.
6400.

6401.

6402.
6403.

6404.
6405.
6406.

6407.
6408.

156

MM 70, 1984, 73-74 (gedwongen bij¬
drage van Engelse zeelieden aan een
fonds voor steun aan verminkte en ge¬
wonde collega’s, vanaf 1588)
QUINN, D.B., Turks, Moors, blacks
and others in Drake’s West Indian
voyage. TI 14, 1982, 97-104
ROMER, H., Passagieren op ’de dijk’.
De Schiedamsedijk in oud-Rotterdam.
Zaltbommel, Europese Bibliotheek,
1983, 112 p., fl. 44,50
ROSS, R., Cape of torments: slavery
and resistance in South Africa. Londen
Routledge & Kegan Paul, 1983, 192 p.
£ 9,50 (....Looks at the complex rela¬
tions between the slaves and the Hot¬
tentots...and the Dutch E.I.C. servants,
particularly the sailors. Uitg. aank.)
SCHMIDT, J., Die Seequarantane an
der Unterweser. Bremer Arzteblatte 1,
1982, 50-53 (vanaf 1728 in Bremen)
SIMPSON, J.A., Recollections of a life
at sea. SB 57, 1983, 508-514, 587-591
660-665, 730-738 (zie nr 5402)
TAYLOR, G., London’s Navy. A story
of the Royal Naval Volunteer Reserve.
Londen, Quiller Press, 1983, 176 p.,
£ 9,95 (opgericht 1903)
TOWNSEND, N., Memoir of a minor
mariner: Thomas Beckford Simpson
and New South Wales, 1839-1853. GC
5, 1983, 105-115 (arriveert in NSW
vanuit Glasgow als schipper van de
’Fleetwood’; maakt daarna reizen naar
China en India)
VEEN, A. van der, Vissersvrouwen aan
het woord. HJV 1983, 99-127
VERLEYEN, S., Souvenirs inédits d’
un ’pompon bleu’ du Dépot des Equi¬
pages 1917-1918. Neptunus 30, 1983,
5, 3-10 (zie nr 5827)
WADE, H., John Wade, unknown clip¬
per owner. MM 69, 1983, 447-450
(1811-1884)
WAGMAN, M., Liberty in New Am¬
sterdam: a sailor’s life in early New
York. NYH 64, 1983, 101-120
WANING, C.J.W. van, De Marine-Vereeniging leeft voort in de KVMO. MB
94, 1984, 36-40 (met commentaar van
K.G. Spaans)
WEST, H., Bestattungen auf See - friiher und heute. DSI 1983, 2, 21-23
WING, W.G., Escape from internment
on the yacht ’Eclipse’, 1915. AN 43,
1983, 267-273 (geïnterneerde Duitse
marine-officieren ontsnappen uit Ham¬

pton Roads, Virginia)
6409. WYNNER, I., With banner unfurled.
Sydney, Hale and Iremonger, 1983,
256 p., Aus $ 24,95 (vroegste geschie¬
denis van de Australische Ship Painter
& Dockers Union, opgericht in 1883)
6410. ZEEMAN, S., De anonieme werkers
van de Redding-Maatschappij. Red¬
dingboot 1982, nr 132., 6643-6666
6411. ZUIDHOEK, A., Jonas en Maria. Over
geloof en bijgeloof SZ 8, 1984, 1,3138
6412. (MULLER, A.). Herinneringen van een
oud-schipper. Weekblad Schuttevaer
95, 1983, 21, 15; 22, 13; 23, 15; 24,
15; 25, 17; 26, 11; 27, 15; 28, 15; 29,
15; 30, 17; 31, 15; (zie nr 5925)
Schip en scheepsbouw algemeen
Zie nr 6146
6413. ALOUJES, C., Les barques catalanes
de Collioure. LCM 1984, nr 10, 2-22
6414. ARZTY, M., Unusual Late Bronze Age
ship representations from Tel Akko.
MM 70, 1984, 59-64 (noord Israel)
6415. BENHAM, H., R. Finch, The big bar¬
ges. Londen, Harrap, 1983, £ 11,50
(19e en 20e eeuw)
6416. BEVEREN, J.C. van, e.a. (red), Zierikzee in de zeiltijd. Uit de historie van
Zierikzeese schepen en bemanningen.
Zierikzee, Slavenkas, 1982, 39 p.
(vooral over scheepstypen)
6417. BOCK, B. , A.G. ’Weser’. Der Weg, den
eine Bremer Groszwerft ging. SI 34,
1983, 406-414
6418.
Als die Lufthansa eine Reederei
wurde. SI 34, 1983, 237-241
6419. BUCHHOLZ, U., Schiffahrt im Havelgebiet um Brandenburg. Brandenbur¬
ger Blatter 3, 1981, 47-70 (met nadruk
op 19e/20e eeuw)
6420. BUTLER, J., Building a ship: the ’Ar¬
no’, Kennebunk, Maine, 1857. LMS
1983, 35-48
6421. CRUMLIN-PEDERSEN, O., From Vi¬
king ships to Hanseatic cogs. Green¬
wich. Nat. Mar. Museum, 1983, (Third
Paul Johnstone Memorial Lecture) 30
P-, £ 2,6422. ELLMERS, D., Welche Schiffe liefen
den Hafen von Haithabu an? Beitr. z.
Schleswiger Stadtgesch. 27, 1982, 1128
6423. FOCK, H., Der Kreuzer-Bau im Zweiten Weltkrieg. Teil 1: die Kreuzer der
U.S. Navy. MR 81, 1984, 70-75

6424. FORNAQON, S„ Schiffstypenkunde:
die Hukergaleasse. S&Z 1984, nr 19,
29-32
6425. FRIEDMAN, N., Submarine design
and development. Londen, Conway
Maritime, 1984, 192 p., 130 foto’s, 60
plans, £ 15,6426. FRIEL, L, England and the advent of
the three-masted ship. Nr 6120, 130138 (zienrs. 6439, 6449)
6427. GARDNER, J. (ed), K. & H. Durant,
The Adirondack guideboat. Camden
(Maine), Internat. Marine Publ., 1980,
267 p., $ 30, (herkomst, ontstaan mid¬
den 19e eeuw en gebruik van een van
de bekendste Amerikaanse werkboten)
6428. GAY. J., L’évolution des ancres de 1’
antiquité a 1’apogée de la voile. LCM
1984, nr 10, 40-47
6429. JOUAS-POUTREL, F„ Naviguer autrement: le coracle de rivière au Pays de
Galles. LCM 1983, nr 7, 56-64
6430. KEWELOH, H.-W., Vorindustrielle
Wasserfahrzeuge im Fluszgebiet des
Rheins. Rhein.-westf. Zeitschr. f.
Volkskunde 26/27, 1982, 281-285
6431. KUHN, H.W., Friihe Gierponten. Fliegende Briicken auf dem Rhein im 17.
und 18. Jahrhundert. DSA 6, 1983,
25-64
6432. LACROIX, E., The development of
the ’A class’ cruisers in the Imperial
Japanese Navy. WI 20, 1983, 232-282
(zie nr 4880)
6433. LAVERY, B., The ship of the line.
Vol.II. Design, construction and fit¬
tings. Londen, Conway Maritime, 1984,
192 p„ £ 20,- (zie nr 5942)
6434. LENGERER, H., A semi-submersible
attack craft of the Imperial Japanese
Army. WA 1984, nr 29, 53-60
6435. LYNCH, Th.G., Canada’s ’Flowers’:
history of the corvettes of Canada
1939-1945. Halifax (NS), Nimbus
Publ., 1981, 102 p„ $ 8,95
6436. MACGREGOR, D.R., Merchant sai¬
ling ships 1815-1850. Supremacy of
sail. Londen, Conway Maritime, 1984,
192 p., £ 15,6437. MARZARI, M., Pêcheurs de Vénétie: le bragozzo. LCM 1983, nr 7, 1226.
6438. MCGRAIL, S., Ancient boats. Ayles¬
bury (Bucks), Shire Publ., 1983, 48 p.,
£ 1,95
6439. MERWE, P. van der, Towards a threemasted ship. Nr 6120, 121-129 (zie

nrs 6426, 6448)
6440. MÜNCHING, L.L. von, De ijsbreker.
Ontstaan en eerste begin. Zeewezen
73, 1984, 46-47
6441. OKOLICSANYI, S.L., Heritage of
bells on sea and land. Surveyor 17,
1983, 4, 25-31 (’tweede gebruik’ van
de scheepsbel)
6442. OSTERSEHLTE, Chr., Die Geschichte
des Eisbrechwesens im Überblick. Von
den Anfangen und der Entwicklung
des ersten ausgereiften Eisbrechers in
Hamburg bis zur Gegenwart. DSA 6,
1983, 109-132
6443. RENAULT, F., Cordiers du Cotentin:
les bautiers de Barfleur. LCM 1981, nr
2, 2-16 (zie ook nr 6285)
6444. RIETH, E., Note sur un haut-relief de
1’Hötel de Jacques Coeur a Bourges
(milieu du XVe siècle). Neptunia 1983
152, 39-44
6445. SCHULZ-BALDES, F., Die Entwick¬
lung der Elektrotechnik an Bord von
Seeschiffen. DSA 6, 1983, 133-150
6446. SLACK, K.E., In the wake of the
’Spray’. An analysis of design and per¬
formance of captain Slocum’s ’Spray’.
Londen, Kenneth Mason, 1982,275 p.,
£9,95
6447. STETTNER, H., Die ’Vollener Schiffe’.
Geschnitzte Konturen von Seglern des
17. Jahrhunderts am Altar einerunteremsischen Kirche. DSA 6, 1983, 175187
6448. VILLAIN-GANDOSSI, Chr., Commen¬
tary on ’Towards a three-masted ship’.
Nr 6120, 139-146 (zie nrs 6426,6439)
6449. VILLIERS, P., La marine de Louis
XVI. T.l. Vaisseaux et frégates de
Choiseul a Sartine. (tekstdeel + map
met 50 plans, schaal 1:72, van oorlog¬
schepen van resp. 110, 80, 74, 64, 50,
12, en 8 stukken). Grenoble, J.-P.
Debbane, 1983/1984, FF 1.000,-(nog
3 tekstItekeningendelen zullen verschij¬
nen: 2. Vaisseaux et frégates de Castries
a la Révolution; 3. Flutes, corvettes,
corsaires et négriers; 4. Petite marine
royale: lougres, cutters, avisos etc.)
6450. ZIMMERMANN, W., Nef der Cinque
Ports. Das Normannenschiff des 13.
Jahrhunderts. München, Mosaik Verlag,
1982, 136 p.,
6451. (NN). Les caiques d’Yport et d’Etretat
LCM 1982, nr 4, 14-33 (gebaseerd op
de mededelingen van een visser en een
scheepsbouwer uit Fécamp)

157

6452. (NN). Les canots a clins du Havre. De
la pêche a la régate. La génèse d’un voilier de plaisance traditionnel. LCM
1983, nr 9, 2-19
Scheepsbouw
Zie nrs. 6097, 6147, 6362, 6376, 6579
6453. BARKER, R., Some lumber overlook¬
ed. MM 69, 1983, 460-461 (houtvoor
de Engelse marine-scheepsbouw, 19e
eeuw)
6454. BASCH, L., Bow and stern appendages
in the ancient Mediterranean. MM 69,
1983, 395-412
6455. BOCK, B., Die Hamburger HowaldtsWerke. SI 34, 1983, 204-209.
6456. BOUDRIOT, J., An aspect of French
naval shipbuilding in the 17th and
18th centuries. Nr. 6120, 153-163
6457. BOWMAN, A.I., Kirkintilloch shipbuil¬
ding. Kirkintilloch, Strathkelvin Dis¬
trict Libraries and Museums, 1983.
£ 2,75. (scheepsbouw langs het Fort
& Clyde Canal)
6458. BROWN, D.K., HMS ’Unicorn’. The
development of a design 1937-39. WA
1984, nr. 29, 19-24 (vliegkampschip)
6459. —, One hundred years of naval con¬
struction. JNS 9, 1983, 182-197
6460. DETLEFSEN, G.U., Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft 1872-1982. 110
Jahre Schiffbau in Flensburg. Ham¬
burg, K.-H.Butziger, 1982, 56 p.
6461. DIK, G.C., De 7 Provinciën. Een po¬
ging tot rekonstruktie, mede aan de
hand van de nog bestaande Van de
Velde tekeningen, van ’s lands schip
‘De Zeven Provinciën’, van 80-86 st.,
gebouwd voor de admiraliteit van de
Maze in 1665. Modelbouwer 45, 1983
533-540 (vervolg van nr 5966)
6462. FENNIS, J.(ed), Un manuel de con¬
struction des galères. Edition annotée
des manuscrits SH 132 A 134(1691)du
Service Historique de la Marine a Vin¬
cennes. Avec un introduction, un index
complet des termes techniques et re¬
production des planches originates.
Maarssen, APA/Holland Univ. Press,
1983, 406 p„ fl. 78,6463. FENTON, R., Manchester Dry Docks
Co. Ltd. - forgotten shipbuilders. SB
57, 1983,491-497 (1894-1979)
6464. FOERSTER LAURES, F., Roman na¬
val construction as shown by the Palamos wreck. IJNA 12, 1983, 219-228
6465. GREEN, J., The Shinan excavation,

158

6466.

6467.

6468.
6469.

6470.

6471.
6472.
6473.

6474.
6475.

6476.
6477.
6478:

Korea. An interim report on the hull
structure. IJNA 12, 1983, 293-301
(bewerking van een Koreaans verslag
over onderzoek van een Chinees-achtig vaartuig van vooralsnog onbekende
datum)
-, The Song dynasty shipwreck at
Quanzhou, Fujian Province, People’s
Republic of China. IJNA 12, 1983,
253-261
HAWKINS, C.W., The passage of
sail. European sailing ship building in
the South West Pacific. GC 5, 1983,
87-97
KEWELOH, H.-W., Kalfathölzer. Zur
Interpretation eines Beifundes der
Hansekogge. DSA 6, 1983, 7-10
KING, J.W., The war-ships and navies
of the world, 1880. Annapolis (Md),
USNI Press, 1982, (ongewijz. herdr.),
617 p., $ 24,95 (rapport over de stand
van zaken, in technische zin, bij een
aantal Europese marines in de jaren
1870, opgesteld door de Amerikaanse
marineofficier J.W. King)
LENGERER, H., Die Myoko-Klasse.
Japans erste Vertragskreuzer. Planung,
Bau und Einsatze. Bnd I. München,
Chr. Schmidt, 1982, 210 p., DM 29,80
LIDFERT, N., The shipyard worker
and the iron shipyard. LMS 35, 1983,
75-87 (Bath. Maine)
LOECK, G., Rickmers — ein Name
bürgt für Qualitat. S&Z 1984, nr 19,
1-10
NEU, S., Ein Kölner Schiffsrelief.
Mitteilungen Museum d. deutschen Binnenschiffahrt 1982/1983, 8-11 (Ro¬
meinse tijd: achterschip met hekroer)
-, Ein Schiffsrelief vom Kölner Rheinufer. Boreas (Münster) 5, 1982, 133138
POMEY, P., Le navire romain de la
Modrague de Giens. Comptes rendus
de 1’Academie des Inscriptions (Parijs)
1982, 133-154
ROBERTS, O.T.P., An index for flatbottom boats. IJNA 12, 1983, 325331
SARSFIELD,
J.P.,
Mediterranean
whole moulding. MM 70, 1984, 8688
STEUSLOFF, W., Das Ebersdorfer
Koggenmodell von 1400. Ein Beitrag
zum nordeuropaischen Schiffbau des
spaten Mittelalters. DSA 6, 1983, 189207

6479. TOIVANEN, P„ The early stages of
the shipbuilding industry in Ostrobothnia. Helsinki 1982/1983, 7-16
6480. TOMPKINS, T„ Yokosuka: base of an
empire. Pamaron (Cal.), Presidio Press,
1981, 160 p., $ 12,95 (geschiedenis
van een Japanse werf van plm 1855heden, met nadruk op de periode tot
1945)
6481. WHITE, D., Understanding ships’
draughts. MS 1983, nr 46, 3-9

6493.

6494.

6495.
Schip
6482. BARRY, P., ’Regina’class passenger
liners of the 1920s. SM 18, 1983, 11,
24-29; 12, 24-28
6483. BECHT, J.Q.C.C., De mol, zijnde
een soort van platgebodemde schuit
.Doormodderen met mol en moddermolen. Zeeland Magazine 13, 1980,
nr. 71, 8-11
6484. BLAAS, F. Chr., Memories of an 'onker’ trio. SB 57, 1983, 755-759 (onkers = Finse driemasters voor houttransport; ’Baltic’, ’Yxpila’ en ’Svenborg’, geb. jaren 1920)
6485. BLEE, B.W., Battleship ’North Caro¬
lina’ (BB-55). Wilmington (NC), USS
North Carolina Battleship Memorial,
1982, 98 p„ $ 8,95 (pb)
6486. BLUE, A.D., The (paddle steamer)
’Pioneer’ and the Yangtze River.
SB 57, 1983, 438-443 (gebouwd eind
jaren 1890)
6487. BOCK, B., Kiel - die einzige Stadt der
Welt, in der bislang Unterwasserfrachtschiffe entstanden. SI 34, 1983,
231-235, 243 (‘U-Deutschland’ en 'UBremen’, gebouwd 1916)
6488. -, Die K(raft) d(urch) F(reude) -Schiffe. Eine Flotte, die mit dem Dritten
Reich versank. SI 34, 1983, 195-199
6489. BONINO, M., Le imbarcazioni tradizionali della acque interne nell’ Italia
centrale. Florence, Stampa Litospac,
1982, 107 p., 50 ill. (overzicht van de
Ital. traditionele typen binnenvaart¬
schepen)
6490. BURMEISTER, H., Die ’Hebe’ schnellste Viermastbark von Blohm &
Voss. DSI 1983, 2, 19-20
6491. —, Die Viermastbark ’Eusemere/Pindos’. Was die Galionsfigur erzahlen
könnte. Altona 1980/81 (verschenen
1983) 119-148 (gebouwd 1889/90,
Workington)
6492. CORNELIS, A., De ’Nieuw Amster¬

6496.

6497.
6498.

6499.
6500.
6501.

6502.
6503.

6504.

6505.
6506.
6507.
6508.

dam’ op de transatlantische vaart. SH
18, 1983, 644-652
DOHAN, M.H., Mr. Roosevelt’s steam¬
boat. The first steamboat to traval the
Mississippi. New York (NY), Dodd &
Mead, 1982, 194 p., $ 10,95 (New Or¬
leans, 1811/1812)
ERDMANN, W., Ein Lübecker Spielzeugschiff des 16. Jahrhunderts. Die
Heimat 89, 1982, 252-254 (zeer gede¬
tailleerd model)
EWING, S., The ‘Lady Lex’ and the
’Blue Ghost’. A pictorial history of the
USS ’Lexington’ (CV-2 and CV-16).
Missoula (Montana), Pictorial Histories
Publ., 1983, 48 p., 61 ill., $ 5,95
FLETCHER, J„ HMS ‘Liverpool’ re¬
turns to the (Arabian) Gulf. SB 57
1983, 498-507 (4th rate, gebouwd
1814)
GERMAINE, J.-M., Le doris: une tra¬
dition vivante. LCM 1982, nr 4, 55-62
GERMAN, A.W., The ’Benjamin F.
Packard’ 1883-1983. LMS 35, 1983,
97-102 (een zgn ’down easier’: het laat¬
ste zeegaande houten zeilschip, dat in
Bath/Maine werd gebouwd)
GUILLOU, J.-P., Un voilier irlandais
qui refuse de mourir: le hooker. LCM
1982, nr 5, 20-32
HOPE, B.H., The first steam pilot boat
StB 1983, nr 168, 243-245 (Baltimo¬
re, 1880, Pilot)
HORRIDGE, G.A., Malay boats. In:
DJ.Carr (ed), Sydney Parkinson, artist
of Cook’s Endeavour voyage (Canber¬
ra 1983), hfdst. 9
HOSSACK, G., Still in steam: ’Auck¬
land’, the last working steam tug in
Australasia. SM 19, 1984, 2, 14-15
HUBATSCH, W., Der kleine Kreuzer
’Rostock’ 1911 bis 1916. In: Beitrage z. mecklenburgischen Seefahrtsgeschichte (Keulen, 1981) 95-109
—, Das Linienschiff ’Mecklenburg’
1899 bis 1920. In: Beitrage z. meck¬
lenburgischen
Seefahrtsgeschichte
(Keulen, 1981) 77-94
ISHERWOOD, J.H., Steamers of the
past: Anchor liner ’Transylvania’ of
1925. SB 58, 1984, 88-91
—, : Chargeurs Reunis liner ’Hoedic’
of 1923. SB 57, 1983, 614-616
—, : Elder Dempster liner ’Appam’
of 1913. SB 57, 1983, 685-688
—, r Ellerman liner ’City of Exeter’
of 1914. SB 58, 1984, 18-12

159

6509.
6510.
6511.
6512.
6513.
6514.
6515.
6516.

6517.
6518.

6519.
6520.
6521.

6522.

6523.

6524.

6525.

6526.

160

—, : Leyland liner ’Cestrian’ of 1896.
SB 57, 1983, 539-541
—, : N(ord) D(eutscher) L(loyd) li¬
ner ’Berlin’ of 1925. SB 57, 1983,
391-393
—, : P&O liner ’Marmora’ of 1903.
SB 57, 1983, 831-833
—, : P&O liner ’Mongolia’ of 1903.
SB 58, 1984, 161-164
—, : Union-Castle liner ’Pretoria Cas¬
tle’ of 1939. SB 57, 1983, 760-763
—, : White Star liner ’Britannic’ of
1930. SB 57, 1983, 466-470
JENKINS, A., The Scillonian and his
boat. St.Mary’s (Isles of Scilly), bij de
auteur, 1983, pb.
JULLIEN, P., Le commandant (Je¬
rome Eugène) Farcy et ses deux canonières. Neptunia 1983, 152, 9-20
(riviermonitors, tweede helft 19e eeuw)
KARTING, H., ’Antje’. SI 34, 1983,
419-420 (schoener, gebouwd 1920)
—, ’Elisabeth Seumenicht’, eine Galeass von der Kieler Fried. Krupp Germaniawerft. SI 34, 1983, 251-253 (ge¬
bouwd 1920)
—, Gaffelschoner ’Erato’, ein langlebiger Hollander. SI 34, 1983, 341 (ge¬
bouwd 1913, Hoogezand)
—, Zweimastige Gaffelschoner. SI 34,
1983, 504-505
KATLEWSKI, H., Der Raddampfer
’Kurier’. ZSS 19, 1983, 139-142 (ge¬
bouwd 1817 voor de vaart op de
Spree en de Havel)
KELLY, D.F., The Great Lakes whaleback. Surveyor 17, 1983, 2, 2-7
(type vrachtschip ontworpen door A.
McDougall in 1888; in gebruik tot
1967)
KIRVAN-PICHETTE, M. von, The
three ’Nautonaphtes’. StB 1983, nr
168, 231-240 (’Felix Boussel’, ’Geor¬
ges Phillipan’ en ’Aramis’ van de Messageries Maritimes, gebouwd begin jaren 1930)
KLUDAS, A., Die deutschen Schnelldampfer. III. Vierschornsteiner - Der
Griff nach dem Blauen Band. DSA 6,
1983, 91-108 (zie nr 4342)
KOHLER, P.C., ’Cristoforo Colombo’,
forgotten favorite. StB 40, 1983, nr
166, 79-91 (gebouwd in 1952/53 in
Sestri-Ponente, passagiersschip)
LAMBERT, J„ Naval trawlers. SM 18
1983, 10, 28-34; 11, 32-36; 12,32-35
(sinds WO I)

6527. LATHROP, C.M., ’African Queen’.
StB 40, 1983, nr 165, 18-21 (plm.
1912 in Engeland gebouwd, nu in
privé eigendom in Florida, USA, be¬
kend uit het gelijknamige verfilmde
boek van C.S.Forrester)
6528. MACH, A., The Chinese battleships.
WA 1984, nr 29, 9-18 (serie slagsche¬
pen in de jaren 1880 gebouwd op de
Vulkan-werf te Stettin)
6529. MASON, Th.C., The ’flying bird’ of
Puget Sound. USNIP 110, 1984, 1,
62-68 (m.v. ’Kalakala’, 1935-67, een
auto-veerschip met het uiterlijk van
een trein)
6530. MCCART, N., P&O ss ’Canton’ of
1938. SM 18, 1983, 8, 32-34
6531. —, The two white sisters. A short his¬
tory of the P&O liners ’Strathnaver’
and ’Strathaird’. SM 18, 1983, 6, 2427
6532. — , The white sisters. A review of the
careers of the P&O liners ’Strathmore’,
’Strathellan’ and ’Stratheden’. SM 18,
1983, 7, 24-27
6533. MERAMETDJIAN, M.-C., Revire sur
la mer : ’Gunborg’. Parijs, Voiles Gallimard, 1983, 104 p., 93 foto’s, 25 tek.
(restauratie van de in 1948 gebouwde
houten galjas Gunborg)
6534. MILLER, W.H., The ’Nieuw Amster¬
dam’. SM 18, 1983, 4, 24-29
6535. —, Six names and three flags. The sto¬
ry of the ’Emerald Seas’. SM 19, 1984
1, 18-20 (gebouwd in 1944 als 'Gene¬
ral W.P. Richardson’)
6536. MUELLER, E.A., The Plant Steamship
Line. StB 40, 1983, nr 167, 164-172
(opgericht door Henry Bradley Plant
voor de vaart Tampa-Cuba, 1885)
6537. MÜLLER, H. J., ’Pamir’. Der Lebensweg eines legendaren Seglers vom Bau
im Jahre 1905 bis zum tragischen Untergang vor 25 Jahren. SI 10, 1982,
418-422
6538. MÜNCHING, L.L. von, Export van
onderzeeboten....toen. De geschiedenis
van de ’Orzel’ en de ’Sep’. Zeewezen
73, 1984, 33-34 (bestemd voor Polen,
1938/39)
6539. NEYRET, J., Pirogues océaniennes.
Notes complémentaires. Neptunia
1983, 152, 25-32 (zie nr 6009)
6540. OEHMIG, A., Heckrad-Schleppdampfer ’Gross-Berlin’. Ein Schiffsleben.
Mitteilungen Museum d. deutschen
Binnenschiffahrt 1982/83, 12-15 (ge-

bouwd Rosslau/Elbe. 1908)
6541. OSTERSEHLTE, Chr., Eisbrecher
‘Wal’. ZSS 19, 1983, 120-124
6542. POOLMAN, K., Escort carrier HMS
’Vindex’ at war. Newton Abbot, Da¬
vid & Charles, 1983, 216 p.,jC 24,50
6543. PRYCE, M., New Zealand’s ’Edwin
Fox’. SB 57, 1983, 387-390 (koopvaardijfregat, gebouwd 1853, Calcut¬
ta)
6544. RENAULT, F., Un baleinier dans 1’
église de Barfleur: Le ’Faune’. LCM
1982, nr 3, 10-14
6545. ROBERTSON, R.G., ’County’ class
cruisers. SM 18, 1983, 8, 24-28; 9,
24-28
6546. -, HMS ’Vanguard’. SM 18, 1983,
6, 20-22
6547. -, ’King George V’-class battleships.
SM 18, 1983,3, 16-19 (zie nr 5558)
6548. ROSS, A, RN 77 ft Elco PT boats.
WA 1984, nr 29, 33-37 (WO II)
6549. SCHMIDBERGER, F„ Koniglich bayerisches Dampfschiff ’Tristan’. ZSS 19,
1983, 129-132 (gebouwd 1855/1856)
6550. SCHOBER, G., Prunkschiffe auf dem
Starnberger See. Eine Geschichte der
Lustflotten bayerischer Herrscher.
München, Suddeutscher Verlag, 1982,
156 p., 65 ill.
6551. SIVIRINE, A., Cuirassé ’Le Redoutable’, 1876-1910. Neptunia 1983, 152,
33-38
6552. SKANSE P., VG 91 ’Ellen’ av Varberg. Varberg 1983, 61-70 (visserman,
gebouwd 1906, Landskrona; met sa¬
menvatting in het Engels)
6553. SMITH, A, The ’Empire Windrush’.
SM 19, 1984, 3, 32-35 (in 1931 ge¬
bouwd als het Duitse s.s. ’Monte Ro¬
sa’)
6554. STANNARD, B., Still in steam: the
last steam colliers on the U.K. coast.
SM 18, 1983, 3, 24-27
6555. TATLOW, J., The paddle tug ’Eppleton Hall’. MS 1983, nr 46, 9-16 (zie
nr 6015)
6556. WEBER, H. Das Bessemer-Dampfschiff.
ZBW 110, 1983, 238 (in 1885 bouwde
sir Henry Bessemer een raderstoomschip voor de vaart Dover-Calais, dat
zeeziekte moest uitsluiten)
6557. WHITLEY, M.J. Lesser known war¬
ships of the Kriegsmarine. Marine Ar¬
tillerie Leichter (MAL). WA 1984, nr
29, 61-67 (WO II)
6558. (BANCKERT / VAN KINSBERGEN).

Genealogie en ererol der schepen (met
de namen Banckert en Van Kinsbergen). Jrb. Kon. Marine 1980 (Den
Haag, 1983) 670-673
6559. (CALLENBURGH). Genealogie en ere¬
rol der schepen (met de naam Callenburgh). Jrb. Kon. Marine 1979 (Den
Haag, 1982) 623
6560. (KON. MARINE). Schepen van de Ko¬
ninklijke Marine uit het verleden:
150, 100, 50 jaar geleden te water ge¬
laten. Jrb. Kon. Marine 1979 (Den
Haag, 1982) 581-623
6561. (KON. MARINE). Schepen van de Ko¬
ninklijke Marine uit het verleden: 150,
100, 50 jaar geleden te water gelaten.
Jrb. Kon, Marine 1980 (Den Haag,
1983) 635-669
Voortstuwing
6562. BASCH, L., A further note on ancient
two-masters. MM 69, 1983,413-417
6563. HARLAND, J., Seamanship in the age
of sail. Shiphandling of the sailing manof-war 1600-1800. Londen, Conway
Maritime, 1984, 320 p., 100 foto’s,
350 tek., £30,6564. KELLY, D.F., Robert Fulton: artist
turned inventor. Surveyor 17, 1983, 3,
21-27
6565. WHITTIER, B., Paddle wheel steamers
and their giant engines. Buxbury
(Mass), Seamaster Books Inc., 1983,
48 p., $ 7,95
Bewapening
6566. BOUDRIOT, J., Schiffsartillerie der
französischen Marine 1674-1856. ZSS
19, 1983, 133-138 (vertaling uit het
Frans van een in 1968 in Neptunia
verschenen artikelenreeks)
6567. CAMPBELL, N.J.M., British naval
guns 1880-1945. WA 1984, nr 29,
30-32 (zie nr 6028)
6568. CHESNEAU, R., Warship wings: No 8
Sopwith Pup. WA 1984, nr 29, 50-52
(eerste starts/landingen van vliegtuigen
a/b van een schip, 191 7)
6569. GUILMARTIN, J.F., The guns of the
’Santissimo Sacramento’. TC 24, 1983,
559-601 (verloren gegaan voor de Bra¬
ziliaanse kust, mei 1668)
6570. JENKINS. P.E., The German develop¬
ment and use of the ground mine,
1939-45. JNS 6, 1980, 159-166 (zie nr
4369)
6571. PERKINS, D.R.J., An analysis of

161

lead musket shot from the wreck of an
early 18th century man-of-war. IJNA,
12, 1983, 339-342
Scheepssier
6572. KERISIT, H., Peintres de moliceiros.
Un art maritime vivant dans la lagune
d’Aveiro. LCM 1983, nr 8, 68-76
(Noord Portugal)
6573. KUIPERS, J.K., Roerklikken of roer¬
koppen. Bokkepoot nr 47 (z.j.) 9-16
6574. MUNKSGAARD, J.H., Et gammelt
bergensk rederiflagg. Bergen 1982, 936 (huisvlag rederij Jacob Voss & Son,
Bergen; eind 18e eeuw)
6575. STAMMERS, M.K., Ship's figureheads.
Aylesbury (Bucks), Shire Publ., 1983,
32 p., £ 0,95
6576. WIESE, E., Galionsfiguren. SI 34,
1983, 455-456
Maritieme archeologie
6577. BASS, G.F., Nautical archeology, an
interdisciplinary field. College Station
(Texas), Texas A & M Univ., 1982,
20 p.
6578. BOGAERS, J.E., J.K. Haalebos, Op
zoek naar een castellum in Woerden.
SH 18, 1983, 302-309 (met o.a. gege¬
vens over een plm. 24 meter lang vaar¬
tuig)
6579. BOULOUMIE, B., L’épave étrusque
d’Antibes et le commerce en Mediterranée Occidentale au Vie siècle av. J.C.
Marburg, Vorgeschichtl. Seminar d.
Phillipps-Univ., 1982, 88 p., DM 33,6580. CEDERLUND, C.O., The old wrecks
of the Baltic Sea. Archeological re¬
cording of the wrecks of carvel-built
ships. Oxford, British Archeological
Reports, 1983 (International Series,
vol. 186), 239 p., £ 9,6581. COWAN, R., Dirty work on a rich
Dutch wreck. Diver 28, 1983, 2, 16
(VOC-schip ’Banda, vergaan 1615 bij
Mauritius)
6582. EENKHOORN, W., A.J.M. Wevers,
Report of an investigation into wood
and soil samples from and in the area
of the eastindiaman 'Amsterdam'. Le¬
lystad, R.U.P., 1983 (RIJP, rapport
1983-28 abw) 22 p.
6583. GAWRONSKI, J., B. Kist, TVliegendHart Rapport 1982-1983 / TVliegendHart Report 1982/1983. Amsterdam
Rijksmuseum, 1984, 32 p.
6584. GREEN, J., R. Harper, The excavation

162

6585.

6586.

6587.

6588.

of the Pattaya wreck and survey of
three other sites. Thailand, 1982.
Perth (NSW), Austr. Inst. for. Marit.
Archeol., 1983 (special publications
no.1), 89 p. (betr. Chinees vaartuig
van vooralsnog onbekende datum; zie
nr 5598)
REINDERS, R., The excavation and
salvage of a 16th-century 'beurtschip'.
IJNA 12, 1983, 336-338 (Lelystad
1980/81)
TROMNAU, G., Zwei verschollene
Einbaume vom Niederrhein. Mitteilungen Museum d. deutschen Binnenschiffahrt 1982/83, 2-7
WIGNALL, S., In search of Spanish
treasure. A driver’s story. Newton
Abbot, David & Charles, 1982, 252 p.
£ 9,50 (25 jaar onderzoek onder wa¬
ter, met name van wrakken van Spaan¬
se schepen uit de Armada van 1588)
(ARCHEOLOGIA). Archeologia subaquea. Supplemento 4, Bollettino d’Arte. Rome, Libreria dello Stato, 1982,
175 p., L. 11.000 (overzicht vondsten
havens, schepen enz. langs de kust van
Apulie en Toscane)

Stuurmanskunst
6589. BOURGOIN, J., The French na¬
vigation chart in retrospect. Nr 6120,
95-105 (zie nr 6595)
6590. FANNING, A.E., The history of the
Admiralty compass observatory. JNS
7,1981, 72-80
6591. KÖBERER, W., Ein niederdeutsches
Navigationshandbuch ausdem 16. Jahrhundert. DSA 6, 1983, 151-173
6592. LINES ESCARDO, A., Colon y Urdaneta, descubridores de los anticiclones del Atlantico y del Pacifico.
RHN 1, 1983, 1, 95-102
6593. NICHOLSON, Chr., Rock lighthouses
of Britain. Cambridge, P. Stephens,
1983, £ 12,95
6594. NOORDEGRAAF, J., Tussen vonkzenders en maritieme elektronica. De
radio installaties van de Nieuw Amster¬
dam 1906, 1938 en 1983. BW 38,
1983, 524-528
6595. TERRELL, Chr., Commentary on “The
French navigation chart in retrospect”.
Nr 6120, 109-113 (zie nr 6589)
Kartografie en oceanografie
6596. AKED, Ch. K., The voyage of the
'Beagle'. Extracts from the narra-

6597.
6598.

6599.
6600.

6601.

tive written by captain Robert Fitzroy
R.N. JNS 9, 1983, 205-212 (o.a. betr.
testen van barometers, chronometers
enz.)
CAMBELL, T., Episodes from the
early history of British Admiralty char¬
ting. MC 1983, nr 25, 28-33
HADJIPASCHALIS, A.J., Printed nau¬
tical charts of Cyprus in the Dutch pi¬
lot guides of the 17th century. MC
1983, nr 25, 48-52
HAIR, P.E.H., A note on Thevet’s un¬
published maps of overseas islands. TI
14, 1982, 105-116
JACOBS, E., T. Vermeulen, 'Omnium
rerum vicissitudo est’ ofwel de Engelbrechtcollectie (in het Maritiem Muse¬
um 'Prins Hendrik’ te Rotterdam). CT
2, 1983, 60-62
SPENCER, J.R.H., Coastal profiles
and landscapes. In: D.J.Carr (ed), Syd¬
ney Parkinson, artist of Cook’s Endea¬
vour voyage (Canberra, 1983), hfdst.

6610.

6611.
6612.

6613.
6614.

6615.

10

Havens en waterwegen
Zie nr 6431
6602. ALOPAEUS, H., Underwater defence
constructions in the fairway to Helsin¬
ki harbour. Helsinki 1982/1983, 17-24
(18e/19e eeuw)
6603. BADER, W., Die Verbindungvon Rhein
und Donau. Zur Geschichte eines bem erkensw erten W asserstraszenproj ektes. München, R. Oldenbourg Verlag,
1982 (Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte Jhrg. 50, H.2)
100p., DM 14,80
6604. BEAUDOUIN, F., The canalization of
the River Seine in the 19th century.
Nr. 6120, 169-177
6605. CAIRO, R.F., Materials toward an his¬
tory of early hydraulic engineering
machinery employed in the develop¬
ment of rivers, harbors and canals.
NRJ 29, 1983, 185-194 (zie nr 6060)
6606. CLANCY, R., The Boston Marine So¬
ciety. Compass 53, 1983, 2, 20-26 (in
1 742 opgericht als de Fellowship Club)
6607. COAD, J., Historic architecture of H.
M. naval base Devonport 1689-1850.
MM 69, 1983, 341-392
6608. —, Historic architecture of the Royal
Navy. An introduction. Londen, Gollancz, 1983, 160 p., £ 15,6609. COCK, J.K. de, De Delf, een vroeg¬

6616.
6617.

6618.

6619.
6620.

middeleeuws kanaal in de provincie
Groningen. Driemaandelijkse Bladen
34, 1982, 106-114
CROSBY BROWN, A., Juniper water¬
way: a history of the Albemarle and
Chesapeake
canal.
Charlottesville
(Virg.), U.P. of Virginia, 1981, 269 p.,
$ 22,50 (geopend 9.1.1859)
ELLMERS, D., Warenumschlag zwischen Schiff und Wagen im Wasser.
DSA 6, 1983, 209-241
HOGBEN, R., London’s docks. A
short history of their rise and decline
and of the shipping they handled. SM
19, 1984, 1, 24-31; 2, 23-31; 3, 23-28
MACDOUGALL, Ph., The Chatham
Dockyard story. SM 19, 1984, 3, 1417, 40
MCKAY, K., J. Aitken, In the wake of
the Lochside. Montrose, bij de auteurs,
1983, £ 2,50 (geschiedenis v.d. haven
Montrose op de Schotse oostkust)
PETERS, D.J., Technische Bauten des
Fischereihafens in Bremerhaven. DSA
6, 1983, 243-263
PROUDFOOT, P.R., Wharves and
warehousing in Central Sydney 17901890. GC 5, 1983, 73-86
RUEGG, S.D., The underwater exca¬
vation in the Garigliano River. Final
report 1982. The Roman port and brid¬
ge at Minturnae, Italy. IJNA 12, 1983,
203-218
TREUE, W., Suez-Kanal-Jubilaum.
Erster Spatenstich vor 125 Jahren an¬
no 1859, am 25. April. S&Z 1984, nr
19, 11-22
WULF. D., 50 Jahre Ostsee-WeiszmeerKanal. ZBW 111, 1984, 1, 10-12
WÜRFEL, H., Die Weichsel: gestern,
heute, morgen. ZBW 110, 1983, 390398 (met uitvoerig historisch overzicht)

Zee- en binnenvaartrecht
6621. GOLD, E., Maritime transport: the
lution marine policy and shipping law.
Lexington (Mass), Lexington Books,
1981, 446 p., $ 47,50
6622. O’CONNELL, D.P., The international
law of the sea. Ed. Ivan A. Shearer.
Vol. 1. Londen, Clarendon, 1983, 520
p., £ 40,- (...the basic principles and
doctrines are surveyed historically and
analysed critically in the light of the
U.N. 3rd Conference on the law of the
Sea....Uitg. aank.)

163

PRODUKTIE: BUREAU MARCUS - AMSTELVEEN

