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Van de redactie

BIJDRAGEN

De oplettende lezer van het Tijdschrift
voor Zeegeschiedenis zal met vreugde
vaststellen, dat het eerste nummer van
1987 meer pagina’s telt dan voorheen
het geval was. De redactie prijst zich ge¬
lukkig met een uitbreiding van het aan¬
tal pagina’s per jaar met 48 maximaal.
Voorwaarde is echter wel dat de kosten
hiervan door het laten plaatsen van ad¬
vertenties worden bestreden. Mevrouw
Verhees-Van Meer verklaarde zich be¬
reid de redactie te komen versterken. Zij
zal zich speciaal toeleggen op het werven
van de advertenties. Suggesties van de
leden van onze Vereniging zijn natuurlijk
welkom.
De drie artikelen in dit nummer behan¬
delen zeer verschillende aspecten van de
maritieme geschiedenis: van zestiendeeeuwse kapers via de Russische visie op
de poolgebieden rondom 1900 tot de pe¬
rikelen rond een vice-admiraal in Nederlands-Indië in 1916. Mogen vele lezers
van het Tijdschrift zich in de toekomst
zowel door de kwaliteit als door de quantiteit laten aanmoedigen tot het leveren
van een bijdrage.
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Nederlands-Indië, in de zomer van
1916 (G. Teitler).26
MEDEDELINGEN

In literatuur over Maassluis is er steeds
sprake van, dat de visserij aan het einde
van de 16e en in de eerste helft van de
17e eeuw veel schade heeft ondervonden
van het optreden van kapers uit Vlaande¬
ren, met name die vanuit Duinkerken.1
De nadelige gevolgen moeten vooral in
het financiële en sociale vlak gezocht
worden en komen volgens mij te weinig
aan de orde in de bovengemelde litera¬
tuur. In dit artikel wil ik dan ook ten
dele in dit hiaat voorzien en proberen

een antwoord te geven op de volgende
vragen: welke gevolgen ondervonden de
Maassluisse vissers van het optreden van
de Duinkerker kapers en welke maatrege¬
len werden er getroffen om het optreden
van deze kapers te beperken?
De Duinkerker kapers
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog had de
bevolking van Maassluis veel te lijden van
oorlogshandelingen. Eerst werd het dorp
Maassluis in het jaar 1572 door de Geu-
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zen vanuit Den Briel geplunderd en in
1573 en 1574 deels verwoest door
Spaanse troepen tijdens gevechten rond
de schans op het latere kerkeiland.2 En¬
kele jaren later, toen de Duinkerker ka¬
pers vanuit de Vlaamse kuststeden aktief
waren, werden de Maassluizers boven¬
dien in hun visserijaktiviteiten getroffen.
Veel vissersschepen werden toen het
slachtoffer van deze kapers, die de Maas¬
mond bewaakten en trachtten elk schip
dat uitliep te nemen. Vooral in de jaren
1621 tot 1648 werden heel wat Maassluisse vissersschepen genomen. Exacte
aantallen genomen schepen zijn moeilijk
te geven; vast staat dat het zeker om
meer dan 300 schepen gaat.3
Tijdens de gevechten op zee werden de
bemanningen van de vissersschepen soms
gedood, vaak gevangen genomen en naar
Duinkerken gebracht en soms op borg¬
tocht vrijgelaten. De strijd op zee ver¬
toonde een grote mate van wreedheid,
die nog eens werd versterkt toen de Staten-Generaal op 28 augustus 1587 de be¬
manningen van alle Nederlandse oorlogs¬
schepen verplichtten gevangen genomen
kapers de ‘voeten te spoelen.’4 In reactie
op dit herhaaldelijk opnieuw uitgevaar¬
digde bevel toonden de kapers tegenover
de gevangen genomen vissers weinig cle¬
mentie. E. van Meteren beschreef rond
1614 deze situatie heel illustratief: ‘Dese
Duynkercksche schepen namen veel visschers, eenige verbranden sij, andere soncken sij, ende de arme visschers nagelden
sij onder in de schepen, boorden gaten in
de schepen, ende lieten se allenskens sin¬
eken.’5
Ook enkele Maassluisse vissers ondergin¬
gen dit lot. Zo werden vier bemannings¬
leden van de hoeker van ‘stierman’6 Ary
Comelisz. Gorter, ondanks de belofte tot
lijfsbehoud, door kaperkapitein Philip
Wittebol uit Oostende overboord gezet.7
Anderen hadden het geluk om nog gered
te worden, nadat zij overboord waren ge¬
zet.8 ‘Stierman’ Comelis Stavast slaagde
4

er zelfs in na lang smeken het overboord
zetten te voorkomen. Hij werd alleen als
gijzelaar naar Duinkerken gebracht; de
rest van zijn bemanning en het schip
mochten naar Maassluis thuisvaren. Wel
moest later voor de vrijlating van Come¬
lis Stavast een losgeld worden betaald.9
Enkele vissers vonden de dood doordat
zij werden doodgeschoten.10
De meeste vissers werden echter, als hun
schip was veroverd, toch gevangen geno¬
men en naar de gevangenisgebracht,
vooral in Duinkerken. Alleen al in de ja¬
ren 1628 tot 1648 brachten ongeveer
2000 Maassluisse vissers enige tijd door
in de Duinkerkse gevangenis.11 Veel
schippers maakten dit zelfs verschillende
keren mee.12 De omstandigheden in de
Duinkerkse gevangenis waren zeer slecht
en veel gevangenen overleden daar als ge¬
volg van de slechte hygiënische toestan¬
den en de opeenhoping van mensen.
Vooral pestepidemieën eisten vele do¬
den.13
Sommige vissers wisten op een min of
meer spectaculaire wijze of door toevalli¬
ge omstandigheden te ontvluchten. Dirck
Jansz. Dijck was één van hen. Zijn hoekerschip was door twee Duinkerker ka¬
perschepen veroverd en hij werd naar één
van deze schepen overgebracht. Dit ka¬
perschip hield enige tijd later een schip
aan dat wijn vervoerde. Dirck Jansz.
Dijck viel ‘toevallig’ overboord en werd
gered door de bemanning van de inmid¬
dels vrijgegeven wijnschuit, die hem bij
het Noordhollandse Huisduinen aan land
zette.14 Van anderen is bekend dat zij
met de kust in zicht overboord sprongen
en zo ontkwamen.15
Het merendeel van de vissers moest ech¬
ter wachten totdat de voor hen geëiste
losgelden waren betaald of tot zij werden
uitgewisseld tegen gevangen genomen ka¬
pers. Het uitwisselen van de vissers tegen
kapers was meestal een zaak van de Sta¬
ten van Holland of van de admiraliteit
van Rotterdam, in tegenstelling tot het
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betalen van de losgelden. Dat gebeurde
veelal op particulier iniatief. Vijandelijke
agenten, in het bezit van paspoorten,
reisden uit Duinkerken, Nieuwpoort of
Oostende naar Maassluis om de losgelden
op te halen of inwoners uit Maassluis gin¬
gen zelf naar Vlaanderen om familiele¬
den of verwanten vrij te kopen. De te be¬
talen losgelden varieërden van 100 tot
200 gulden per visser en van 2000 tot
3000 gulden voor een gerantsoeneerde
vissersschuit.16
Slechts enkele bemanningen ondervon¬
den een humane behandeling. Zo werd in
1639 een deel van de bemanning van
schipper Jan Hendrik Blanken in Enge¬
land afgezet. In 1646 werden enkele vis¬
sers op een kleiner schip overgezet, waar¬
mee ze naar Maassluis konden varen.17
Met name in de jaren 1642 tot 1645 lijkt
het alsof het kaperbedrijf iets menselij¬
ker werd. In deze jaren liet men weinig
schepen zinken en voor veel schepen
moest toen alleen een ‘rantsoen’18 wor¬

den betaald.19
In de dertiger jaren van de 17e eeuw ver¬
armde de Maassluisse gemeenschap sterk
door het optreden van de Duinkerker ka¬
pers. De reders die de hoekerschepen uit¬
rustten leden enorme verliezen, doordat
veel schepen werden beschadigd tijdens
achtervolgingen, door strandingen, door
gevechten of door het opbrengen naar
Duinkerken, Nieuwpoort of Oostende
(zie tabel 1) en door het betalen van
rantsoenen.
laoei 1. Bestemmingen van de opge¬
brachte schepen (1628-1648)20
Plaats

Aantallen

Duinkerken
Nieuwpoort
Oostende
Vlaanderen
Engeland
Calais
Onbekend
Totaal

38
11
27
3
6
1
174
260
5

Uit diverse archiefstukken zijn voor de
periode 1628 tot 1648 cijfers te recon¬
strueren, die een indruk geven van de
verliezen voor de Maassluisse reders. Er
werden in dit tijdvak 260 schepen geno¬
men en opgebracht, 13 schepen werden
tot zinken gebracht en 26 schepen wer¬
den gerantsoeneerd. Elk schip vertegen¬
woordigde een nieuwbouwwaarde van
ongeveer 5000 gulden en voor elk gerant¬
soeneerd schip werd 2000 a 3000 gulden
betaald. In twintig jaar tijd leidde dit tot
een geldelijk verlies van ongeveer 1V4 mil¬
joen gulden. Het verlies aan schepen en
de hiermee verband houdende daling van
de hoeveelheid aangevoerde vis hadden
tot gevolg dat de welvaart in Maassluis
terugliep. Dit wordt geillustreerd door
Tabel 2.

'
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Opbrengst van de tonnevis
(1623-1649).22
Jaar
Bedrag in guldens
1623 - 1624
2254
1624-1625
1171
1625 -1626
1222
1626-1627
1311
1627- 1628
1463
1628- 1629
1187
1629- 1630
1786
1630- 1631
1396
1631 - 1632
1637
1632- 1633
1361
1633 - 1634
1464
1634- 1635
673
1635 - 1636
187
1636- 1637
3292
1637- 1638
2807
1638- 1639
?
1639- 1640
4419
1640- 1641
4733
1641 - 1642
3339
1642- 1643
3725
1643- 1644
7271
1644- 1645
3967
1645- 1646
4982
1646- 1647
7965
1647- 1648
6743
1648- 1649
5903

de cijfers in tabel 2. Indirekt leidde de
daling van de hoeveelheid aangevoerde
vis tot stopzetting van de bouw van de
Grote Kerk van 1632 tot 1637. De bouw
werd namelijk gefinancierd met een be¬
lasting van één stuiver op elke aangevoer¬
de ton vis.21
Op grond van deze malaise in de visserij
verzocht de Maassluisse magistraat in
1637 aan de Staten van Holland om in
aanmerking te mogen komen voor een la¬
gere bijdrage in de landsbelastingen, met
name het opbrengen van de 100e en de
200e penning. Het verzoek werd onderbouwd met het argument dat sinds 1631
200 schepen verloren gegaan waren.23

sersvrouwen spraken in een verzoek¬
schrift aan de Staten van Holland even¬
eens over ‘de groote onlijdelicke armoe¬
de ende sobere staet’ van Maassluis.25
Maatregelen tegen de Duinkerker kapers.
Effektieve maatregelen tegen de ‘plaag’
van de Duinkerker kapers werden door
Maassluis zelf niet genomen. De Staten
van Holland en de admiraliteit van Rot¬
terdam namen echter wel enkele defen¬
sieve maatregelen, zoals de bewaking van
de kust en de blokkade van de vijandelij¬
ke havens in Vlaanderen. Om tot een
doelmatige kustbewaking te komen ver¬
plichtten de Staten van Holland regelma¬
tig de stad ’s-Gravenzande en het dorp
Monster om de kuststrook tussen de

Maasmonding en het vissersdorp Ter
Heijde te bewaken. De wachten moesten,
als er een landing van de Duinkerkers
dreigde, alarm slaan en de Staten in
’s-Gravenhage waarschuwen.26 Rond
1634 werden er dagelijks voor de kust
van Ter Heijde schepen uit Maassluis en
Ter Heijde genomen en was de angst
voor een landing van de kapers zo groot
geworden, dat de bestuurders van Mon¬
ster de Staten van Holland verzochten
om acht musketten te leveren, waarmee
zij de schepen en het strand beter kon¬
den beschermen. Met dezelfde intentie
vroegen zij Frederik Hendrik twee ka¬
nonnen te leveren.27
De kustbewaking gaf echter geen beveili¬
ging voor de schepen op zee. Dit werd

De Grote Kerk te Maassluis (1639).

Exacte cijfers over de nood in de vissersgezinnen ontbreken; wel zijn er enkele
aanwijzingen die in de richting van bitte¬
re armoede wijzen. Zo is van Jan Leendertsz. Kijs bekend dat hij in 1636 bij
schout en schepenen van Maassluis klaag¬
de dat hij ‘mit sijn huysvrouw ende kin¬
deren in armoede (was) sittende, deurdien hij dickwils ende menichmael van¬
den viant’ was genomen en in de gevan¬
genis had gezeten.24 De Maassluisse vis7

ten dele wel bereikt door de Vlaamse ha¬
vens af te sluiten. De blokkade was ei¬
genlijk alleen mogelijk vanaf het voorjaar
tot aan de winterstormen in de maanden
oktober en november. Door slecht weer,
geldgebrek en belangen elders was de
blokkadevloot bovendien niet altijd aan¬
wezig, zodat naast de kaapvaart in de
wintermaanden ook in de maanden mei
JuL
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tot en met november kaapvaart mogelijk
was.28 Het is dan ook niet verwonderlijk
dat Maassluis de Staten van Holland in
1634 verzocht om de haven van Duinker¬
ken opnieuw af te sluiten, omdat de
Maassluisse reders al weer acht schepen
hadden verloren.29
Was Maassluis bij al deze maatregelen
niet direkt betrokken, wel was dit het ge-
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Verzoek om meer convooischepen (GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 6).
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val bij het uitzenden van de convooische¬
pen, die de vissersschepen op zee moes¬
ten beveiligen. In de jaren na het Twaalf¬
jarig Bestand smeekten de gecommitteer¬
den van de kleine visserij te Maassluis
voortdurend om convooischepen. Helaas
liet de organisatie ervan vaak te wensen
over.30 Een jammerklacht van de reders
en schippers uit Den Briel, Maassluis en
Vlaardingen in 1631 illustreert dit. Zij
verzochten ten einde raad Frederik Hen¬
drik wat te doen aan de uitzending van
de convooischepen omdat zij ‘alleen bij
faulte van goede wel gereguleerde ordre
excessive ende irresparable swaricheyden
ende schaden van den Duynkerckers’
hadden geleden.31
Waren de convooischepen aanwezig, dan
nog garandeerden zij geen volledige vei¬
ligheid. De hoekerschepen van schipper
Jacob Pietersz. Troost en van Claes Cornelisz. werden zelfs ‘int gesicht van twee
convoijers’ door kapers genomen.32 In
de jaren 1640 tot 1645 was de organisa¬
tie van convooischepen zo sterk verbe¬
terd, dat de gecommitteerden van de
kleine visserij Maassluisse schepen verbo¬
den om uit te varen zonder begelei¬
ding.33 Regelmatig reisden enkele ge¬
committeerden naar Rotterdam om met
de admiraliteit van Rotterdam convooiaanvragen te bespreken. Tevens was er
nu overleg tussen Den Briel en Maassluis
over de verdeling van het aantal convooi¬
schepen. Wellicht hield dit verband met
het feit dat de kapiteins van de convooiers in deze tijd voor een groot deel door
de penningmeester van het Maassluisse
visserijcollege werden betaald.34
Slechts één keer hebben de gecommit¬
teerden van de kleine visserij in Maassluis
zelf ‘twee hoeckers ofte groote bequame
vischbooten, deur extra ordinaris noot
van Duijnkerckers, uytgerust ende geequipeert.’ De bemanningsleden kregen
voor het uitvaren in de herberg ‘De Moriaen’ gelegenheid om zichzelf moed in te
drinken. Zij keerden later van zee terug

met negen doden en tien gewonden, en
dat op een bemanning van 23 koppen!
Waarschijnlijk door dit slechte resultaat
hebben de gecommitteerden zelf nooit
meer schepen uitgerust om de Maassluis¬
se vissersvloot te beschermen. Of waren
de uitrustingskosten van ruim 1700 gul¬
den hier debet aan?35
De blokkades en convooischepen konden
dus niet voorkomen dat er toch voortdu¬
rend schepen verloren gingen. Een assu¬
rantie regeling trachtte de financiële ge¬
volgen hiervan te verlichten. Elke reder,
visser of nabestaande van een omgeko¬
men visser kon op een financiële uitke¬
ring rekenen als een schip verging of
door zeerovers werd genomen. De finan¬
ciën voor deze assurantieregeling ver¬
kreeg men uit een belastingheffing van
twee stuivers op elke aangevoerde ton ge¬
zouten vis.36
De totstandkoming van deze vorm van
verzekering had nog al wat problemen
opgeleverd. Uit 1613 dateerde een over¬
eenkomst tussen de gecommitteerden
van de kleine visserij in Maassluis en de
schippers inzake verongelukte of geno¬
men schepen, en in december 1623 pub¬
liceerden de Staten van Holland, op ver¬
zoek van deze gecommitteerden, een
aanvullende ordonnantie op de overeen¬
komst uit 1613. De bevolking van Maas¬
sluis had echter de indruk dat de schip¬
pers eigenmachtig een eigen uitleg aan de
nieuwe ordonnantie gaven en verzette
zich tegen de invoering van de ordonnan¬
tie. Het werd zelfs zo erg dat Maurits in
1624 troepen moest zenden om de orde
te herstellen.37 Pas in 1625 werd de or¬
donnantie, dankzij het Hof van Holland,
dwingend voorgeschreven en door ieder¬
een geaccepteerd.38
Naast deze van hogerhand voorgeschre¬
ven assurantie bestond er ook een onder¬
linge verzekering tussen de schippers en
hun bemanningen. Die onderlinge verze¬
kering, de zogenoemde bentcontracten,
werden steeds opnieuw voor elke ‘vaart’
9

afgesloten. In tabel 3 worden de aantal¬
len weergegeven.

Tabel 3. Aantallen afgesloten bentcontracten (1621 -1653) 39
Jaar Aantallen
Jaar Aantallen
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

180
180
117
155
134
79
68
244

1629
1630
1631
1646
1647
1652
1653

228
314
259
101
50
77
112

In deze bentcontracten worden onder
andere de bedragen genoemd die de vis¬
sers kregen als zij door vijandelijke acties
arbeidsongeschikt werden: 500 gulden.
Wanneer zij ontvluchtten zonder een los¬
geld te hebben betaald: 250 gulden. Als
zij werden uitgewisseld of werden be¬
vrijd: 24 gulden; en als zij werden dood¬
geschoten kregen de nabestaanden 500
gulden.40

Franse troepen, in samenwerking met
een Nederlandse blokkadevloot, in 1646
Duinkerken innamen. De kaperaktiviteiten werden op kleiner schaal voortgezet
vanuit Nieuwpoort en Oostende, maar
ook zij werden beëindigd in 1648 door
het sluiten van de vrede van Munster tus¬
sen Spanje en de Republiek der Verenig¬
de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog
was afgelopen en de Maassluisse magi¬
straat publiceerde direkt een verordening
om de te verwachten blijdschap en vreug¬
de in goede banen te leiden. De klokken
mochten geluid worden, maar het aanste¬
ken van vreugdevuren in het dorp werd
verboden, evenals het op straat schieten
met geweren. Overtreders van deze regels
konden rekenen op een boete van drie
gulden.41 Enkele schippers waren zo
dankbaar dat zij niet langer de Duinker¬
ker kapers hoefden te vrezen, dat zij aan
de Grote Kerk in 1649 een ‘visserijbord’
schonken met als onderschrift:
‘D’visscherij van Maassluys
Hier dees vereeringh geeft
Ter eeren van Gods Huys
Die ’t all gegeven heeft.’42

Aan het optreden van de Duinkerker ka¬
pers kwam een voorlopig einde toen de

Lijst van afkortingen
ARA
RA
GA
KA

=
=
=
=

Algemeen Rijksarchief te Den Haag.
Rechterlijk archief.
Gemeente archief.
Kerkarchief Nederlands Hervormde Gemeente.
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Dat is overboord zetten. Debroek, W.,
‘De kaapvaart op de Belgische kust,’ Me-

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

dedelingen Academie voor Marine van
België deel IX (1955), 255.
Meteren, E. van, Historie der Nederlandcher ende haerder naburen oorloghen en¬
de geschiedenissen (’s-Gravenhage 1614),
fo. 45 8V.
Het woord stierman is niet identiek met
het huidige woord stuurman; een stier¬
man is een schipper op een vissersschip.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 174 d.d. 04
07 1628.
ARA Not. archief Maassluis, inv. nr. 5490
d.d. 05 06 1641.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 176 dd. 03
09 1646.
Onder anderen:
1. Adriaen Pietersz. Backer;
2. Symon Cornelisz. Molenaer;
3. Jan Arensz.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 175 d.d.
1636 en 1637 en ARA Not. archief Maas¬
sluis, inv. nr. 5490 d.d. 1642.
Ongeveer 260 schepen werden in dezejaren genomen; elk schip had ten minste 7
bemanningsleden, zodat er ongeveer 2000
vissers enige tijd in de gevangenis in
Vlaanderen hebben gezeten.
Schippers die meer dan eens gevangen
zaten:
Naam
Jaar
1636, 1642
Claes Cornelisz.
1644, 1645
Cornelis Adriaensz.
1636, 1641,
Cornells Jansz. Dijck
1644
1628, 1633
Cornelis Leendertsz.
1636,1642
Cornelis Pietersz.
1628, 1640
Crijn Cornelisz.
1643, 1644
Dirck Jansz. Dijck
1640, 1643
Ewout Andries Droevert
1639, 1642,
Hendrik Jansz.
1643, 1644,
1645
1637, 1640
Jacob Pietersz. Troost
1638, 1642,
Jan Adriaensz.
1644
1637, 1638
Jan Jansz.
‘dickwils’
Jan Leendertsz. Kuys
1642, 1643
Jan Vrancken
1637, 1641
Leendert Carelsz.
1637, 1641,
Pieter Jacobsz. Dol
1642
1643, 1645
Pieter Jansz.
1642, 1643,
Pleun Cornelisz.
1644
Symon Cornelisz. Molenaer 1636, 1637
1642, 1644
Wouter Dominicusz.
Gebaseerd op noot 3.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Malo, H., Les corsaires Dunkerquois et
Jean Bart, deel 1 (Parijs 1911), 332-335;
ARA Not. archief Maassluis, inv. nr. 5490
d.d. 16 06 1641; en ARA RA Maassluis,
inv. nr. 175 d.d. 21 05 1638.
ARA Not. archief Maassluis, inv. nr. 5490
d.d. 12 01 1644.
ARA Not. archief Maassluis, inv. nrs.
5489 en 5490 d.d. 04 11 1636 en d.d. 16
06 1641.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 5.
ARA RA Maassluis, inv. nrs. 175 en 176
d.d. 30 04 1639 en d.d. 30 05 1646.
Rantsoen is een ander woord voor los¬
geld.
De volgende cijfers kunnen dit illustreren:
GerantPeriode
Opgebracht Gezonken soeneerd
1628-1648
75%
9%
16%
1642-1645
53%
6%
41%
Zie noot 3.
Mastenbroek, T., ‘Uit de kerkhistorie van
Maassluis(VI); De grote kerk voor en tij¬
dens de bouw(9),’ De Zondagsbode, d.d.
26 09 1980.
Gebaseerd op GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nrs. 36 en 45.
GA Maassluis, Oudarchief, inv. nr. 259.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 174 d.d. 21
11 1636.
GA Maassluis, Visserij archief, inv. nr. 6.
KA Ter Heijde, Kerkvoogdijarchief, inv.
nr. 14, GA Monster, Oudarchief, inv. nrs.
44, 47, 252, 264, 934, 1450 en 1485.
ARA RA Monster, inv. nr. 140.
Braunius, S.W.P.C., ‘Oorlogsvaart,’ Mari¬
tieme geschiedenis der Nederlanden (Bussum 1977), deel 2, 316-352.
GA Maassluis, Visserij archief, inv. nr. 6.
Nieuwenhuyzen, A. M., ‘College,’ 268,
GA Maassluis, Visserij archief, inv. nr. 6.
GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 6,
d.d. 11 09 1631.
ARA RA Maassluis, inv. nr. 175 d.d. 05
04 1637; en ARA Not. archief Maassluis,
inv. nr. 5489 d.d. 09 04 1636.
ARA Not. archief Maassluis, inv. nr. 5490
d.d. 12 07 1641.
GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 36.
GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 5.
GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 7.
Blom, S., Maassluis, 116, 117; Nieuwen¬
huyzen, A. M., ‘College,’ 268.
GA Maassluis, Visserijarchief, inv. nr. 7 en
Oudarchief, inv. nr. 762.
Gebaseerd op GA Maassluis, Visserijar¬
chief, inv. nrs. 24-30. Helaas ontbreken
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40.

de jaren 1632-1645 en 1649-1651, zodat
de aantallen afgesloten bentcontracten
geen volledig inzicht geven in de daling/
stijging van de visserijaktiviteiten.
GA Maassluis, Visserij archief, inv. nr. 27.

41.
42.

GA Maassluis, Oudarchief, inv. nr. 658.
Mastenbroek, T., ‘Uit de kerkhistorie van
Maassluis; Het visserijbord (1, 2, 3),' De
Zondagsbode, d.d. 26 06 1981, 03, 07
1981 en 17 07 1981.

De Arctische politiek van Rusland, 1871-1917.*
P. T. G. Horensma
Poolreizen zijn ondanks hun populariteit
altijd stiefkinderen van de geschiedschrij¬
ving gebleven, vermoedelijk omdat
slechts weinigen er het praktische nut
van zagen. De Nederlandse historicus J.
Romein schreef in dit verband ooit eens
over poolreizen dat de voornaamste drijf¬
veren romantiek en roemzucht waren.
Een praktisch motief ontbrak volgens
hem. Daarmee werd de geschiedenis er¬
van zeer eenvoudig: een wedloop naar de
pool, in 1895 86° 14' NB en in 1900 90°
NB.
Tegenwoordig worden poolreizen in een
ander daglicht geplaatst. In hetzelfde
jaar, 1969, dat Romeins boek Op het
breukvlak van twee eeuwen verscheen,
volgde de mammoettanker-ijsbreker Man¬
hattan de sporen van Amundsen in de
Canadese noordwestpassage.1 Het gebrek
aan fossiele brandstoffen en de situatie
in het Midden Oosten waren er de oor¬
zaak van dat poolexploratie bijzonder
belangrijk werd. Maar al eerder had militarisatie van het poolgebied die herwaar¬
dering noodzakelijk gemaakt. Het pool¬
gebied was niet meer een onbewoond en
onbewoonbaar gebied, het was het grens¬
gebied tussen twee supermachten, waar¬
door de politieke verdeling ervan ineens
van groot belang werd. Het verschil dat
Romein meende te zien tussen pool- en
andere ontdekkingsreizen bestaat eigen¬
lijk niet. Ook poolreizen hebben een dui¬
delijk politiek en economisch kader.
Poolexploratie moet niet gezien worden
als een zinloze wedloop naar de pool,
maar als de verdeling van de laatste ‘wit¬
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te plekken’ op de wereldkaart.
De politieke aspekten van de poolexplo¬
ratie worden vooral duidelijk wanneer de
geschiedenis van de poolreizen rond de
eeuwwisseling bekeken wordt vanuit
Russisch perspectief. Rusland heeft sa¬
men met Canada de langste grenzen in
het poolgebied. Wat meer is, Rusland be¬
schouwde allerlei afgelegen arctische ei¬
landen, zoals Nova Zembla, als onver¬
vreemdbaar Russisch eigendom. Voor
West-Europese ontdekkingsreizigers, die
soms als eerste deze gebieden betraden,
was deze opvatting niet altijd even begrij¬
pelijk. Wilde Rusland zijn rechten op de¬
ze gebieden laten gelden, dan vereiste dat
op zijn minst dat het land actief deelnam
aan de poolexploratie. Vooral omstreeks
de eeuwwisseling betekende dit dat de
logge Russische staat dus zelf poolexpe¬
dities uit moest gaan sturen. Deze eerste
stappen van de Russische beer op het
poolijs vormden het onderwerp van mijn
doctoraal scriptie.2 In dit artikel wil ik
een stap verder gaan en laten zien hoe
deze expedities passen in het politieke
kader. De aandacht zal niet zozeer geves¬
tigd worden op het verloop van een aan¬
tal Russische expedities tussen 1871 en
1917, als wel op de politieke oorzaken
en gevolgen van die expedities.
De meeste poolexpedities zijn nautische
ondernemingen. Het poolgebied bestaat
immers uit een ijskap die op een zee
drijft. Die zee heeft een matigende in¬
vloed op de pooltemperatuur, zodat de
dikte van de ijskap beperkt blijft. Feite¬
lijk bestaat de ijskap dan ook uit een
13

groot aantal ijsschotsen, die naar gelang
de wind waait tegen elkaar gedrukt of uit
elkaar geblazen worden. Hierdoor ont¬
staan ijsmeren tussen de schotsen, die
‘polynyas’ genoemd worden. De ijsvaart
streeft ernaar zoveel mogelijk die poly¬
nyas te benutten om in het ijs door te
dringen. Dat is gevaarlijk: de wind kan
draaien, waardoor de ijsschotsen weer te¬
gen elkaar worden geschoven. Een schip
dat tussen zulke kruiende schotsen komt
wordt onverbiddelijk plat gedrukt. De
faam van Fridtjof Nansen berust voor
een groot deel op het feit dat hij de
Fram heeft ontworpen, een schip dat
door de vorm van zijn romp in staat was
de grootste ijsstuwingen te weerstaan.
Voor andere scheepstypen, zelfs de ster¬
ke walvisvaarders, bleef het varen in ijs
een hachelijke onderneming, alleen te
rechtvaardigen door de winstgevende
jacht op walvis of andere zeezoogdieren.
In de negentiende eeuw kreeg de ijsvaart
een andere reden om de gevaren van het
pakijs te trotseren. Dit was het inzicht
dat het mogelijk moest zijn via de Karazee de Sibirische rivieren Jenisej en Ob te

bereiken (zie kaartje). Via die route zou¬
den Siberische producten als graan of
hout geëxporteerd kunnen worden. De
Transsiberische spoorlijn miste daarvoor
de capaciteit en was ook te duur. In
'1832 verleende de Russische regering, in
de hoop hiermee de export te bevorde¬
ren, aan een aantal ondernemende lieden
een monopolie op deze scheepvaart.
Maar een schip dat door deze lieden uit¬
gestuurd werd om de Jenisej te bereiken
verdween spoorloos. Dit was een ernstige
tegenslag, die in Rusland de overtuiging
deed ontstaan dat de ijsvaart door de Karazee alleen maar gevaarlijk was. Toch
bestonden er nog steeds fervente voor¬
standers van de zogeheten Kara-route.
Die waren vooral te vinden onder de rij¬
kere Siberiërs die van zo’n verbinding
ook het meest zouden profiteren. Onder
die Siberiërs bevonden zich mensen als
de goudmijnbezitter en self-made man
Michajl Konstantinovitsj Sidorov (18321887), die veel geld en tijd besteedde aan
het organiseren van deze route.4 Sidorov
was huisleraar bij een rijk Siberisch
koopman geweest en had daarna enkele
.V
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goudmijnen ontdekt, waarvan hij de op¬
brengst gebruikte om de ontwikkeling
van Siberië te bevorderen. Zo deed hij op
eigen kosten mee aan buitenlandse ten¬
toonstellingen en schreef brochures over
het Hoge Noorden van Siberië.5 Op het
eerste gezicht mag hij een zonderling lij¬
ken, maar dat was hij beslist niet. Er wa¬
ren meer mensen zoals hij, bijvoorbeeld
Aleksandr Sibirjakov, V. N. Latkin of S.
V. Vostrotin.
Toch was er meer voor nodig om de
scheepvaart door het gevreesde ijs van de
Karazee op gang te brengen. Officiële
poolexperts in Rusland, bijvoorbeeld F.
P. Litke (1797-1882), de vice-voorzitter
van het geografische genootschap, zagen
weinig heil in zo’n route en dat niet al¬
leen vanwege het verdwijnen van de ex¬
peditie uit 1832. Litke, die zelf verschil¬
lende reizen naar Nova Zembla had ge¬
maakt, was een tegenstander van dit
soort ondernemingen geworden nadat
een overwintering op dat eiland in 1838
negen slachtoffers had gekost, onder wie
expeditieleider A. K. Tsivolka.6 De Sibe¬
riërs waren echter niet te stuiten. In
1862 wisten ze P. P. Kroezensjtern (een
kleinzoon van de beroemde wereldreizi¬
ger van die naam) ertoe te brengen een
nieuwe Karazee-expeditie te leiden. Maar
ook deze poging mislukte. Kroezensjtems
schip, de Jermak, ging verloren in het ijs
en de bemanning moest zich over het ijs
in veiligheid brengen.7 De Siberiërs lie¬
ten zich ook hierdoor niet afschrikken
en besloten in het buitenland op zoek te
gaan naar zeelui die meer ervaring met de
ijsvaart hadden dan de Russen. In dit ka¬
der werden premies uitgeloofd en aan¬
trekkelijke voorstellen gedaan aan bui¬
tenlandse poolreizigers. Ook het Neder¬
lands comité voor de ijszeevaart ontving
zo’n voorstel van Aleksandr Sibirjakov.
Het comité dacht dat de man gek was.®
Juist toen de Siberiërs hun aandacht op
het buitenland richtten, kwam daar een
belangrijke ontwikkeling op gang: steeds

meer Noorse vissers en jagers verlegden
hun werkterrein van Spitsbergen, waar
de wildstand begon te dalen, naar de ta¬
melijk ongerepte jacht- en visgronden
van Nova Zembla. Algauw bleek dat de
Noorse vissers veel verder in de Karazee
door konden dringen dan de Russen. In
1871 bereikte de Noor Elling Carlsen
zelfs de plaats waar Willem Barentsz
overwinterd had. Hij keerde terug met
enkele voorwerpen uit het ‘Behouden
Huis,’ dat niet meer bezocht was sedert
Barentsz’ mannen de deur achter zich
hadden gesloten. In 1878 ontdekte een
andere Noor een eilandje dat op dezelfde
lengte-graad als de rivier de Jenisej lag.
Deze ontdekkingen waren misschien ver¬
loren gegaan als er niet zulke goede con¬
tacten tussen de Noorse vissers en weten¬
schappers had bestaan. H. Mohn (18351916), de direkteur van het Noorse me¬
teorologische instituut te Christiania,
wist reisverslagen en andere gegevens los
te krijgen van Noorse vissers. Die gege¬
vens werden vervolgens gepubliceerd
door de Duitse geograaf August Petermann (1822-1878), toendertijd uitgever
van een van de meest bekende geogra¬
fische tijdschriften, Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes geographischer
Anstalt.9 Petermann was als cartograaf
een enthousiast voorstander van poolex¬
pedities en nauw betrokken bij de orga¬
nisatie en voorbereiding van de reizen
van de Duitser K. Koldewey, de Oosten¬
rijker J. v. Payer, de Brit G. S. Nares en
de Zweed A. E. Nordenskiöld.10
Via Petermann bereikten de Noorse suc¬
cessen West-Europa en op basis daarvan,
nog eens onderstreept door de beloften
van gouden bergen door de goudmijnbezitters Sidorov en Sibiriakov, kwam de
scheepvaart door de Karazee eindelijk op
gang. In 1874 bereikte de Engelsman J.
Wiggins de Jenisej. De Zweed A. E. Nor¬
denskiöld leverde in 1875 dezelfde pres¬
tatie en herhaalde zijn reis prompt het
jaar daarop.11 In het kielzog van deze ex15

pedities kwam enige tijd een handels¬
vaart op gang waaraan ook Duitsers en
een enkele Rus deelnamen.
Sidorov en de zijnen zagen de komst van
de Noren met gemengde gevoelens aan.
Enerzijds hadden ze zelf in het buiten¬
land naar ijsvaart-expertise gezocht om
handelsvaart door de Karazee mogelijk te
maken. Maar aan de andere kant vorm¬
den de Noren een bedreiging voor de
jacht en visserij op Nova Zembla, dat in
Russische ogen nog altijd Russisch ge¬
bied was. Vooral Sidorov, die in 1869 de
exclusieve rechten op jacht en scheep¬
vaart bij Nova Zembla van de Russische
staat had gekregen, vond dit een beden¬
kelijke ontwikkeling. Rusland had deze
eilanden weliswaar al eeuwenlang als on¬
betwist Russisch beschouwd, maar de ju¬
ridische grondslag daarvoor was uiterst
wankel volgens het toen geldende inter¬
nationale recht. Nova Zembla en de an¬
dere arctische eilanden werden niet be¬
woond en er waren ook geen politiepos¬
ten of andere tekenen van Russische souvereiniteit. Indien Noren op zo’n eiland
overwinterden, was er in feite sprake van
een soort kolonisatie, waaraan Noorwe¬
gen rechten zou kunnen ontlenen. Sido¬
rov probeerde van de nood een deugd te
maken: hij gebruikte de Noorse aanwe¬
zigheid als een aanleiding om de Russi¬
sche regering meer in het Noorden te la¬
ten investeren. Om dit te bereiken startte
hij onder meer een perscampagne.
Naast de nieuwe belangstelling voor de
economische mogelijkheden van het ge¬
bied rond de Karazee, ging al gauw een
tweede aspekt meespelen: de strategische
waarde van sommige pooleilanden en
dan met name Spitsbergen en Bereneiland, waarvandaan de scheepvaart naar
Archangel beheerst kon worden door
snelle oorlogsschepen. Het waren uitein¬
delijk deze twee aspekten die de Russi¬
sche regering ertoe brachten een actieve¬
re houding aan te nemen in het poolge¬
bied. Dit bleek al gauw uit Ruslands re¬
16

actie op de gebeurtenissen op Bereneiland, de Spitsbergen-kwestie en de Noor¬
se vestigingen op Nova Zembla. Daar¬
naast ging men actiever deelnemen aan
de poolexploratie. Ook werd de econo¬
mie van het Europese Noorden krachtig
bevorderd. Deze punten zullen nu ach¬
tereenvolgens aan de orde komen.
Beren eiland
In 1898 ondernam de ‘Deutsche Seefischereiverein’ een expeditie naar Bereneiland, een stipje halfweg tussen Spitsber¬
gen en de Noordkaap gelegen. Dit eiland
bood grote mogelijkheden. Het zou als
basis kunnen dienen voor het bunkeren
van steenkool en de verwerking van vis
voor de nieuwe, met stoommachines uit¬
geruste vissersschepen. Natuurlijk had
men voor deze doeleinden ook Spitsber¬
gen kunnen kiezen, maar Bereneiland
was minder ver weg, een belangrijk voor¬
deel voor Duitse schepen. Toch was Be¬
reneiland net als Spitsbergen een ‘terra
nullius,’ een niemandsland. Dat beteken¬
de dat er geen douane was of enig andere
beperkende maatregel. Het betekende
zelfs dat het eiland eventueel Duits
grondgebied zou kunnen worden.13 Een
Duitse journalist, Theodore Lerner, had
duidelijke aspiraties in die richting. Ler¬
ner had in hetzelfde jaar, 1898, en wel
buiten de ‘Seefischereiverein’ om, een ei¬
gen expeditie naar Bereneiland gestuurd
en daar een deel van het eiland in beslag
genomen. In een telegram aan de Keizer¬
lijke Kanselarij had de Duitser vervolgens
om bescherming van dit gebied door de
Duitse staat gevraagd en was begonnen er
steenkolen te delven.
Het jaar 1898 was een druk jaar op Be¬
reneiland. Naast de Duitsers bezocht ook
een Zweedse expeditie het eiland. Deze
expeditie droeg echter een zuiver weten¬
schappelijk karakter en beperkte zich tot
astronomische waarnemingen. In hoever¬
re het desondanks in de bedoeling van de
Zweden lag een oogje in het zeil te hou-

den is niet duidelijk. Wel bestond er in
Zweden (dat toen nog een politieke unie
met Noorwegen vormde) bezorgdheid
over de Duitse bedoelingen. Dit blijkt uit
een aantal kranten die Dollot, de Franse
consul in Noorwegen, citeert in een arti¬
kel over Bereneiland. Zo wees de Dagens
Nyhetr erop dat een paar snelle oorlogs¬
schepen vanuit Bereneiland niet alleen de
rijke visgronden van de Barentszee zou¬
den beheersen, maar ook de toenemende
scheepvaart naar Archangel.14
Het is niet verwonderlijk dat, na al die
West-Europese belangstelling, in 1899
een Russisch oorlogsschip, de Svetlana,
een bezoek bracht aan Lemers mijn op
Bereneiland. Het waren vooral strategi¬
sche overwegingen die Rusland tot deze
stap hadden gebracht, want plannen voor
de ontwikkeling van het eiland had men
niet. De affaire had veel van een klucht.
Lerner ging aan boord van de Russische
kruiser en kreeg te horen dat de kapitein
tot taak had te speuren naar overblijfse¬
len van een oude Russische vestiging op
het eiland. Deze moest hij van een bord
voorzien dat de Russische rechten op het
eiland waarborgde. De Duitser zag hierin
een bedreiging voor zijn kolenmijntje en
verklaarde tot de laatste man te zullen
vechten om dit te verhinderen. De com¬
mandant van het oorlogsschip glimlachte
hierom en suggereerde dat Lerner daar¬
voor dan zeker geheime instructies van
diens regering had. In dat geval zou hij
met zijn superieuren gaan overleggen. De
journalist, die geen enkele aanmoediging
van de Duitse regering had ontvangen,
begreep dat dit een blamage voor hem
zou worden en sloeg een andere toon
aan. Beide heren bleken het daarna uit¬
stekend te kunnen vinden. Lerner bleef
dineren op het schip en stuurde de com¬
mandant de volgende dag bij wijze van
presentje een lading steenkolen. De com¬
mandant voerde daarna zijn taak uit. Hij
vond op het eiland de ruïne van een huis¬
je, waarin een skelet lag met aan de voe¬

ten nog overblijfselen van typisch Russi¬
sche laarzen. Op de ruïne werd een bord¬
je ‘Hoort aan Rusland toe’ geplaatst en
de kapitein kon tevreden naar Rusland
terugkeren.
Serieuzer was de uitwisseling van de
communiqués over deze kwestie. De
Duitse regering verklaarde dat noch Ler¬
ner, noch de ‘Seefischereiverein’ toe¬
stemming hadden gekregen om Berenei¬
land te annexeren. Waarop St. Petersburg
verklaarde geen bezwaar te hebben tegen
de aanwezigheid van Duitse burgers op
het eiland. Zweden stelde in dit verband
voor een internationale conferentie te or¬
ganiseren waarop de staatkundige situa¬
tie van het eiland besproken zou kunnen
worden. Spitsbergen zou daar ook ter
sprake kunnen komen. Dit voorstel werd
niet aangenomen. De status als nie¬
mandsland werd voldoende geacht. Men
verwachtte niet dat mijnbouw en visserij
zulke juridische problemen zouden ople¬
veren dat daarvoor politieke maatregelen
(bijvoorbeeld annexatie) nodig zouden
zijn. Zolang de overige landen hun staats¬
macht niet naar het Noorden uitbreiden,
zou Rusland dat ook niet doen.15 Maar
om strategische redenen konden de Rus¬
sen hier geen opmars van andere staten
dulden.
Spitsbergen
De status van de archipel Spitsbergen
was, historisch gezien, nogal gecompli¬
ceerd. Dat veroorzaakte moeilijkheden
toen in 1871 Nordenskiöld het plan op¬
vatte er mijnbouw te gaan bedrijven. On¬
der wiens souvereiniteit viel Spitsbergen
nu eigenlijk? Er was geen oorspronkelij¬
ke bevolking, zodat als maatstaf alleen
ontdekking of kolonisatie kon gelden.
Staatsrechtelijk bezien was de ontdek¬
king van Spitsbergen voor meerdere uit¬
leg vatbaar. Willem Barentsz heeft het in
1596 wel als eerste bezocht maar nooit
opgeëist voor Nederland. De Britse
kroon heeft dat in 1614 wel gedaan. Ver17

der meenden Noorse deskundigen op
grond van een IJslandse bron dat deze ar¬
chipel al in 1194 bezocht werd door
Noormannen en van Russische zijde
werd aangenomen dat er al vóór Barentsz
Russische trappers op Spitsbergen waren
geweest.16 Wanneer Spitsbergen ontdekt
werd zou niet zo belangrijk zijn als de ei¬
landen daarna maar consequent gekolo¬
niseerd waren. Maar dat is niet het geval:
de Britse en Nederlandse interesse ver¬
dween na verloop van tijden. Ook de No¬
ren en Russen, die er vooral kwamen
voor de jacht op pelsdieren en walrussen,
hebben er geen permanente nederzettin¬
gen gevestigd.
Het is dus geen wonder dat Nordenskiölds plannen op moeilijkheden stuitten,
aangezien er geen juridisch kader voor
bestond. De Zweeds-Noorse regering be¬
sloot daarom het gebied te annexeren en

benaderde alle landen die in het verleden
interesse voor Spitsbergen hadden ge¬
toond, met het verzoek accoord te willen
gaan met zo’n annexatie. Rusland wei¬
gerde dit, hoewel het land geen economi¬
sche belangen op Spitsbergen had. Op
die weigering volgde een periode van
moeizaam onderhandelen die in 1920 re¬
sulteerde in het Spitsbergen-verdrag. Dit
verdrag gaf het inmiddels zelfstandig ge¬
worden Noorwegen een beperkte vorm
van souvereiniteit over de archipel.17 Het
ontbreken van Russische belangen op
Spitsbergen verzwakte de Russische posi¬
tie danig. De Russen wilden alleen voor¬
komen dat de archipel in de handen van
een andere, misschien vijandige staat
kwam. Interesse voor het eiland zelf
werd eigenlijk niet getoond. Pas na 1899
kwam hierin een verandering, die tot ui¬
ting kwam in het sturen van een ijs-

Interieur van een Samojedenwoning bij het Russische reddingstation op het eiland Karmakuli in de
Mollerbaai van Nova Zembla, 1881. Tekening door Louis Apol gemaakt tijdens de 4e tocht van de
Willem Barents. Coll.: Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam.
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Het Russische reddingstation op het eiland Karmakuli in de Mollerbaai van Nova Zembla, 1881. Op
de voorgrond de officierswoning, links daarvan het botenhuis en links achter op de heuvel, een ka¬
pel. Tekening door Louis Apol gemaakt tijdens de 4e tocht van de Willem Barents. Coll.: Nederlands
Scheepvaart Museum, Amsterdam.
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breker-expeditie en een gezamenlijke
Zweeds-Russische cartografische onder¬
neming. In 1912 werd op initiatief van
het Russische ministerie van buitenland¬
se zaken zelfs begonnen met een steen¬
kolenmijn.18 Al getuigde de Russische
houding in de Spitsbergen-kwestie niet
bepaald van grote bezorgdheid, toch was
er op zijn minst sprake van ‘negatieve’ in¬
teresse. De Russische staat begon pas zijn
belangen te verdedigen toen andere lan¬
den initiatieven ontplooiden die zijn arc¬
tische gebieden betroffen.
Nova Zembla
De Russische houding ten opzichte van
Nova Zembla was nog duidelijker. Daar
onderstreepte de staat zijn souvereiniteit
al in 1877 door de bouw van een
reddingstation bij Malye Karmakuli. Dit

station was niet meer dan een hutje met
voedselvoorraden, waar eventuele ge¬
strande (buitenlandse) poolreizigers een
onderkomen konden vinden. Het vesti¬
gen van zo’n station was echter een ge¬
baar dat niet mis te verstaan viel: zelfs al
werd het eiland door buitenlanders be¬
zocht, dan bleef het nog onder Russisch
gezag staan. Het werd soms korte tijd be¬
mand, bijvoorbeeld in de zomer van
1880 toen het station door de Neder¬
landse schoener Willem Barents bezocht
werd. Deze Nederlandse expeditie maak¬
te tussen 1878 en 1884 een aantal reizen
naar Nova Zembla en Franz-Jozefland.19
De volgende stap van Rusland was in
1892 de instelling van visserijtoezicht,
door de kruiser Najezdnik langs Nova
Zembla te laten patrouilleren, om met
name de Noorse vissers in dit gebied
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goed te doordringen van het feit, dat ze
zich in Russische wateren bevonden.
Twee jaar later werd begonnen met de
kolonisatie, door leden van een etnische
groep uit Siberie naar het eiland daar te
brengen. Deze ‘Nentsy’ woonden aan de
Siberische kust van de Karazee in een
vergelijkbaar ecologisch milieu.20 Daar¬
naast werd de cartografie van het eiland,
die na de ramp van 1837 gestaakt was,
van overheidszijde weer ter hand geno¬
men. Na de mislukte overwintering van
Tsivolka hadden alleen nog buitenlandse
expedities kaarten gemaakt.21 Dat waren
de Noren, maar ook andere landen lever¬
den hieraan een bijdrage.
Deze maatregelen bleken echter niet vol¬
doende om Nova Zembla te vrijwaren te¬
gen Noorse bezoeken. Toen in 1910 op
het Noordelijke deel van Nova Zembla
permanente Noorse visserse nederzettin¬
gen waren aangetroffen, kwam het tot
een botsing. De Russische regering stuur¬
de een protestnota aan Noorwegen,
waarop de Noorse regering de vissers te¬
rug riep.22 De Russische politiek in het
Hoge Noorden was voor alles gericht op
het behoud van wat men van oudsher als
nationaal gebied beschouwde. In hoofd¬
zaak kwam deze politiek neer op het op¬
treden tegen buitenlandse indringers. De¬
ze zuiver negatieve politiek was op den
duur niet houdbaar, zodat Rusland wel
gedwongen was actiever deel te gaan ne¬
men aan de exploratie en exploitatie van
dat gebied.
Visserij in de Baren tszee
De bewoners van de streken rond Arch¬
angel leefden traditioneel van bosbouw
en in mindere mate van visserij. Juist de
visserij bood rond 1900 uitstekende toe¬
komstmogelijkheden. Vis, vooral stokvis
en gezouten vis, waren goedkoop volksvoedsel, waaraan de snel groeiende indus¬
triesteden Moskou en St. Petersburg gro¬
te behoefte hadden. De helft van alle in
Rusland geconsumeerde zeevis werd ech-

handelscentrum.25 Deze basis werd na de
Revolutie Moermansk genoemd.

ter uit het buitenland geimporteerd. De
slecht georganiseerde visserij in Rusland
was hier debet aan en de Noorse vissers
profiteerden er op hun beurt weer van.
Het ontbrak de Russische vissers aan ijze¬
ren schepen, stoommachines, trawlnetten en vooral aan kapitaal.23 Daarom
had het weinig zin om, zoals de regering
aanvankelijk deed, alleen maar voor¬
schriften uit te vaardigen om de Noren
aan de kust weg te houden. In 1897
werd een speciaal comité opgericht om
de economie van noordelijk Rusland be¬
ter te ontwikkelen. Dit comité probeerde
de werkomstandigheden van de vissers te
verbeteren. Zo kwam er een reddings¬
dienst, werden subsidies beschikbaar ge¬
steld voor de aankoop van beter materi¬
aal en breidde men het stelsel van verze¬
keringen meer uit. Om de afzetmogelijk¬
heden te verbeteren, werd de scheep¬
vaartverbinding met Archangel uitge¬
breid. Dit gebeurde door de plaatselijke
rederij sterk te subsidiëren, zodat meer
kleine plaatsen aan de Moerman kust
konden worden bezocht.24
Interessant was verder de oprichting van
een wetenschappelijk station aan de
kust, waar marien-biologisch en hydro¬
logisch onderzoek werd gedaan ten bate
van de visserij. Expeditie-schepen van het
station, zoals het stoomscheepje Andrej
Pervozvannyj, onderzochten regelmatig
plankton en watertemperatuur op ver¬
schillende diepten langs één meridiaan
(33°30') tot aan 75° NB. Op die manier
hoopte men meer te weten te komen
over het gedrag van scholen vis. Zulk on¬
derzoek viel te vergelijken met wat de
Willem Barents gedaan had, of ook de
Norske Nordhav-expeditie.24 Naast het
instellen van bovengenoemd hulpcomité
nam de Russische regering nog andere
maatregelen om de situatie in het Noor¬
den te verbeteren. Zo vestigde men in
1897 een marine basis aan de Moermankust, Aleksandrovsk, die als kern zou
kunnen dienen voor een bestuurs- en

Russische poolreizen
De successen van de Noren en Zweden in
de vorige eeuw hadden een hausse van
poolexpedities teweeggebracht, die uit¬
eindelijk ook de reis van de Willem Ba¬
rents veroorzaakte. Alleen Rusland werd
niet meegesleept in de grote stroom. Wel
werd binnen het Russische geografische
genootschap een comité opgericht om
poolexpedities te organiseren. Het enige
resultaat daarvan was echter een voorbe¬
reidende reis naar Nova Zembla in 1870.
Het verdere uitblijven van Russische ex¬
pedities was des te pijnlijker toen in
1878-1879 Nordenskiöld er als eerste in
slaagde de noordoostpassage te bevaren.
Zoals de Duitse geograaf Petermann op¬
merkte in een brief aan het Russische
poolcomité, had dit gebied toch door de
Russen geëxploreerd moeten worden. De
voorzitter van dit comité stemde hiermee
wel in en bestempelde het gebied tussen
Nova Zembla en de Nieuwsiberische ei¬
landen als het eigenlijke werkterrein voor
Russische expedities, maar er gebeurde
niets.26 Ook de volgende belangrijke ex¬
pedities in deze contreien waren niet
Russisch: de Noor Fridtjov Nansen be¬
voer tijdens de beroemde Fram-reis
(1893-1896) een deel van de noordoost¬
passage tot aan de Nieuwsiberische eilan¬
den.27 Een andere, Oostenrijkse, expedi¬
tie ontdekte zelfs een hele archipel ten
noord-westen van Nova Zembla, die
prompt Frans-Jozefland gedoopt werd.
Dat gebeurde in 1873 toen het expeditieschip Tegetthoff tijdens een poging via
een noordelijke koers naar de Beringzee
te komen, in het ijs bekneld was geraakt.
Het schip dreef daarop met het ijs mee
naar het noorden totdat de bergtoppen
van het nieuwe land in zicht kwamen. Er
werden enkele sledentochten naar toe ge¬
maakt, maar die boden weinig inzicht in
de configuratie van de archipel. Aanvan¬

kelijk werd verondersteld dat men hier te
maken had met een groot vasteland, het¬
geen tot uitdrukking kwam in de bena¬
ming Frans-Jozefland. Dat het een archi¬
pel was bleek pas later, tijdens gunstiger
ijsjaren zoals 1879, toen de Willem Ba¬
rents de eilanden al varende wist te berei¬
ken en er zelfs nog een ander eiland ont¬
dekte.28 De bemanning van de Tegetthof was minder gelukkig. Na een tweede
overwintering op het schip werd in mei
1874 besloten het schip op te geven en
over het ijs terug te gaan naar Nova Zem¬
bla. Daar werden de poolreizigers na een
avontuurlijke tocht opgepikt door een
Russisch schip en teruggebracht naar de
bewoonde wereld.29
Aan al deze spannende ondernemingen
hadden de Russen echter geen deel. Het
viel dan ook goed te begrijpen dat in
1901 de voorzitter van het Russische
geografische genootschap klaagde dat
Rusland voor wat de poolexploratie be¬
trof op het tweede plan raakte. Rond de
eeuwwisseling begon Rusland echter
meer initiatief te nemen. Een aantal ex¬
pedities werd op touw gezet, maar de be¬
langrijkste Russische bijdrage aan de
poolexploratie is zonder twijfel de ijsbre¬
ker geweest, het geesteskind van Stepan
Osipovitsj Makarov. Deze admiraal wilde
met een dergelijk schip proberen de
noordpool te bereiken, een droom die de
atoomijsbreker Arktika in 1977 zou ver¬
wezenlijken. Het idee om een ijsbreker te
bouwen was op zich niet zo nieuw, maar
Makarov was de eerste die voorstelde om
een zeegaande ijsbreker te bouwen. Het
plan werd in eerste aanleg afgewezen
door de minister van marine, maar ver¬
volgens geaccepteerd door Sergej Witte,
de minister van financiën. Makarov had
zijn plan namelijk vergezeld doen gaan
van enige suggesties voor commercieel
gebruik van de ijsbreker, zoals het bevei¬
ligen van de scheepvaart over de Kararoute en het voorstel met een dergelijk
schip de zeeverbinding met St. Petersburg
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’s winters langer open te houden, ’s We¬
relds eerste zeegaande ijsbreker werd in
1898 in Engeland gebouwd en kreeg de
naam Jermak, naar het schip van Kroezensjtern dat in 1862 in de Karazee ver¬
gaan was. De ijsbreker bleek in de Oost¬
zee uitstekend te voldoen, zelfs zozeer
dat men het aanvankelijk niet wilde ris¬
keren voor poolreizen. Desondanks on¬
dernam de Jermak twee poolexpedities,
naar Spitsbergen in 1899 en Franz-Jozefland in 1901.30
De eerste Russische expeditie naar wat,
volgens het geografisch genootschap, het
eigenlijke operatiegebied voor Russische
poolreizen zou moeten zijn, begon in
1901. Dit was wel beschouwd een geolo¬
gische expeditie die per schip, de Zarja,
reisde. De leider, Edward von Toll, had
zijn sporen reeds verdiend met zijn on¬
derzoek naar de ijstijd-theorie.31 De
tocht die gefinancierd werd door de Rus¬
sische academie van wetenschappen, ein¬
digde rampzalig, toen von Toll en enkele
reisgenoten tijdens een tocht over het
pakijs omkwamen. De bemanning liet
daarop de Zarja achter bij de monding
van de Lena en keerde via deze rivier te¬
rug.33 Ondanks deze tegenslag was de
Zarja het eerste Russische schip dat de
noordpunt van Azië, Kaap Tsjeljuskin,
gepasseerd was.
Aanvankelijk bestond er in Rusland wei¬
nig interesse voor de noordoostpassage,
hoewel deze juist door het Russische
deel van het poolgebied liep. Deze hou¬
ding veranderde na het uitbreken van de
Japans-Russische Oorlog in 1904. Na de
Japanse overval op Port Arthur had de
Russische regering haar Baltische eskader
om Afrika heen naar Vladivostok ge¬
stuurd. Dit eskader werd na een lange en
uitputtende reis jammerlijk verslagen bij
Tsushima, een zeestraat ten zuiden van
Japan. Een tocht via de noordoostpas¬
sage had deze reis aanzienlijk kunnen be¬
korten. Ook was men dan niet afhanke¬
lijk geweest van buitenlandse havens. Na
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de oorlog werd dan ook een commissie
ingesteld om de noordelijke doorvaart in
kaart te brengen.33 In 1909 werden voor
de cartografie van de doorvaart twee ijs¬
brekers gebouwd, die de namen Tajmyr
en Vajgatsj kregen. Het was de bedoeling
dat deze ingezet zouden worden bij het
hydrografische werk dat in de Karazee
plaats vond sedert 1897. Het doel hier¬
van was het in kaart brengen van een vei¬
lige route naar de Jenisej. Dit oorspron¬
kelijke plan werd echter om politieke re¬
denen gewijzigd en de schepen werden
naar Vladivostok gestuurd om hun werk
vandaaruit te beginnen. Deze wijziging
werd veroorzaakt door de situatie in het
Verre Oosten. De nederlaag tegen Japan
had het respect voor de Russische staat
ernstige schade toegebracht en van de
marine weinig overgelaten.
Er was nu dringend behoefte aan vlagver¬
toon in Oost-Siberië. Dit was vooral no¬
dig omdat Amerikaanse avonturiers daar
een bloeiende handel hadden opgezet
met de inheemse bevolking. Het gevaar
bestond immers dat de vlag de handel
zou volgen.34
Het doel van de ijsbreker-expeditie was
dus tweeledig: ten eerste moest een rou¬
te verkend worden waarlangs eventueel
oorlogschepen van de Atlantische naar
de Stille Oceaan konden varen. Daar¬
naast moest de expeditie blijk geven van
Russische interesse voor de poolgebie¬
den. In dit laatste opzicht voldeed de ex¬
peditie niet. Het was niet meer dan een
gewone hydrografische expeditie die al¬
leen ’s zomers haar werk deed. Er waren
geen spectaculaire successen, die op kon¬
den wegen tegen de buitenlandse expedi¬
ties als die van Nansen. Zelfs een herha¬
ling van Nordenskiölds doorvaart door
een Russische expeditie had nog niet
plaatsgevonden. Alleen een snelle, suc¬
cesvolle doorvaart in één zomer, die aan¬
toonde dat de passage inderdaad strate¬
gisch nut had, zou de Russische intenties
aan iedereen duidelijk maken.

Het uitblijven van enig noemenswaardig
succes veroorzaakte wrevel onder een
aantal jonge Russische poolreizigers, die
meenden dat de officiële expeditie te
voorzichtig was. Dit leidde tot de onge¬
lukkige coïncidentie dat in 1912 drie
particuliere poolexpedities ondernomen
werden. Dit was met name ongelukkig
omdat 1912 een bijzonder koud jaar was
en dus niet erg gunstig voor poolvaart.
Twee expedities, die van G. L. Brusilov
en V. A. Rusanov, stelden zich ten doel
Nordenskiölds reis te herhalen, indien
mogelijk zonder te overwinteren. Brusi¬
lov was een marineofficier die had deel¬
genomen aan de tochten van de Tajmyr
en de Vajgatsj. Zijn expeditie, met de
schoener Anna, vertrok te laat in het sei¬
zoen en bleef steken in het ijs van de Ka¬
razee. De Anna dreef daarna naar het
Noorden en verdween spoorloos in het
pakijs. Rusanov was een geoloog die ver¬
schillende reizen naar Nova Zembla had
gemaakt. Dit had hem op de gedachte ge¬
bracht dat de Golfstroom misschien wel
langs Nova Zembla verder liep in de Ijs¬
zee. Als dat zo was, dan moest het moge¬
lijk zijn langs een meer noordelijk gelegen
koers naar de Beringstraat te komen. De¬
ze hypothese was helaas onjuist en Rusa¬
nov en zijn schip de Herkules verdwenen
eveneens spoorloos. De derde expeditie,
van G. Ja. Sedov, ging naar de noord¬
pool. Dit lijkt een futiel doel, nadat de
Amerikaan Peary in 1908 deze als eerste
bereikt had, maar er bestond in die jaren
enige twijfel of Peary de pool inderdaad
wel bereikt had. Sedov wilde door een
ondubbelzinnig resultaat te bereiken een
graantje publiciteit mee pikken. Sedov
stierf echter aan scheurbuik aan het be¬
gin van zijn sledetocht, na een overwin¬
tering op Franz-Jozefland. Zijn expeditieschip, de Svetij Foka, kon slechts be¬
houden terugkeren, door alles wat brand¬
baar op het schip was te verstoken in zijn
ketels, tot en met het gangboord!35
Het mislukken van deze drie expedities

deed Ruslands reputatie meer kwaad dan
goed. Het werd er niet beter op toen in
1914 de Tajmyr en de Vajgatsj bij Kaap
Tsjeljuskin in het ijs bleven steken en
ook moesten overwinteren. Tot over¬
maat van ramp was de Russische staat ge¬
dwongen voor het organiseren van reddingsexpedities een beroep te doen op
zijn Scandinavische buren. Deze bittere
pil kon enigszins verguld worden door de
in Noorwegen gekochte schepen deels
van Russische bemanningen te voorzien
en door ze onder Russische vlag te laten
varen met regeringsvertegenwoordigers
aan boord. Zo voer de voormalige kapi¬
tein van deFram, Otto Sverdrup, met de
bark Eclips onder Russische vlag naar de
Karazee om de verdwenen expedities te
zoeken.36 De Eclips beschikte over een
radiozender, een toen uiterst moderne
uitvinding. Daarvan werd gebruik ge¬
maakt om tijdens de overwintering voor
de kust van Siberië contact op te nemen
met St. Petersburg. Dat lukte aanvanke¬
lijk niet, maar tijdens het proberen legde
men toevallig kontakt met de beide ijs¬
brekers bij Kaap Tsjeljuskin. Voor het
eerst in de geschiedenis was een expedi¬
tie in nood met behulp van radio terug¬
gevonden. Later werd ook contact met
St. Petersburg gemaakt via tussensta¬
tions, zodat een complexe reddingsactie
gecoördineerd kon worden. De volgende
zomer wisten de ijsbrekers los te komen
en terug te keren naar Archangel.37
Toch was de ijsbreker-expeditie uiteinde¬
lijk geen mislukking: in 1913 werd Se¬
vernaja Zemlja ontdekt, een grote archi¬
pel ten noorden van Kaap Tsjeljuskin.
Merkwaardigerwijs waren zowel Nansen
als Nordenskiöld er langs gevaren zonder
deze eilanden te zien. Verder werd nog
een groot aantal kleine eilanden ontdekt
en net als Severnaja Zemlja officieel in
bezit genomen voor de Russische staat.
Op grond van deze ontdekkingen was
Rusland in staat te preciseren wat het als
zijn staatsterritorium beschouwde in de
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Noordelijke IJszee. Dit gebeurde dan
ook in een memorandum dat in 1916
aan alle bondgenoten en neutrale landen
gestuurd werd.38
Het tijdvak van de wedloop naar de pool
blijkt in Russische ogen een zeer kriti¬
sche periode geweest te zijn. Noorse vis¬
sers drongen op zijn grondgebied door en
zijn strategische belangen op Spitsbergen
en Bereneiland werden niet gerespec¬
teerd. Aanvankelijk werd hierop gerea¬
geerd met verbodsmaatregelen: de an¬
nexatie van Spitsbergen door de Noren
werd verhinderd, de Karazee moest ge¬
sloten worden voor buitenlandse schepen
en de Noorse visserij aan banden gelegd.
Al gauw bleek dat dit niet voldoende

was. Rusland moest op actievere wijze
zijn rechten in poolgebied waarborgen,
wat zich uitte in verschillende expedities
en zelfs het openen van een mijn op
Spitsbergen op aandrang van het ministe¬
rie van buitenlandse zaken. Ook bleek
dat Rusland de kennis en ervaring voor
exploratie niet voorhanden had, hetgeen
resulteerde in een aantal noodlottige ex¬
pedities. De achterstand die Rusland op¬
gelopen had door de poolexploratie na
1862 te staken had bijna geleid tot het
verlies van enkele arctische eilanden. Een
staat als Rusland kon het zich door zijn
ligging niet permitteren geen deel te ne¬
men aan de exploratie van het Hoge
Noorden.
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Het ontslag van Vice-Admiraal F. Pinke,
Commandant Zeemacht in Nederland-Indië, in de zomer van 1916.
G. Teitler
Inleiding
Oorlogen plegen de verhouding tussen
burgers en militairen onder druk te zet¬
ten. Geldt dit al in zijn algemeenheid,
naarmate oorlogen langer duren en meer
inspanningen vergen, lopen de spannin¬
gen snel verder op. Bovendien zal men
dan rekening moeten houden met pro¬
blemen binnen de krijgsmacht zelve. Er
zijn nu eenmaal grenzen aan wat militai¬
ren kunnen incasseren. Wordt zo’n grens
overschreden, dan neemt de kans op lijd¬
zaam verzet toe. De Eerste Wereldoorlog
heeft - het hoeft niet te verbazen - in bij¬
na alle deelnemende landen tot deze bei¬
de problemen geleid. Zelfs het neutrale
Nederland ontkwam er niet aan. Ook
hier deed de last van de Wereldoorlog
zich gevoelen. Spanningen zowel binnen
de krijgsmacht als tussen de militaire top
en het kabinet waren het gevolg hiervan.
De Harskamp-rellen (herfst 1918) mogen
als voorbeeld dienen van het eerste pro¬
bleem. Het conflict Snijders - De Jonge,
tussen de Opperbevelhebber van Land¬
en Zeemacht (OLZ) en de minister van
Oorlog (in de lente van 1918) van het
tweede. Beide voorbeelden hebben ruime
aandacht gekregen. Opvallend is voorts
dat in het conflict Snijders - De Jonge de
militair (vooral door toedoen van de ko¬
ningin) het overwicht behield.1 Anders
echter liep een geschil af tussen vice-admiraal F. Pinke, Commandant Zeemacht
en Indië, en de minister van Marine, J. J.
Rambonnet. Dit conflict eindigde ermee
dat Pinke, in de zomer van 1916, in een
positie belandde waarin hij zich gedwon26

Schout bij nacht F. Pinke omstreeks 1913 (van¬
af 1914 vice-admiraal) mei 1912 - december
1916 commandant zeemacht in Nederlands-Indië. Foto: Afdeling Maritieme Historie van de
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gen zag ontslag te nemen.
Er is een aantal redenen aan te geven
waarom de problemen tussen Pinke en
Rambonnet zoveel minder aandacht heb¬
ben getrokken dan die tussen Snijders en
De Jonge. In de eerste plaats valt in het
laatste conflict op de rol van koningin
Wilhelmina te wijzen. Gebruikmakend
van de aarzeling van het kabinet kort
voor een verkiezing een crisis te forceren,
dwong zij de minister van Oorlog bakzeil

te halen. De OLZ bleef zo gehandhaafd,
hoewel De Jonge aan diens bruikbaar¬
heid sterk was gaan twijfelen. Bij het
ontslag van Pinke speelde een dergelijk
ingrijpen door de vorstin - door De Jonge
‘inconstitutioneel’ genoemd2 - geen en¬
kele rol. In de tweede plaats vond het
conflict Snijders - De Jonge plaats tegen
de achtergrond van een gevaarlijke inter¬
nationale crisis. Duitsland lanceerde in
het voorjaar van 1918 enkele offensieven
(mogelijk gemaakt door de vrede van
Brest-Litowsk). In dat kader stelde het om zijn troepen te kunnen bevoorraden enkele doorvoereisen aan Nederland. Het
was toen dat Snijders de verdediging van
Nederland, in geval van een Duitse inval,
‘doelloos’ noemde3 en zich daarmee de
gram van De Jonge op de hals haalde.
Pinke’s ontslag daarentegen vond eerst
plaats toen de kans dat Indië alsnog
rechtstreeks in de oorlog betrokken zou
raken al heel klein geworden was. Per
slot beschikte Duitsland al sinds de
herfst van 1914 niet meer over oorlogs¬
schepen in het Verre Oosten. In de derde
plaats was de afloop van het conflict Pin¬
ke - Rombonnet ‘normaal.’ Hiermee wil
gezegd zijn dat de minister zijn zin kreeg
en de militair moest wijken. Ook dit as¬
pect kan ertoe hebben bijgedragen dat
het eerste conflict wél, het tweede nau¬
welijks aandacht heeft getrokken. Trou¬
wens, Snijders commandeerde in Neder¬
land leger én marine. Pinke voerde in In¬
dië slechts het bevel over het tweede
krijgsmachtonderdeel.
Toch zijn de omstandigheden die vice-ad¬
miraal Pinke noopten tot het nemen van
ontslag alleszins de moeite van het bestu¬
deren waard. Te meer is dit het geval,
waar bij dit ontslag beide hierboven ge¬
noemde vormen van spanning in het ge¬
ding waren: zowel die tussen burgers en
militairen, als die binnen de krijgsmacht.
Alvorens echter hier op in te kunnen
gaan, dient de positie van vice-admiraal
Pinke in het indisch defensiebestel nader

te worden omschreven. Binnen de ma¬
rine was de Commandant Zeemacht in
Indië de hoogste bevelvoerende officier,
met het grootste deel van de scheeps¬
macht onder zijn bevelen. Wie echter
meent, dat hij daarmee rechtstreeks on¬
der verantwoordelijkheid van de minister
van Marine viel, vergist zich. De Gouverneur-Generaal trad in Indië als opperbe¬
velhebber op. Een Commandant Zee¬
macht kon - behalve over strikt adminis¬
tratieve zaken - slechts door tussenkomst
van deze Landvoogd en de minister van
Koloniën met de bewindsman van Ma¬
rine in contact treden. Deze omweg deed
overigens aan het ‘Staatse’ karakter van
de marine weinig af. Voor haar personele
en materiële voorziening was de scheeps¬
macht in Indië bijna geheel op het moe¬
derland aangewezen. Wél was Indië in fi¬
nancieel opzicht geleidelijk aan meer aan
de marine bij gaan dragen. Van een abso¬
luut ‘moederlands’ overwicht kon zo
geen sprake meer zijn. Toch was de mi¬
nister van Marine degene die de middelen
aan de zeemacht ter beschikking stelde
en wiens stem in laatste instantie over
marinezaken beslissend was. Dat deze
stem Indië via een omweg bereikte deed
aan dit overwicht weinig af. Natuurlijk
had de minister van Marine hierbij met
Indische gevoeligheden rekening te hou¬
den. Wanneer hij er echter in het kabinet
voor zorgde zijn collega van Koloniën op
zijn hand te hebben, hield hij de zee¬
macht stevig in zijn greep.4
In het geval van minister Rambonnet
kwam hier bij dat hij actief dienend ma¬
rineofficier was gebleven, in de rang van
kapitein ter zee. Bij de afhandeling van
marinezaken in het kabinet gaf hem dit
al een zeker gezag. Versterkt werd zijn
positie nog waar zijn politiek optreden
verband hield met de wens de vloot fors
te versterken.5 Aan de prompte uitvoe¬
ring van dit verlangen had de oorlog een
halt toegeroepen. Het kabinet bleef
echter hopen dat van uitstel geen afstel
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kwam. De Commandant Zeemacht in Indië kwam bij dat al in een lastig parket
terecht. Als bevelvoerend marineofficier
was hij gehouden de inzichten en aanwij¬
zingen van de Gouverneur-Generaal (en
de voor diens beleid verantwoordelijke
politicus, de minister van Koloniën) te
volgen. Aan de andere kant had hij reke¬
ning te houden met de wensen van de
minister van Marine. Dat deze laatste ma¬
rineofficier van lager rang was, maakte
de situatie voor vice-admiraal Pinke er
niet eenvoudiger op. Daar kwam bij, dat
de neutraliteitshandhaving in Indië Pinke
als een van de voornaamste adviseurs van
de Landvoogd naar voren deed treden.
Deze neutraliteitstaak was echter ook
voor het moederland van het grootste be¬
lang. Gaf dit in Den Haag al aanleiding
tot centralistische tendenties, Pinke en
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de Gouverneur-Generaal, A. W. F. Idenburg, meenden aan dit streven weerstand
te moeten bieden. Huns inziens kon de
toepassing van de diverse neutraliteitsregels onmogelijk vanuit het verre moeder¬
land voorgeschreven worden. De geogra¬
fische en bestuurlijke eigenaardigheden
van het Indische eilandenrijk sloten dit
nu eenmaal uit. Waar echter juist het
Haagse departement van Marine geacht
werd over deskundigheid op het gebied
van de neutraliteitshandhaving te be¬
schikken, bleven Pinke ‘moederlandse’
bemoeizucht en aanwijzingen niet be¬
spaard.
De Soerabaja-Crisis

In eerste aanleg overigens leverde Pinke’s
neutraliteitsbeleid hem niet alleen Idenburgs tevredenheid op, maar die van het

hele kabinet. Begin 1916 aan aflossing
toe, bereikte hem dan ook het verzoek
voorlopig aan te blijven. Toch werd Pin¬
ke nog geen half jaar later tot het nemen
van ontslag gedwongen. De vraag is hoe
deze wending in zijn lot zich zo snel
heeft kunnen voltrekken. Allereerst
dient dan te worden stilgestaan bij de
aanleiding voor zijn ontslag. Deze factor
moet gezocht worden in de wijze waarop
de Commandant Zeemacht gemeend had
zich tegenover een matrozendemonstra¬
tie in Soerabaja op te moeten stellen.
Doelwit van de betoging vormde de ver¬
zorging en verpleging in het Militair Hos¬
pitaal, die naar het oordeel van de de¬
monstranten op vele punten tekort scho¬
ten.6 De Commandant Zeemacht trad
hier ogenblikkelijk tegen op, onder ande¬
re door een dagorder uit te vaardigen.
Hierin werden de betogers erop gewezen
dat hun actie het Pinke niet gemakkelijk
maakte tegen de misstanden in het Hos¬
pitaal op te treden.7 Op het departement
van Marine in Nederland werd de vloot¬
voogd deze dagorder niet in dank afgeno¬
men. Rambonnet verweet Pinke een te
lankmoedige houding jegens de betogers
en toonde zich voorstander van een
strenge bestraffing. Bovendien besloot
hij de militaire straf- en tuchtwet te
verscherpen en een vijftigtal zeemiliciens
naar Indië te zenden.8
Vooral dit laatste besluit baarde opzien.
Nog niet eerder immers waren dienst¬
plichtigen naar Indië gezonden. Rambonnets actie valt dan ook als drafje te be¬
schouwen van een in die dagen door vele
marineofficieren bereden stokpaard. De
beroepsschepeling met zijn, in marinekring als onverbeterlijk beschouwde, nei¬
ging tot vakbondsvorming diende naar
het oordeel van deze officieren te ver¬
dwijnen om vervangen te worden door
zeemiliciens. Een aanleiding tot deze ver¬
wisseling hadden de vlootversterkingsplannen kunnen zijn. Nu hun uitvoering
vertraging ondervond, nam Rambonnet

met de genoemde vijftig dienstplichtigen
toch nog een voorschot daarop. Dit aan¬
tal moest allereerst de na de betoging uit
’s lands zeedienst ontslagen beroepssche¬
pelingen vervangen. Daarnaast echter
symboliseerden die dienstplichtigen de
toekomst. De betrokkenheid van enkele
bonden bij de betoging te Soerabaja deed
Rambonnet naar de zeemiliciens grijpen
om de onbetrouwbaar geachte beroeps¬
schepeling de wacht aan te zeggen.9 In
aansluiting hierop werd besloten dat de
Commandant Zeemacht had heen te
gaan. Begin juli 1916 liet de minister van
Koloniën de Gouverneur-Generaal deze
overweging weten. De toon van Pinke’s
dagorder werd in dit bericht uitdrukke¬
lijk genoemd als factor die tegen het aan¬
blijven van de vlootvoogd pleitte.10
De Gouverneur-Generaal - inmiddels J. P.
graaf van Limburg Stirum - was met het
verzoek Pinke te bewegen om gezond¬
heidsredenen ontslag te vragen niet ge¬
lukkig. De Landvoogd had behoefte aan
een in neutraliteitszaken goed ingevoerde
Commandant Zeemacht en Pinke had op
dat terrein zijn sporen wel verdiend.
Eind juni 1916 had de Landvoogd Pinke
nog gevraagd toch vooral tot na het ein¬
de van de oorlog in functie te blijven.11
En dan nu plotseling het verzoek Pinke
opzij te schuiven. De Commandant Zee¬
macht had inmiddels de minister van Ma¬
rine een korte toelichting verschaft op
zijn ingrijpen bij de betoging.12 Rambon¬
net reageerde tamelijk korzelig op deze
uitleg, maar liet zijn ontstemming de
vlootvoogd niet rechtstreeks merken.
Het was eerst een ander publiek dat
Rambonnet van zijn onvrede op de hoog¬
te bracht: de leden van de Eerste Ka¬
mer.13 Tijdens een gedachtenwisseling
waarbij de gebeurtenissen te Soerabaja
ter sprake kwamen, hield de minister van
Marine zijn gehoor voor, dat de regering
Pinke’s dagorder ‘niet in bescherming
wenscht te nemen.’ Wat er met Pinke
moest geschieden, liet hij echter in het
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midden. Drie weken eerder was aan de
Gouvemeur-Generaal geseind, dat Pinke
maar ontslag moest nemen. Nu liet Rambonnet de Senatoren weten, dat de ‘Regeering ... volledig (moet) zijn ingelicht,
alvorens haar gedragslijn te kunnen vast¬
stellen.’ Niet van plan hierop te wachten,
liet vice-admiraal Pinke - zodra deze mi¬
nisteriële uitspraken bekend raakten Van Limburg Stirum weten op te willen
stappen. Het alternatief was de beginse¬
len inzake de tuchthandhaving verzaken
‘welke ik 12 jaren lang als commandant
van een schip met succes heb toegepast...
omdat eenige kamerleden en een minis¬
ter, kapitein ter zee van geringe scheepservaring, die beginselen niet begrijpen.’14
De Landvoogd legde zich met tegenzin
bij deze beslissing neer. ‘Tot mijn groot
leedwezen,’ schreef hij de minister van
Koloniën, ‘want hij was een uitstekend
adviseur geweest deze jaren.’15
De regering kreeg zo via de GouvemeurGeneraal zekerheid dat de Commandant
Zeemacht zou vertrekken.16 Na Rambonnets uitlatingen in de Eerste Kamer
had zij ook op geen andere reactie van
Pinke hoeven rekenen. Met opluchting
stelde de minister van Marine dan ook
vast, dat Pinke’s besluit ontslag te nemen
hem wel zo goed uitkwam. Naar buiten
toe konden zo enkele pijnlijke kanten
van de zaak verborgen worden gehou¬
den.17 Op 15 september 1916 kwam het
Koninklijk Besluit (nr. 35) af, houdende
het eervol ontslag van de Commandant
Zeemacht.18 Schout bij nacht J. A. M.
Bron werd tot Pinke’s opvolger benoemd
en prompt door Pinke gelukgewenst.19
‘Of de zaak erdoor gediend is,’ kon de
scheidende vlootvoogd daarbij niet nala¬
ten te schrijven, ‘vermeen ik, zonder zelf¬
verheffing, te mogen betwijfelen.’ Van
Rambonnets belofte aan de Eerste Ka¬
mer eerst nadere inlichtingen bij Pinke in
te winnen alvorens zijn beleid te bepalen,
kwam niets terecht. Een verzoek deze in¬
formatie te verschaffen was op 22 augus¬
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tus 1916 uitgegaan,20 maar had pas op
27 oktober van dat jaar Pinke bereikt.21
Diens uitvoerige toelichting op de ge¬
beurtenissen werd op 7 november ge¬
schreven,22 maar - zoals reeds vermeld Pinke’s ontslag was al op 15 september
door een K.B. bekrachtigd. Trouwens, al
in juli 1916 had minister van Koloniën
Th. B. Pleyte de Gouvemeur-Generaal
laten weten dat Rambonnet Pinke kwijt
wilde. De Commandant Zeemacht had
met andere woorden zijn toelichting net
zo goed niet kunnen schrijven. Boven¬
dien had de minister van Marine de Eer¬
ste Kamer met een kluitje in het riet ge¬
stuurd. De in dat college gedane uit¬
spraak beleid op informatie te willen ba¬
seren, bleek niet ernstig te zijn bedoeld.
Vice-admiraal Pinke had in zijn verweer
van november 1916 wel enkele noten
met de minister van Marine te kraken.
Rambonnets verwijt dat Pinke de relle¬
tjes in de hand had gewerkt door het es¬
kader te lang bijéén en in de buurt van
Java te houden, wees hij van de hand. De
oorzaken van de ongeregeldheden lagen
dieper dan de onvermijdelijke verveling
aan boord van oorlogsschepen in de tro¬
pen. Politieke overwegingen (vrees voor
Japan) hadden voorts aan de eskaderconcentratie ten grondslag gelegen. Het be¬
lang van dit gegeven kon Rambonnet, zo
min als de overige gebeurtenissen in Indië, ‘in Holland, achter de schrijftafel’
beoordelen. Bovendien had de Comman¬
dant Zeemacht over de bewegingen van
het eskader niet aan de minister van Ma¬
rine, maar uitsluitend aan de Gouverneur-Generaal verantwoording af te leg¬
gen. Daarnaast keurde Pinke het af, dat
Rambonnet te kennen had gegeven de
voor hun deelname aan de betoging met
ontslag bestrafte schepelingen bij aan¬
komst in Nederland nog eens strafrechte¬
lijk aan te pakken. De vlootvoogd zag
hierin een aantasting van het gezag van
de Commandant Zeemacht en blijk van
persoonlijk wantrouwen. ‘U hebt,’ hield
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hij Rambonnet voor, ‘wederom in mij
den zwakkeling meenen te herkennen.
Op welke wijze door U eene strafvervol¬
ging zoude kunnen zijn uitgelokt in eene
door mij afgedane zaak, is en blijft voor
mij trouwens een raadsel.’23
Naast dit interessante juridische vraag¬
stuk treft in dit citaat, dat de minister
van Marine al eerder met vice-admiraal
Pinke moet zijn gebotst. Aan de Soerabaja-crisis was al een conflict tussen de bei¬
de marineofficieren vooraf gegaan. Pinke
verkeerde nu kennelijk in de veronder¬
stelling, dat die eerdere botsing hem nog
steeds nagedragen werd. Pinke zal zich
bovendien herinnerd hebben, dat hij bij
die eerste vertrouwenscrisis op het punt
gestaan had zijn ontslag in te dienen. Per¬
soonlijk ingrijpen door de Gouvemeur-

Generaal had hem op dit besluit terug
doen komen. De relatie met Rambonnet
echter bleef grondig verstoord. Het lijkt
niet te gewaagd te veronderstellen, dat
ook Rambonnet dit eerdere conflict niet
was vergeten en nu zijn gram kwam ha¬
len. Pinke had de eerste crisis (inzake de
toepassing van neutraliteitsbepalingen)
overleefd omdat de Landvoogd, die zich
toen evenzeer door Rambonnet aange¬
sproken had bevoeld, voor hem in de
bres was gesprongen. De tweede (Soera¬
baja) crisis betrof een interne marineaangelegenheid. De vice-admiraal moest het
nu zonder de actieve steun van de Gouvemeur-Generaal zien te stellen. In deze
situatie beland, bleek hij zich niet staan¬
de te kunnen houden tegenover de minisvan Marine.
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Neu traliteitshandhaving
Rambonnet had zich in zijn eerste bot¬
sing met Pinke bijzonder scherp tegen¬
over de Commandant Zeemacht uitgela¬
ten. De veronderstelling lijkt dan ook
juist, dat de tweede crisis rechtstreeks in
het verlengde van die eerste lag. Aanlei¬
ding tot het eerste conflict vormde Pinke’s waarschuwing aan de Landvoogd
(eind september 1914), dat de diverse re¬
gelingen inzake de neutraliteitshandhaving niet goed op elkaar waren afge¬
stemd.24 Bovendien meende hij dat som¬
mige van die bepalingen zózeer op Ne¬
derlandse omstandigheden (op bijvoor¬
beeld de Schelde, de Rijn en de Eems)
waren toegesneden, dat dit hun bruik¬
baarheid als richtsnoer voor Indisch be¬
leid sterk verminderde. Vooral het pro¬
bleem van de ‘eenvoudige doorvaart’
baarde hem wat dat betreft zorgen. En¬
kele neutraliteitsvoorschriften dienaan¬
gaande stipt volgend, zou in Indië een
zeer straf regime gevoerd moeten wor¬
den. Nederland kon zich hiermee ernsti¬
ge problemen op de hals halen. Andere
mogendheden immers konden op dit
punt de geografie van de archipel wel
eens anders interpreteren en daar andere
volkenrechtelijke conclusies aan verbin¬
den. Kwam het zo rond een oorlogsschip
van een van de belligerenten tot proble¬
men, dan zou de Commandant Zeemacht
tot actie moeten overgaan. Men kon zich
daarbij echter afvragen of Nederland die
crisis dan niet aan zichzelf te wijten had.
Pinke vond dat hij met zijn bijzonder
kleine scheepsmacht zo in een weinig be¬
nijdenswaardige positie werd gemanoeu¬
vreerd. Risiko’s waren natuurlijk altijd
verbonden aan het marinebedrijf. Zich
echter door een aantal ondoordachte
neutraliteitsbepalingen onnodig moeilijk¬
heden op de hals halen, ging hem te ver.
Hoe, bijvoorbeeld, zou hij ooit een bui¬
tenlander het regeringsstandpunt uit
kunnen leggen, ‘dat wij soevereiniteitsrechten mogen uitoefenen in Straat Ma¬
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kassar (minste breedte 50 zeemijl),
Straat Karimata (minste breedte 46 zee¬
mijl) e.d.’ Dat was onbegonnen werk.
Straat Karimata immers was geen straat,
‘doch een stuk Chineesche zee, waarin
enkele eilanden ... Blijkbaar stelt men
zich in Den Haag den Oost-Indischen Ar¬
chipel voor als een land, doorsneden
door enkele straaten ... In werkelijkheid
is de Oost-Indische Archipel een zee
waarin, overal verspreid, groote of klei¬
nere eilanden liggen. Daar waar de pas¬
sage tusschen twee of meer dier eilanden
minder dan 6 zeemijl breed is, onstaat, in
volkenrechtelijke zin, een straat.’25
Gouvemeur-Generaal Idenburg, van Pinke’s standpunt op de hoogte gebracht,
onderschreef dat volledig. In Nederland
echter blies de wind uit een andere
hoek.26 De minister van Koloniën liet op aandrang van de minister van Marine weten het met de Indische visie niet eens
te zijn. De minister van Buitenlandse Za¬
ken, jhr. J. Loudon, had zich trouwens
óók bij Rambonnet’s opvatting aangeslo¬
ten. Deze afwijzing door minister Pleyte
was in korte, zakelijke termen gesteld.
Rambonnet daarentegen sloeg in een par¬
ticulier schrijven (een andere, recht¬
streekse weg stond immers niet open)
aan de Commandant Zeemacht een ande¬
re toon aan. Pinke’s standpunt schreef
hij toe aan het feit, dat deze zich ‘te kwa¬
der ure vereenigd (had) met een, op zich¬
zelf logisch klinkend advies, dat m.i. ech¬
ter meer aan critisch doctrinairisme, dan
aan weloverwogen Staatsbelang zijn ont¬
staan dankt(e).’ Pinke, liet de minister
van Marine voorts weten, had hem ‘te¬
leurgesteld. De vrees om in moeilijkhe¬
den te komen ... vormde een tegenstel¬
ling met den indruk welke Uw optreden
niet alleen op mij, maar op de geheele
Regeering gemaakt heeft.’27 Zoals ver¬
meld, was Pinke’s eerste opwelling na le¬
zing van deze verwijten zijn ontslag in te
dienen.28 Idenburg echter weerhield hem
daarvan en stelde zich vervolgens zelf

met de minister van Koloniën in verbin¬
ding. In de eerste plaats om die bewinds¬
man van zijn scherpe afkeuring van Rambonnets toon te doen blijken. Ten twee¬
de om de bewindsman nog eens te mel¬
den dat hij zich, wat de inhoud van de
zaak betrof, geheel aan Pinke’s zijde
schaarde.29
Minister Pleyte op zijn beurt schoof dit
verweer ter zijde. Rambonnets toon was
inderdaad minder gelukkig gekozen.
Diens neutraliteitsstandpunt werd door
het hele kabinet gedeeld en de Indische
gezagsdragers hadden zich daar maar aan
te conformeren. Als pleister op de won¬
de besloot minister Pleyte zijn schrijven
aan Idenburg met de hoop dat het we¬
derzijds vertrouwen was hersteld. Boven¬
dien liet hij de Landvoogd weten, dat op
zijn medewerking en op ‘die van den
Vlootvoogd in dezen moeilijken tijd on¬
veranderd wordt prijs gesteld.’30 Ram¬
bonnet echter liet niets meer van zich
horen en herriep zijn beschuldiging om¬
trent Pinke’s vreesachtigheid niet. Verge¬
noegd stelde de Commandant Zeemacht
dan ook vast: ‘Het moet een moeilijk
moment voor dezen bewindsman zijn ge¬
weest, toen hij mij een jaar later moest
verzoeken in het belang der defensie over
mijn tijd aan te blijven. In het belang der
defensie ... een Admiraal aanhouden, die
bang is voor moeilijkheden.’31 Van een
hersteld vertrouwen over en weer was
geen sprake. Rambonnet kwam op zijn
beschuldiging niet terug. Pinke mocht met toestemming van de Gouvemeur-Ge¬
neraal - de praktijk van de neutraliteitshandhaving in Indië naar eigen inzicht
blijven regelen. Alleen formeel werd een
buiging naar Den Haag gemaakt.32
Ook vóór de Soerabaja-crisis stond Pinke
in Rambonnets ogen dus al zwak. Zeer
wel denkbaar is, dat dit oude zeer de val
van de vlootvoogd in de zomer van 1916
heeft bespoedigd. Er speelde trouwens
nóg een factor die Pinke’s positie onder¬
mijnde. Er is al op gewezen dat het ge¬

beuren te Soerabaja een interne marinekwestie betrof. Vanuit het departement
van Koloniën werd geen poging onderno¬
men de Commandant Zeemacht te steu¬
nen. Dat deze hulp uitbleef kan mede
verklaard worden uit het feit dat Pinke
zojuist in Indië een actie gestart was,
waar de minister van Koloniën maar wei¬
nig begrip voor op kon brengen. Deze ac¬
tie vertoonde een duidelijk anti-Brits ka¬
rakter en minister Pleyte werd hier on¬
aangenaam door verrast. Tijdens de eer¬
ste botsing tussen Rambonnet en de
vlootvoogd had minister Pleyte het
standpunt van de laatste op aandrang van
Rambonnet afgewezen. Toch had hij het
in Indië gevoerde neutraliteitsbeleid in
zijn algemeenheid geprezen. Juist op dit
neutraliteitsterrein echter werd de minis¬
ter van Koloniën nu zelf door de Com¬
mandant Zeemacht in verlegenheid ge¬
bracht.
Dat Rambonnet de Soerabajakwestie wil¬
de aangrijpen zich van Pinke te ontdoen,
kwam Pleyte dus wel zo goed uit. De
nieuwe Gouvemeur-Generaal had zich
bovendien aan Pinke’s anti-Britse actie
minder gebonden dan Idenburg indertijd
aan diens opvattingen inzake de eenvou¬
dige doorvaart. Dit zal het Pleyte nog
makkelijker hebben gemaakt de vloot¬
voogd nu zijn steun te outhouden. Pinke
had zich geïsoleerd en dat bleek hij zich
niet te kunnen veroorloven. De Gouverneur-Generaal zag hem node vertrekken
en in Nederland nam de vorige land¬
voogd het nog voor hem op.33 Hun argu¬
menten mochten evenwel niet meer ba¬
ten. Het gaat niet aan het belang van de
Soerabajacrisis als bijdrage aan Pinke’s
ontslag te kleineren. Toch dient - als fac¬
tor in zijn isolement - ook op zijn antiBrits beleid uit de vroege zomer van
1916 te worden gewezen.
Een anti-Britse koers
De aanzet tot dit beleid had de Britse
Consul-Generaal, de Heer W. R. D. Bec33

kett, te Batavia gegeven. Diverse Indische
ondernemingen, die in de koleninvoer en
-distributie een rol speelden, werden
door hem gesommeerd een verklaring
met Britse eisen te tekenen. Wilden zij
ook in de toekomst nog kolen uit Benga¬
len (van hoge kwaliteit) betrekken, dan
dienden zij te beloven deze niet door te
verkopen aan schepen van een land waar¬
mee Groot-Brittannië in oorlog verkeer¬
de, noch aan Nederlandse schepen, die
een lading voor zo’n land vervoerden.
Evenmin mochten die kolen geleverd
worden aan wie van plan was die grond¬
stof te verwerken in de aanmaak van mi¬
litaire goederen ten behoeve van enig
land waar Engeland oorlog tegen voerde.
Tot slot mochten de aangeschreven on¬
dernemingen de kolen niet doorverkopen
aan een andere importeur zonder vooraf¬
gaande toestemming van de Britse Consul-Generaal. Sommige bedrijven aan¬
vaardden deze eisen. Andere weigerden
te tekenen, maar riskeerden daarmee op
een zwarte lijst terecht te komen en van
het. betrekken van kolen te worden bui¬
tengesloten.34
Bij Pinke aankloppend om advies, ried
deze hun aan op de Britse eisen voorlo¬
pig niet in te gaan.35 Japanse kolenleve¬
ranties gaven nog geen problemen en on¬
dertussen kon de vlootvoogd proberen
de geëigende instanties over te halen op
hun beurt Engeland onder druk te zet¬
ten. Pinke’s voorstel daartoe hield in de
onverhoopt uitblijvende kolen te vervan¬
gen door residu, afkomstig uit de voorra¬
den van de Bataafsche Petroleum Maat¬
schappij te Tarakan. In de eerste plaats
konden tal van schepen en andere kolenverwerkende instellingen in Indië zonder
al te veel moeite op deze brandstof over¬
schakelen. In de tweede plaats werd met
dit in het eigen land houden van de resi¬
du (en mogelijk ook van hoeveelheden
Balikpapan-olie) Engeland op een uiterst
gevoelige plek getroffen. De residu toch
vond haar bestemming uiteindelijk gro¬
34

tendeels in de ketels van Britse oorlogs¬
schepen. De Balikpapan-olie werd voor
de gealliëerde trotylbereiding gebruikt,
die hier voor 80% van afhankelijk was.
Indië kon dus buiten de Bengaalse kolen,
maar Engeland niet buiten de olieprodukten van Borneo. Deze laatste vorm¬
den zo een ideaal pressiemiddel en dat
des te meer, waar bij toepassing ervan de
schijn van represailles viel te vermijden.
Nederland en Indië immers konden ter
rechtvaardiging van het stopzetten van
de uitvoer van residu en olie beweren uit
noodweer te handelen. Deze maatregel
was hun opgedrongen en het sprak van¬
zelf dat hen niets te verwijten viel. Zover
trouwens zou het allemaal niet hoeven
komen, meende Pinke: als de Britten
lucht kregen van deze plannen, haalden
zij wel bakzeil. Pinke ried dan ook aan
over zijn voorstel zo open mogelijk via
Singapore naar het moederland te seinen.
De Britse marineinstanties in die haven
zouden dan wel snel hiervan op de hoog¬
te zijn.36
De Gouvemeur-Generaal bleek bereid
Pinke’s dreigement aan Nederland door
te geven.37 De minister van Koloniën
echter voelde er weinig voor dit formeel via Buitenlandse Zaken en de gezant te
Londen - aan de Britse regering voor te
leggen.38 Deze gezant, Jhr. R. de Marees
van Swinderen, was volgens Pleyte wei¬
nig geschikt dit soort boodschappen
goed over te brengen. Belangrijker echter
was de vrees dat de Britten zich niet ge¬
voelig zouden tonen voor Pinke’s noodweerargument. Zij zouden er een pure
vergeldingsmaatregel inzien en besluiten
naar dat inzicht te handelen. Dit laatste
punt werd bevestigd toen De Marees de
zaak informeel opnam met Sir Eyre
Crowe, onder-staatssecretaris aan het Fo¬
reign Office.39 De minister van Buiten¬
landse Zaken besloot nu een punt achter
de zaak te zetten,40 een voornemen dat
minister Pleyte alleszins billijken kon.
‘Wanneer Uwe Excellentie niet meer op

de zaak terugkomt, stel ik mij voor haar
te laten rusten,’ liet de bewindsman van
Koloniën de Gouverneur-Generaal we¬
ten.41
Vice-admiraal Pinke betreurde deze gang
van zaken en de ondergang van zijn voor¬
stel ten zeerste. Voor de aarzeling van
minister Pleyte de Britten onder druk te
zetten, meende hij overigens wel een ver¬
klaring te kunnen geven. ‘Ik twijfel er
geen ogenblik aan,’ noteerde hij, ‘of hier
is de invloed van de petroleum-geldmannen op Minister Pleyte bemerkbaar ... De
houding van Minister Pleyte lijkt mij niet
helemaal sympathiek toe. Er is geknoei
geweest met Colijn en andere geldmagna¬
ten. Ik heb daar persoonlijk de nadeelen
van ondervonden.’42 Of deze beschuldi¬
ging hout sneed viel niet te achterhalen.
Wèl merkte Van Limburg Stirum in een
schrijven aan zijn voorganger op - naar
aanleiding van diens mededeling dat Co¬
lijn het ontslag van de vlootvoogd goed¬
keurde - ‘Wat Colijn hiermede te maken
had ontgaat mij.’43 Druk van oliebelangen op de minister van Koloniën valt hier
echter niet mee aan te tonen.44 Per slot
werd Colijn wel vaker bij allerlei verwik¬
kelingen in en rond de archipel informeel
geconsulteerd. Ook zonder diens ingrij¬
pen echter valt de aarzeling in Nederland
op een beleid te steunen, dat ook maar
de schijn had anti-Brits te zijn. De Engel¬
se reactie werd nog even afgetast. Toen
deze evenwel bits uitviel en angstige ver¬
moedens bevestigde, sloegen de Neder¬
landse ministers haastig de terugweg in.
De Gouvemeur-Generaal stond dan wel
een flinker houding voor, maar ook hij
gaf de zaak na de Haagse afwijzing in
feite op. Pinke’s positie zal door dit inci¬
dent niet bepaald versterkt zijn.
Anders dus dan in het conflict Snijders De Jonge, trok in Indië de militair aan
het kortste eind. Een aantal factoren kan
dit verschil verklaren. In de eerste plaats
dient erop gewezen dat - anders dan De
Jonge - de minister van Marine zelf actief

dienend officier was en juist om zijn des¬
kundigheid op maritiem gebied in het ka¬
binet was gehaald. Botste zo’n minister
met een locaal commandant, dan stond
hij sterker dan een burger, zeker als die gelijk De Jonge - geen partijpoliticus was.
In de tweede plaats was van belang dat
de drie geschillen, waar Pinke in verwik¬
keld raakte er zich uitstekend toe leende
de dominantie van het moederland ten
opzichte van de kolonie te onderstrepen.
In alle drie moesten dan ook de koloni¬
ale autoriteiten het hoofd uiteindelijk
buigen. Telkenmale werd niet alleen Pin¬
ke teruggewezen. Ook met de wensen
van de Gouvemeur-Generaal werd in
geen van de gevallen rekening gehouden.
Vlak voor de instelling van de Indische
Volksraad deed het ‘moederlands’ cen¬
tralisme zich zo nog eens krachtig gel¬
den. In de derde plaats was Pinke - an¬
ders dan Snijders - geen opperbevelheb¬
ber van land- en zeemacht. Formeel be¬
zette de Landvoogd die plaats en, hoewel
deze daar geen militaire invulling aan
kon geven, was duidelijk dat een Com¬
mandant Zeemacht in Indië op een lager
plan dan Snijders stond. Ten vierde valt
op, dat in de zomer van 1916de dreiging
via acties van vijandelijke schepen alsnog
in de oorlog betrokken te raken in Indië
bezworen was. Duitse oorlogsschepen al¬
thans waren al geruime tijd uit de buurt
van de archipel verdwenen. Pinke’s bij¬
zondere kennis en verdiensten op het ge¬
bied van de neutraliteitshandhaving leg¬
den dan ook minder dan vroeger gewicht
in de schaal. Hij was kortom vervang¬
baar, iets wat ten aanzien van Snijders,
ook in 1918, nog bepaald niet het geval
was.
In het verlengde hiervan ligt dat Neder¬
land, juist met het oog op zijn koloniaal
bezit, zich steeds terdege had af te vra¬
gen hoe ver het gaan kon bij het trotse¬
ren van Britse verlangens. Aan het con¬
flict tussen Snijders en De Jonge lag een
Duitse eis ten grondslag (doorvoer van
35
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goederen over Nederlands grondgebied).
De militair was genegen, twijfelend aan
eigen kracht, aan deze eis toe te geven.
De minister verzette zich ertegen. In de
Indische residuzaak waren de kaarten net
andersom geschud. De Commandant
Zeemacht bepleitte (het dreigen met)
een anti-Britse actie, terwijl de minister
(van Koloniën) daar niet van wilde ho¬
ren. Beide ministers meenden bij het in¬
nemen van hun standpunt het gelijk aan
hun zijde te hebben. Duitsland was in
Europa sterk, maar niet almachtig en viel
dus te trotseren. Engeland was in het
Verre Oosten wèl almachtig en dus kon
daar van trotseren geen sprake zijn. Zelfs
de schijn moest liefst vermeden worden.

Beide ministers kwamen met hun stand¬
punt tegenover de hoogste militaire lei¬
ding te staan. Pinke was op dat moment
geïsoleerd en vervangbaar, Snijders noch
het een, noch het ander. De eerste moest
heengaan, de tweede mocht blijven. Op¬
merkelijk genoeg werden de aarzelingen
in Den Haag een anti-Brits beleid te voe¬
ren uiteindelijk ook de minister van Ma¬
rine noodlottig. Nadat Engeland gewaar¬
schuwd had (april - juni 1918) tegen het
Nederlands verlangen koopvaarders op
weg naar Indië convooi mee te geven,
hield minister Rambonnet voet bij stuk.
In het kabinet isoleerde hij zich met dit
standpunt. Zomin als Pinke bleek hij
zich dit te kunnen veroorloven.45
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sterdam (Zutphen: De Walburg Pers, 1985, 224
p., ISBN 90-6011-409-4).
Opnieuw is het bereiken van een belangrijke
mijlpaal in het bestaan van de befaamde Kweek¬
school voor de Zeevaart te Amsterdam aanlei¬
ding geworden voor het uitgeven van een ge¬
denkboek. Ter gelegenheid van het 150-jarig be¬
staan in 1936 schreef J.C.M. Warnsinck in zijn
eentje de geschiedenis van deze instelling. Dit¬
maal heeft een team van v(jf auteurs zich tot
taak gesteld de Kweekschool en het algemene
kader van het zeevaartonderwijs te schetsen.
Daarnaast wijdt het aandacht aan de kunstcol¬
lectie van het Vaderlandsch Fonds, het bestuur
van de Kweekschool. Op basis van deze drie uit¬
gangspunten en schrijvend ‘voor mensen die
zich op enigerlei wijze met de Kweekschool ver¬
bonden voelen’ en voor kunsthistorisch geïnte¬
resseerden is een mooi, maar merkwaardig boek
ontstaan. Het is fraai uitgegeven en geïllustreerd
- aardige tekeningen bijvoorbeeld van Jo Spier¬
en het bevat vijf vaak interessante hoofdstuk¬
ken, maar het is geen eenheid geworden. Het
boek is blijven steken in zijn vitium originis van
onverenigbare uitgangspunten en het niet vol¬
doend? doordenken van een logische en sluiten¬
de opzet. Een verantwoording van die opzet
ontbreekt ook. De lezer weet niet welke hoofd¬
stukken hem of haar te wachten staan, ervaart
overlappingen in de stof en mist een systeem
van evenwichtige verwijzing naar de gebruikte
bronnen en hteratuur: bijvoorbeeld acht noten
bij een hoofc ituk van zeventig bladzijden en 85
noten bij een an zeventien.
De oprichtins van de Kweekschool in 1785
kwam niet u t de lucht vallen. Raven zet in een
goed gedocun mteerd, maar soms wat moei¬
zaam geformi. herd betoog uiteen welke vormen
van zeevaartonderwijs reeds in het buitenland
en in de Republiek waren gereaüseerd. Vakbe¬
kwaamheid van de officier bij marine en koop¬
vaardij was een overweging voor geïnstitutiona¬

G.Teitler (1942) studeerde aan de universiteit van Amsterdam, promoveerde in
1974 aan de Erasmus universiteit Rotter¬
dam en is sedert 1980 als gewoon hoog¬
leraar militaire geschiedenis verbonden
aan het Koninklijk instituut voor de ma¬
rine.
A.P. van Vliet (1956) behaalde in 1977
zijn onderwijzersbevoegdheid en studeer¬
de daarna MO-geschiedenis aan de Haag¬
se Leergangen. In 1985 deed hij zijn doc¬
toraalexamen Nieuwe Geschiedenis aan
de RU Leiden. Thans is hij werkzaam als
leraar Nederlands aan een L.B.O.-school.
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liseerd onderwijs, maar ook opvang van kinde¬
ren van behoeftige ouders en een tekort aan
goede zeevarenden. De Oeconomische Tak van
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschap¬
pen (opgericht 1777) mengde zich in deze dis¬
cussie, evenals enkele marine-officieren als Van
Kinsbergen en Vaillant. Een aantal desbetref¬
fende pamfletten haalt Raven hierbij aan. De
slag bij de Doggersbank en de uitwerking van al¬
lerlei ideeën door Titsingh in zijn ‘Consideratiën’ leidden uiteindelijk tot de Kweekschool.
Veel geld hiervoor kwam uit de Oost. Voor de
admiraliteitscolleges was de oprichting geen re¬
den hun bemoeizucht met de Zeemanscolleges
te beëindigen. Marine-officieren zouden op de
Kweekschool weinig worden opgeleid, na 1828
zelfs officieel niet meer.
Een boeiend overzicht schetst Acda van de ont¬
wikkelingen in het beroep van scheepsofficier
gedurende de afgelopen twee eeuwen. Wat zou
de hierin behandelde problematiek uitstekend
hebben kunnen dienen voor een algemeen kader
van een gedenkboek. Acda analyseert welke fac¬
toren de inhoud van het beroep van scheepsoffi¬
cier telkens bepalen, zoals de ontwikkeling van
het koopvaardijschip, veranderingen in het
scheepvaartbedrijf en de zeevaartkunde en wij¬
zigingen van de functiekenmerken en bekwaam¬
heidseisen. Interessant is zijn opmerking dat net
als in de zeiltijd nu weer de ongedeelde scheeps¬
officier terugkeert, nu nog semi-geïntegreerd ge¬
noemd. Kuipers grijpt voor het zeevaartonder¬
wijs ver terug naar de zestiende eeuw. Van meer
belang is wat hij meedeelt over het onderwijs en
de diploma’s in de twintigste eeuw. Na de Mam¬
moetwet van 1963 werd officieel vastgesteld
dat de opleiding tot stuurman en scheepswerktuigkundige bij de Grote Handelsvaart tot de
hogere beroepsopleiding moest worden gere¬
kend. In 1912 werd een inspectie voor het
scheepvaartonderwijs ingesteld, ook de Kweek¬
school moest zich daaraan onderwerpen. Het af¬
nemen van de examens was en is nog steeds een
zaak van het departement, waaronder Water¬
staat ressorteert.
Het veruit langste hoofdstuk schreef Habermehl
en wel over de school zelf. De oud-kwekeling en

39

niet alleen hij zullen hiervan graag kennisne¬
men. Eigen ervaring en historisch onderzoek
gaan hier samen; oordeelvellingen over personen
en gebeurtenissen gaat hij niet uit de weg. In
goed ingedeelde paragrafen komen de comman¬
danten als hoofden van een internaat en school
aan de orde. Sommigen deugden niet. Interes¬
sant zijn de passages over de democratiserings¬
golf van 1968 en volgende jaren en de terugkeer
van bijvoorbeeld ontgroening en Sinterklaasvie¬
ring aan het einde van de jaren zeventig. De internaatsgedachte is altijd vastgehouden en is een
wezenskenmerk van de Kweekschool. Ook bij
de samenwerking en latere fusie met de Zee¬
vaartschool van het Zeemanshuis is deze gehand¬
haafd, zij het dat de gemeenschappelijke slaap¬
zalen zijn verdwenen. Algemene vorming en
praktijk hebben in het onderwijs altijd hoog ge¬
noteerd gestaan. Van 1931-1941 vond ook de
opleiding tot vlieger op de Kweekschool plaats.
Door hun goede opleiding waren kwekelingen
doorgaans goed bruikbaar, bij de V.O.C. onder
andere vanwege hun kennis van de lengtebepaling (om ethische redenen nooit op slavenha¬
lers!), bij de Koloniale en civiele marine en
sinds 1878 bij de Gouvernements Marine. Daar¬
naast bij de gewone koopvaardij, vooral bij de
Amsterdamse lijnvaartrederijen, met name bij
de ‘Nederland.’ Opvallend is dat in 1965 een
plaatsing bij Van Ommeren nog als ongewoon
werd ervaren!
Bosscher ten slotte vertelt over de buurt waar
de school gevestigd is. Het is jammer dat hij niet
wat meer over de gebouwen van de Kweek¬
school en de Zeevaartschool zelf meedeelt. De
tweede was in een Zeemanstehuis gevestigd. Te¬
recht vestigt hij de aandacht op de grote en
waardevolle collectie kunstvoorwerpen die
Commissarissen van het Vaderlandsch Fonds in een bijlage blijkt dat de takken Amsterdam
en Haarlem pas in 1954 werden samengevoegd in de loop van twee eeuwen hebben verworven.
Dit Fonds zelf blijft in dit boek helaas wat op
de achtergrond.
J. R. Bruijn
W. Achilles, Seeschiffe im Binnenland. Der
kombinierte Binnen-Seeverkehr in Deutschland
(Hamburg: Ernst Kabel Verlag, 1985, 688 p„
220 ill.; Schriften des Deutschen Schiffahrtmuseums, Nr 10).
Nadat de West-Europese kustvaart jarenlang
niet interessant genoeg geacht werd door au¬
teurs en uitgevers, waardoor serieuze dokumentatie in boekvorm over dit onderwerp nauwe¬
lijks voorhanden was, is hierin de laatste jaren
een opvallende verandering gekomen. Na het in
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1983 verschenen publieksboek Vom Ewer zum
Containerschiff van G. U. Detlefsen, publiceer¬
de Fritz Wilhelm Achilles eind 1985 onder aus¬
piciën van het Deutsches Schiffahrtsmuseum te
Bremerhaven zijn bijna 700 pagina’s tellende
studie Seeschiffe im Binnenland. Voor het eerst
sinds 1938, toen professor Schulz-Kiesow en
zijn Finse leerling Gesellius beiden een studie
publiceerden over de Duitse kleine zeevaart en
de zogenaamde binnen-buitenvaart, is er een po¬
ging gedaan om een alomvattend historisch en
aktueel beeld te schetsen van de kustvaart in re¬
latie tot het laden en lossen ver landinwaarts.
Auteur Achilles heeft zich, opgegroeid aan de
waterkant, vanuit een sociaal-geografische ach¬
tergrond, sinds de zestiger jaren beziggehouden
met de bestudering van de ontwikkeling van de
zogenaamde binnen-buitenvaart: het stelselma¬
tig bevaren van zowel binnenwateren als de zee
door aangepaste zeeschepen. Hij heeft de ruim¬
te gekregen om zijn onderwerp zonder haast en
met de spreekwoordelijke Duitse ‘Gründlichkeit’ te onderzoeken en te beschrijven. Na be¬
studering van 668 bladzijden tekst, tabellen, sta¬
tistieken, kaarten en foto’s, heeft men dan ook
het gevoel dat er weinig meer te vragen over¬
blijft. De auteur behandelt achtereenvolgens het
vaargebied (Noordzee, Rijn, Duitse kanalen), de
ontwikkeling van het Rijn-zeeverkeer (geregelde
stoombootdiensten op Engeland, naoorlogse
ontwikkeling met kruiplijncoasters), de veran¬
deringen in de bedrijfsvoering, de diverse histo¬
rische en moderne scheepstypen, de struktuur
van goederenstromen die door de binnen-bui¬
tenvaart verzorgd worden, nieuwe transport¬
technieken (container, Ro-Ro, lash) en de
scheepsbouw met betrekking tot dit onderwerp.
Achilles behandelt deze zaken grondig, met veel
bronvermeldingen en statistische ondersteuning.
Toch vervalt hij niet in de hinderlijke gewoonte
die zoveel Duitse auteurs kenmerkt, om het
hoofdonderwerp te willen beschrijven vanaf bij wijze van spreken - de oude Romeinen. Hij
houdt zich bij de les, maar doet dat wel zeer
uitgebreid. De grotendeels zakelijk geschreven
tekst wordt afgewisseld met beschrijvingen van
praktijksituaties. Zo neemt de auteur verschil¬
lende schepen uit diverse tijden als voorbeeld en
beschrijft hun reizen aan de hand van journalen
en interviews met de betrokkenen. Hij geeft uit¬
leg over de papieren die zowel de kapitein als
het schip nodig hadden en geeft aan met welke
ambtelijke, juridische en ekonomische proble¬
men men in bepaalde jaren te kampen had.
In het hoofdstuk ‘Der Mensch in der BinnenSeefahrt’ wordt duidelijk dat Achilles niet al¬
leen theoretisch en afstandelijk te werk is ge-

gaan. Uit de beschrijving van het zeemansleven
van kapitein Gustav Behrmann uit Krautsand
(een schippersdorp op de westoever van de Neder-Elbe) en Kaspar Schepers uit het ‘kustvaardersnest’ Haren-Ems, blijkt dat hij deze mensen
kent, hun leven begrijpt en het tevens boeiend
weet weer te geven. Juist de kombinatie van een
diepgaande theoretische studie met een jaren¬
lange omgang met de mensen van de praktijk
maakt dit omvangrijke boek waardevol en rede¬
lijk leesbaar.
Alhoewel Seeschiffe im Binnenland een histo¬
risch gericht boek is, ligt het zwaartepunt dui¬
delijk op de jaren na 1945. De ontwikkeling van
de Rijn-zee stoomvaart en de vaart met zeilende
kleinevaart-schepen op de binnenwateren, komt
er wat bekaaid af. Daarnaast is dit boek uit¬
drukkelijk bedoeld als een aktuele studie waarin
naar de toekomst gekeken wordt. Op dit punt
moet men konkluderen dat Achilles reeds bij
verschijning van zijn publikatie achterliep. Hij is
‘up to date’ tot omstreeks 1979-’80. Scheepsty¬
pen, schepen en rederijen die hij als de nieuwste
ontwikkeling beschrijft, zijn vandaag de dag
duidelijk gedateerd of bestaan soms niet meer.
Een goed voorbeeld daarvan is de behandeling
van het ‘Cargo-Liner Bereederungsgesellschaft’
te Berlijn, dat rond 1975 zes zogenaamde ‘Cargoliners’ liet bouwen. Deze rechte, platte sche¬
pen baarden indertijd nogal wat opzien, maar
het concept van deze ‘kruiplijners’ is de laatste
tien jaar algemeen toegepast in de binnen-bui¬
tenvaart. Bovendien, de genoemde rederij be¬
stond in 1985 niet meer en vrijwel alle Cargoliners varen sinds 1982/’84 onder Nederlandse
vlag.
Bij sommige delen van Achilles’ boek krijgt
men de indruk dat het manuscript enkele jaren
noodgedwongen in de kast gelegen heeft, voor¬
dat er een uitgever gevonden werd. Bij uitgave
onder auspiciën van het scheepvaartmuseum te
Bremerhaven heeft men vervolgens verzuimd de
tekst op aktuele punten bij te werken. Dit
neemt echter niet weg dat Seeschiffe im Bin¬
nenland een buitengewoon interessant en goed
boek is geworden. In de eerste plaats voor de
historicus en de serieuze belangstellende. Voor
de vakman in de kleinevaart, de transport- en
bevrachtingssektor is het een fraaie uitgave voor
op de plank in het kantoor, maar deze kategorie
lezers doet er, vanuit hun beroep geredeneerd,
wijzer aan de flinke stapel recente Duitse en Ne¬
derlandse overheidsstudies over de Rijn-zeevaart
aan te schaffen. Seeschiffe im Binnenland is
goed geïllustreerd met foto’s en kaarten maar is
beslist geen plaatjesboek. Het enige dat tegen de
aanschaf pleit is de prijs: DM 150. Hiervoor

heeft men echter een standaardwerk dat zowel
in Duitsland als in ons land zijn gelijke niet kent
en dat in de loop der jaren als bron voor de ge¬
schiedenis van de kleinevaart, vooral over de pe¬
riode 1945-1980, alleen maar aan waarde zal
winnen.
F. Loomeijer
K. R. Andrews, Trade, plunder and settlement.
Maritime enterprise and the genesis of the Bri¬
tish empire 1480-1630 (Cambridge: University
Press, 1984, 394p„ ISBN 0-521-257603).
Niet alleen een moderne invalshoek voor een
overzichtswerk over de Engelse maritieme ondernemeingen uit de dagen van de Cabots,
Drake en Ralegh brengt Andrews mee. Ook
heeft de hoogleraar uit Huil een zeer gespeciali¬
seerde kennis op dit terrein. Zijn naam vestigde
hij reeds in 1964 met zjjn boek over Elizabe¬
than privateering: English privateering during
the Spanish War, 1585-1603. Dat het nu voorliggende boek naast een gebonden een paper¬
back uitgave van de Cambridge University Press
heeft gekregen, geldt als een eer.
Andrews plaatst zijn onderwerp in het grotere
Europese kader van expansie, voortkomend uit
de economische groei in Europa in de eerste
helft van de periode. Uit de daarna volgende
economische crisis kwam Engeland tenslotte te¬
voorschijn met een oriëntatie meer op verre
markten dan op de continentale. De Engelse
overzeese expansie had twee gezichten: het ene
strijdlustig, op gebiedsverwerving in het westen
gericht, het andere vreedzamer en op handel
oostwaarts gericht. De Kroon bemoeide zich
hiermee slechts in beperkte mate. De ‘nautical
resources’ bij de ondernemingen werden pas na
1570 kwaütatief en kwantitatief voldoende.
Het belangrijkste motief voor de deelnemers
aan ‘trade,’ ‘plunder’ of - pas in een laat stadi¬
um - ‘settlement,’ was financieel gewin. Eerst in
de oorlog tegen Spanje ontstond, door identifi¬
catie van nationalisme met expansie, de gedach¬
te aan een maritiem rijk.
Verdeeld over vijftien hoofdstukken behandelt
Andrews zijn stof. De ondernemingen tot ca.
1550 droegen reeds alle kenmerken van latere:
een interesse in Noordoost-Amerika, het bin¬
nendringen in Iberische invloedssferen en het
aanvallen van Iberische koopvaarders. Hierna
houdt de auteur een geografische ordening aan,
dus na de expedities om Cathay via het noord¬
oosten te bereiken, het zoeken naar een verbin¬
ding via Moscovië naar Perzië, de Levant, WestAfrika enz. Deze werkwijze heeft voordelen,
maar een groot bezwaar is dat het zicht op de
complexiteit en gelijktijdigheid van het gebeu-
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ren verloren is gegaan. De enorme hoeveelheid
feiten die van alle expedities wordt geboden,
vergroot daarnaast de leesbaarheid niet. Een uit¬
gebreide index heeft daarentegen het boek weer
de toegankelijkheid van een handboek gegeven.
Bij dit soort boeken diepgaand op de inhoud in¬
gaan is niet gebruikelijk. Dat zou al spoedig in
een opsomming van namen en gebeurtenissen
als van Muscovy Company, slavenhandel en Ro¬
anoke uitlopen. Veel nieuwe details treft de le¬
zer aan. Aan de financiële achtergrond van de
ondernemingen wordt grote aandacht besteed.
Toch wil ik, door stil te staan bij één gebeurte¬
nis, laten zien hoe diepgaand en met welk reso¬
luut oordeel Andrews zijn materie beheerst en
wel bij de Armada van 1588. In afwachting van
G. Parker’s aangekondigde studie hierover treft
men in dit boek de huidige kennis aan. De rele¬
vante en modernste literatuur staat in berede¬
neerde voetnoten vermeld. ‘The failure of the
Armada was by no means a matter of bad luck,
bad leadership or lack of effort on the part of
its officers and men: it was outsailed, out¬
gunned and finally broken in battle’ (234). In
alle opzichten waren de Spaanse schepen de
mindere van de Engelse: in constructie en zeilvermogen, zeewaardigheid, in bewapening
zowel in zwaarte als in draagkracht en met een
bemanning die in de twee jaren van voorberei¬
ding door ziekte en desertie in kwaliteit en mo¬
tivatie was achteruit gegaan. Een vloot ‘proba¬
bly incapable of winning the sea battle on what¬
ever terms it was fought’ (231). De twee vloten
telden een gelijk aantal effectieve ‘fighting
ships.’ De essentiële betekenis van Parma’s inva¬
sieleger en de beheersing van de Vlaamse kust
door Hollands/Zeeuwse schepen worden aange¬
geven. Een belangrijke conclusie voor de latere
jaren van Engels/Nederlands/Spaanse confronta¬
tie is dat de Spanjaarden in 1588 weinig verlies
in vechtkracht ter zee hebben geleden, wél in
hun koopvaardijschepen.
Het boek bevat geen kaarten goed bruikbaar
voor de vele geografische namen.
J. R. Bruijn
Proceedings, Second International Conference
on Indian Ocean Studies (ICIOSII). Vol. E, Ma¬
ritime studies: shipping, trade and port-cities.
Vol. G, The Portuguese in the Indian Ocean re¬
gion (Bentley, WA): Western Austratian Insti¬
tute of Technology, 1984.
De papers van ICIOS II, die van 4 tot 12 decem¬
ber 1984 in Perth werd gehouden, zijn in zeven
delen gebundeld. De hierboven genoemde twee
delen bevatten bijdragen betreffende de mari¬
tieme geschiedenis. De uitgaven zijn zeer een¬
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voudig ; in feite gaat het om niet meer dan een
samenbundeling van de congresbijdragen, alfa¬
betisch op naam van de auteur gerangschikt en
voorzien van een inhoudsopgave. Voor dit mini¬
mum aan ‘editing’ kan men wel begrip opbren¬
gen. De papers zijn zó verschillend in onder¬
werp en aanpak dat bundeling in een meer pres¬
tigieus boek niet voor de hand lag, terwijl nu ie¬
dere belangstellende snel na afloop van de con¬
ferentie van alle papers kennis kan nemen.
Het is uiteraard niet mogelijk om alle 24 bijdra¬
gen in de bundel over Maritime studies afzon¬
derlijk te bespreken of van kanttekeningen te
voorzien. Inzicht in de gevarieerde inhoud van
de bundel kan het best worden verkregen door
er de diverse behandelde thema’s uit te lichten.
Het thema dat het meest is uitgewerkt, is dat
van de port-cities, waarvoor het artikel van
Frank Broeze, Peter Reeves en Kenneth Mc¬
Pherson, ‘Port-cities in the Indian Ocean Region
1815-1938: function and methodological is¬
sues,’ een degelijke inleiding biedt. Een aantal
bijdragen sluit goed bij de uitgangspunten van
deze inleiding aan, zoals de studie van B. S.
Hoyle over havensteden aan de Oostafrikaanse
kust. In andere papers wordt de tijd veel ruimer
genomen of wordt uitsluitend de periode vóór
1800 behandeld, zoals door S. Arasaratnam, die
de ontwikkeling van de havens aan de kust van
Coromandel in de periode 1650-1740 vergelijkt,
of M. D. D. Newitt, die de East India Company
in het westen van de Indische Oceaan (dat wil
zeggen aan de Kaap de Goede Hoop, op Mada¬
gascar en de Comoren) bestudeert. Soms wordt
meer de nadruk gelegd op de technische en ar¬
chitectonische ontwikkeling, zoals door M. Bo¬
wen over Zanzibar en Kilwa, maar meestel is
vooral de functie van de havensteden in het
scheepvaartpatroon en de relatie met het ach¬
terland uitgangspunt van de beschouwingen.
Substantiële bijdragen zij die over Ceylon in de
19de eeuw van K. Dharmasena, over Mauritius
van D. R. W. Jones en Auguste Toussaint, over
India van A. H. Kitwai, over Fremantle van M.
T. Tuil en over Bombay van Masselos. (Voor
Bombay leze men overigens tevens het in vele
opzichten vergelijkbare artikel van Dirk Kooi¬
man, Bombay from fishing village to colonial
port city (1662-1947) in Robert Ross & Gerard
J. Telkamp(eds.), Colonial Cities. Essays on ur¬
banism in a colonial context, Leiden 1985).
Het thema Shipping and trade komt minder
goed uit de verf. Wat scheepvaart betreft is er
een degelijke inleiding van F. J. Broeze, Ship¬
owners of the Indian Ocean since 1815. P. N.
Davies geeft een met veel cijfers ondersteund
overzicht van de opkomst van de Japanse

scheepvaart vanaf 1850 en K. V. Hariharan be¬
handelt de Indiase koopvaardijvloot na 1945.
Handel komt slechts in twee bijdragen aan de
orde, namelijk in die van H. Kellenbenz (Ger¬
man sheep for Australian pasture) en A. T. Marwood (Horse exports from Australia to India).
Een wat andere aanpak heeft de voorstudie van
H. Sutherland en D. van Bree: deze Nederlandse
onderzoekers tonen aan dat middels een geavan¬
ceerde rekenkundige bewerking van de rappor¬
ten van de shabandars of havenmeesters van de
vestingingen van de VOC in de Indonesische Ar¬
chipel de Aziatische handel en scheepvaart in
dat gebied in kaart gebracht kan worden.
Tenslotte zijn er bijdragen, waarin (maritieme)
archeologie aan de orde komt. Interessant, juist
nu in Nederland archeologische onderzoekingen
worden gedaan op Oostenburg, waar zich het
Amsterdamse VOC-complex bevond, is het ver¬
slag van archeologisch onderzoek op Onrust,
het voor Jakarta gelegen eilandje waar de VOC
in de 17de en 18de eeuw haar schepen liet repa¬
reren. Jeremy Green geeft een overzicht van
maritiem-archeologische vondsten in de periode
1979-1984; het geeft hem de verzuchting in de
pen, dat door de plundering veel kennis verlo¬
ren is gegaan en daarbij wijst hij op het Chinese
porselein, afkomstig uit een onbekend Aziatisch
schip, dat in 1984 bij Christie’s in Amsterdam
werd geveild. Zijn waarschuwing, dat deze prak¬
tijken zich bij onvoldoende aandacht van de
overheden voor deze problemen kunnen herha¬
len is nu, na de vondst van het porselein uit de
‘Geldermalsen,’ actueler dan ooit.
Het deel dat gewijd is aan de Portugese aanwe¬
zigheid in de Indische Oceaan is veel minder
omvangrijk (het bevat 12 papers); maar ook dit
deel biedt zeer uiteenlopende bijdragen. Er is
aandacht voor de culturele gevolgen van deze
aanwezigheid in de Indische Oceaan; er wordt
in sommige artikelen aandacht gegeven aan de
cartografie. Eén thema springt er echter uit: dat
van de structuur van de Estada de India, de rela¬
tie tussen de Portugese handel en de Aziatische
scheepvaart en de tol van het cartaz- of passen¬
systeem. Daarover handelt een aantal korte,
doch belangwekkende artikelen van internatio¬
naal bekend specialisten op dit gebied als John
Villiers, J. Kieniewicsz, C. R. da Silva en K. S.
Mathew.
De bundels zijn te bestellen bij Dr. Kenneth Mc¬
Pherson, Social Sciences, Western Australian In¬
stitute of Technology, Kent Street, Bentley
6102, Western Australia. Prijs: A $16,- per deel,
de delen A-G op Microfiche A $ 51.
F. S. Gaastra

F. C. Backer Dirks, De Gouvernementsmarine
in het voormalige Nederlands-Indië in haar ver¬
schillende tijdsperioden geschetst, 1861-1949.
Deel 1 (Weesp: De Boer Maritiem, 1985, 336
p., ISBN 90-228-1882-9).
Tegen het einde van 1985 verschenen twee ge¬
schiedwerken, die het Nederlands imperialisme
tot onderwerp hadden. Op 2 december promo¬
veerde M. Kuitenbrouwer op het proefschrift
Nederland en de opkomst van het moderne im¬
perialisme. Twee weken later verscheen, onder
redactie van Dr. J. van Goor, de bundel Imperi¬
alisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië. In een bespreking van beide boe¬
ken in NRC/Handelsblad van 14 december
1985 stelde Dr. E. Locher-Scholten vast, dat op
grond van deze studies het ‘Nederlands koloni¬
alisme volwassen (is) geworden. Het mag mee¬
doen in de theorievorming, gebaseerd op het ge¬
drag der grote mogendheden.’
Gaat Kuitenbrouwer vooral in op de buiten¬
landse politiek, die het imperialisme begeleidde,
de bundel van Van Goor staat - wel zo interes¬
sant - ook bij enkele ‘tools of empire’ stil. Deze
uitdrukking (ontleend aan de titel van een stu¬
die over het 19e-eeuws imperialisme van D. R.
Headrick, Oxford U.P., 1981) heeft dan betrek¬
king op de maritieme, militaire en communica¬
tiemiddelen, waarmee de Westerse imperialisten
hun koloniën in de wacht wisten te slepen. Zo
komt in de genoemde bundel onder andere de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij aan de or¬
de onder de veelzeggende titel ‘Een maritiem
BB.’ Lijkt deze aanduiding voor de K.P.M. al
juist getroffen, Backer Dirks maakt in zjjn werk
over de Gouvernementsmarine duidelijk, dat
ook déze tak van dienst daar aanspraak op zou
kunnen maken. En dat te meer, waar de activi¬
teiten van deze marine bepaald eerder aanvin¬
gen dan die van de K.P.M. en - zeker tot de
eeuwwisseling - ook meer taken bestreken.
Backer Dirks vult met zijn werk bepaald een
leemte aan, zowel op het gebied van de Neder¬
landse zee- als koloniale geschiedenis. Hem
komt bovendien lof toe voor de wijze waarop
hij - terwijl de historische bronnen slechts drup¬
pelsgewijs vloeiden - het materiaal bijeen ge¬
sprokkeld heeft, waarop het boek gebaseerd is.
Daar staat echter tegenover, dat een naar mijn
smaak té groot aantal documenten integraal
naast de tekst is opgenomen. Waar hier vele
tientallen bladzijden mee gemoeid zijn, werkt
dit op de duur storend. Groter soberheid had
hier betracht kunnen worden, zeker waar het
19e-eeuws, ambtelijk proza niet altijd de meest
boeiende onderwerpen bestrijkt. Gelukkig is de
tekst zelve leesbaar gehouden.
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Kernthema van het boek vormt de ontwikkeling
van de Gouvernementsmarine van een deels mi¬
litair naar een steeds meer burgerlijk apparaat.
Naar mate de pacificatie van de Buitengewesten
voortschreed, kreeg dit proces - lang tegenge¬
houden door de marine, die een goedkope hulp¬
kracht node missen kon - rond de eeuwwisseling
vaart, zonder overigens afgerond te kunnen
worden. De Gouvernementsmarine immers
bleef deel uitmaken van het Departement der
Marine in Batavia en onder de uiteindelijke ver¬
antwoordelijkheid vallen van de Commandant
Zeemacht in Indië. Alle reorganisaties, die de
Gouvernementsmarine in de loop van dit proces
onderging, laat Backer Dirks de revue passeren.
Daarnaast krijgt vooral de personeelsvoorzie¬
ning aandacht, terecht, waar deze de Gouverne¬
mentsmarine haar leven lang problemen heeft
bezorgd. Zaken als recrutering, opleidingseisen,
verloop, pensionering, aanzien in de Indische
maatschappij en verhouding tot het personeel
van de oorlogsmarine komen in dit verband uit¬
voerig aan de orde. Ook de werkbelasting
brengt Backer Dirks ter sprake, de variatie aan
taken, de diensten die de Gouvernementsmarine
aan zusterorganisaties als Hydrografie en Betonning/Bebakening moest verlenen. Ook het va¬
rend materiëel komt aan de orde, de wijzigingen
die hierin werden aangebracht en de overwegin¬
gen die tot deze veranderingen aanleiding heb¬
ben gegeven.
Mocht het boek hier en daar al wat diepgang
missen, waar de auteur voor ogen stond een do¬
cumentaire te maken, dient het resultaat ook in
dit licht te worden bezien. Aan deze doelstel¬
ling afgemeten, valt het eindoordeel zeker posi¬
tief uit.
G. Teitler
A. Bang-Andersen, B. Greenhill, E. H. Grude
(eds.), The North Sea. A highway of economic
and cultural exchange. Character - history (Sta¬
vanger: Norwegian University Press, 1985, 278
p., ISBN 82-00-07267-3).
Deze bundel vormt de neerslag van een tweetal
discussiebijeenkomsten in 1978 en 1979, ge¬
houden op initiatief van het Stavanger Maritime
Museum en het National Maritime Museum van
Greenwich. Als sponsors traden op de Interna¬
tional Commission of Maritime History en de
British Council, terwijl de nationale Noorse
oliemaatschappij Statoil de drukkosten van de¬
ze bundel voor haar rekening nam. Het resul¬
taat: zeventien bijdragen over maritieme activi¬
teiten in het Noordzeegebied in het verleden
met de nadruk op de wederzijdse economische
en culturele beïnvloeding van de Noordzeelan¬
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den. Van de zeventien auteurs komen er zeven
uit Engeland, vijf uit Noorwegen, twee uit Ne¬
derland en telkens een uit Denemarken, Zwe¬
den en West-Duitsland.
De eerste twee artikelen hebben een inleidend
karakter: E. Bergsager over de geologische ge¬
schiedenis van de Noordzee, H. H. Lamb over
de klimaatsveranderingen in deze regio. Hij
waarschuwt de historici er voor bij het verkla¬
ren van gebeurtenissen in het verleden uit te
gaan van de klimaatskenmerken van onze tijd.
Een drietal bijdragen hebben een meer algemeenkarakter. H. Clarke geeft een overzicht van
de contacten tussen Engeland en het vasteland
van Europa in de periode van de vroege middel¬
eeuwen. Zij baseert zich daarbij vooral op de re¬
sultaten van archeologisch onderzoek. A. Binns
tracht op grond van contemporaine teksten de
vraag te beantwoorden of er in de periode 8651085 een Noordzeekoninkrijk (Engeland-Noorwegen) had kunnen ontstaan. Zijn ontkennend
antwoord heeft alles te maken met de ontwik¬
keling van de scheepsbouw en de scheepvaart in
die tijd. Hoe de verschillende gebieden in Euro¬
pa elkaar beïnvloedden in de 17e en 18e eeuw
illustreert J. Bj^rklund aan de hand van de han¬
del in verschillende produkten, de scheepsbouw
en de herkomst van de bemanningen van sche¬
pen en van ambachtslieden.
De scheepsbouw krjjgt in de bundel veel aan¬
dacht. A. Evans schetst de ontwikkeling van de
klinkergebouwde schepen in de periode 3001000. Alle bekende scheepsvondsten laat zij
daarbij de revue passeren en zet ze in de lijn van
de ontwikkeling. D. Ellmers gaat in op de ont¬
wikkeling van de kog zoals die zich voordeed in
de Friese en Hanseatische scheepvaart. Stadsze¬
gels vormen daarbij een belangrijke bron. Ook
schetst hij de socio-economische achtergrond
van deze scheepvaart in de 7e-15e eeuw. De
scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw is het on¬
derwerp van de bijdrage van C. O. Cederlund.
Grote invloed is uitgegaan van de Hollandse
scheepsbouw. Cederlund geeft aan hoe de ken¬
nis daaromtrent verspreid is met als voorbeeld
de bouw van de Wasa.
Opvallend is de bijdrage van Ph. M. Bosscher. In
de eerste plaats vanwege de wijdlopige titel
(‘...except through the Agency and Intermedi¬
ary of the Aforementioned Sea...’ Some Obser¬
vations on the Development of Dutch Sea Po¬
wer and the Diffusion of Dutch Influence in
North-Western Europe). Op de tweede plaats
vanwege de omvang: de langste bijdrage in de
bundel (26 p.). In de bijdrage zijn twee gedeel¬
ten te onderkennen. In het eerste beschrijft
Bosscher aan de hand van een zestal door A.

Th. Mahan gehanteerde concepten de opkomst
en ontwikkeling van de Republiek als zeemo¬
gendheid in de 16e-18e eeuw. Met het concept
‘nationaal karakter’ is het volgens Bosscher maar
moeilijk werken, zeker als het op de Lage Lan¬
den toegepast moet worden. Niettemin aarzelt
hij niet de volgende eigenschappen aan alle in¬
woners van de Lage Landen toe te kennen (p.
100): een uitgesproken belangstelling voor alles
wat te maken heeft met zaken die het leven vei¬
liger en aangenamer maken, als ook de neiging
om zijn geluk op zee te beproeven. Deze eigen¬
schappen hebben zij te danken aan de oude
Friezen. Dit is toch niet goed te rijmen met zijn
eerdere opmerking (noot 6) dat de grote rivieren
nog altijd een belangrijke ‘cultural watershed’
vormen. In het tweede gedeelte is Bosscher dui¬
delijk op eigen terrein: marineorganisatie, admi¬
raliteiten, teruggang van de marine en regenera¬
tie in de tweede helft van de 18e eeuw. Tenslot¬
te komt ook aan de orde de Nederlandse in¬
vloed op maritieme ontwikkelingen in het bui¬
tenland, hetzij via Nederlanders die in het bui¬
tenland werkten, zoals kunstenaars, wetenschapslieden, scheepsbouwers, marineofficieren,
als ook omgekeerd.
In een veel korter artikel (14 p.), maar helder
gestructureerd, behandelt J. R. Bruijn de over¬
zeese houthandel van Nederland in de 17e
eeuw. Na een beknopte maar treffende schets
van de Nederlandse handel en scheepvaart spitst
Bruijn zijn bijdrage toe op de handels- en
scheepvaartrelaties met Noorwegen. Stokvis en
hout waren de overheersende produkten. De re¬
laties waren intensief dankzij talrijke Noorse
immigranten in Nederland. Bruijn maakt aanne¬
melijk dat de Nederlandse houthandel en
scheepvaart met Noorwegen slechts een betrek¬
kelijk geringe achteruitgang kende in de tweede
helft van de 18e eeuw.
De oorlogvoering ter zee krijgt weinig aandacht.
B. Kolltveit geeft een beknopte en oppervlakki¬
ge schets daarvan voor de 17e en 18e eeuw. G.
Till daarentegen gaat diep in op de strategische
betekenis van de Noordzee en de maritieme
conflicten tussen Engeland en Duitsland tijdens
de twee wereldoorlogen. Niet over oorlogvoe¬
ring ter zee, maar over handel op de vijand gaat
het artikel van A. N. Ryan. Hij beschrijft het
internationale netwerk dat scheepvaart- en handelskringen in Engeland, Baltische en Scandina¬
vische landen verbond in hun verzet tegen het
Continentaal Stelsel van Napoleon in de periode
1808-1812.
Het artikel van A. Pearsall over de opkomst van
de stoomscheepvaart is kwantitatief van aard
met een accent op de technologische ontwikke¬

ling. Hij legt een nauw verband met de opkomst
van de spoorwegen. Het artikel bevat een over¬
zicht in tabelvorm van de veerdiensten tussen
het Verenigd Koninkrijk en het Europese vaste¬
land in 1870 en 1914. In die jaren valt ook de
opkomst en het overheersend worden van de
diepzeevisserij op de Noordzee. A. H. Rasmus¬
sen laat zien hoe de zich ontwikkelende trawlvisserij en de toepassing van stoommachines in
Engeland invloed uitoefenden op de ontwikke¬
ling van de visserij in Duitsland en Denemarken.
In zijn bijdrage over de nieuwe trends in de
scheepvaart op de Noordzee na 1945 onder¬
scheidt A. Thowsen drie perioden: wederop¬
bouw van vloot en scheepvaart tot ca. 1950,
herstel van de vrije concurrentie ca. 1950-1960
en de periode van competitie en structurele ver¬
anderingen in ca. 1960-1980. Ook gaat hij in op
de differentiatie in de scheepstypen. De bundel
wordt besloten met een korte bijdrage van J.
Hagland over de Noorse olie-exploratie op de
Noordzee. Dit artikel en dat van B. Kolltveit be¬
vatten geen bronvermelding.
Alle bijdragen beantwoorden meer of minder
aan het thema van deze bundel. De rol die de
Noordzeevisserij in dat kader heeft gehad, is
met één artikel nogal onderbelicht. De illustra¬
ties zijn matig, soms zelfs zo slecht dat een on¬
derschrift zinloos wordt; b.v. p. 98: gezicht op
Amsterdam. De functies van de auteurs worden
vermeld in een lijst op het eind van het boek.
J. P. van de Voort
J. Van Beylen, De botter. Geschiedenis en
bouwbeschrijving van een Nederlands vissers¬
schip (Weesp: De Boer Maritiem, 1985, 224 p.,
ISBN 90-228-1871-3).
Reeds in 1951/52 publiceerde Jules Van Beylen
in De modelbouwer een artikelenserie over de
bouw van een bottermodel. Daarvoor bleek gro¬
te belangstelling te bestaan en op veelvuldig ver¬
zoek besloot de redaktie twintig jaar later zelfs
tot herplaatsing. De schrijver heeft bij die gele¬
genheid zijn artikel herzien en verbeterd. Deze
tweede versie vormde de basis voor op groot
formaat en met foto’s en tekeningen rijk geïl¬
lustreerd boekwerk De botter.
Uit de subtitel valt af te leiden dat dit werk uit
twee delen bestaat: een historisch overzicht (84
p.) en een bottermodel-bouwbeschrijving (140
p.). Zoals hij in het ‘woord vooraf’ stelt, ging
het Van Beylen in de eerste plaats om de bouw¬
beschrijving. Hij heeft daar een beknopt histo¬
risch overzicht aan toegevoegd om een totaal¬
beeld van de botter en zijn bedrijf te geven. Dit
overzicht is gebaseerd op literatuur- en bron¬
nenonderzoek en bestemd als verwijzing. Echter
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vooral ook ter informatie van diegenen, die zelf
geen gelegenheid hebben andere bronnen te
raadplegen.
In ongeveer veertig jaar heeft Van Beylen een
schat aan gegevens verzameld. Zóveel, dat ze
zich moeilijk op slechts 84 pagina’s laten ver¬
werken tot een soepel lopend, logisch opge¬
bouwd verhaal. Dat is bij het lezen van dit boek
hier en daar te merken. Enkele aspekten hebben
(te) weinig, andere (te) veel aandacht gekregen.
Daardoor is niet alleen een soms wat verwar¬
rend, maar ook een enigszins scheef totaalbeeld
ontstaan. Verwarrend in het hoofdstuk over de
ontwikkelingsgeschiedenis van de botter. Die
geschiedenis is moeilijk te achterhalen; dat
meldt de schrijver ook. Aan de hand van icono¬
grafie (beeldbeschrijving), een stokpaardje van
hem, probeert Van Beylen iets meer licht in de
duisternis te brengen. Zijn keuze van tekst en
afbeeldingen is echter niet altijd op elkaar afge¬
stemd. De gemiddelde lezer heeft weinig aan
een (lange) beeldbeschrijving als de afbeelding
ontbreekt.
Een enigszins scheef beeld van de geschiedenis
van de botter als vissersschip ontstaat in de
hoofdstukken ‘bottertypen’ en ‘botterjachten.’
De schrijver stelt eerst dat vele variaties voor¬
kwamen. Variaties waarop? Door de gekozen
volgorde in de opsomming van de typen, wordt
het feit dat de botter in de eerste plaats een
Zuiderzee-vissersschip was naar de achtergrond
verdrongen. Interessante gegevens, vooral om¬
dat sommige nog niet eerder gepubliceerd wa¬
ren, over de Noordzeebotter en de botter van
Baasrode. Maar wel onevenredig veel aandacht
voor deze twee typen. Datzelfde geldt voor de
botterjachten. Eigenlijk valt dit hoofdstuk bui¬
ten de titel van het boek, vooral op grond van
de keuze van de plans: allemaal als jacht ont¬
worpen schepen. Over tot jacht omgebouwde
botters wordt nauwelijks geschreven.
De tekst bevat, naast een enkel zetfoutje, een
meerdere keren voorkomende storende fout.
Dat betreft het onjuist omrekenen van de voe¬
tenmaat in de metrische maat. Narekenen levert
verschillen van enkele millimeters tot zelfs cen¬
timeters op ten opzichte van de juiste maat van
28,3 cm. per Amsterdamse voet.
Ondanks genoemde kritiek heeft dit fraai uitge¬
voerde boek zijn waarde. Vooral voor de in
schepen geïnteresseerde modelbouwer. Het is
voor zijn boekenkast geschreven en daarin mag
het ook zeker niet ontbreken. De historische
‘inleiding’ is meer een samenvatting c.q. samenbrenging van reeds eerder gepubliceerde infor¬
matie dan een uitbreiding. Daarom is de groot¬
ste waarde voor de bottergeschiedenis-liefheb-
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ber gelegen in de verwijzing naar de bronnen.
Gert Jan Luijendijk
J. Van Beylen, Zeilvaart lexicon. Viertalig mari¬
tiem woordenboek (Weesp: De Boer Maritiem,
1985, 420 p„ ISBN 90-228-1975-2).
Rond het zeilschip in zijn vele verschijningsvor¬
men is in de loop van de tijd een rijke, soms on¬
doordringbare vegetatie aan vaktermen ge¬
groeid. Het gaat daarbij niet alleen om de naam¬
geving van de vele typen zeilschepen die geko¬
men zijn en weer gegaan tussen de knarr uit de
tijd van de Vikingen en de catamaran van van¬
daag. Veel meer nog komt de rijkdom aan ter¬
men tot uiting in de duiding van de talloze
bouwelementen van de romp van een zeilschip
en van de onderdelen van zijn tuigage. Boven¬
dien heeft de praktijk van het varen met zeil¬
schepen óók nog eens geleid tot een omvangrij¬
ke terminologie.
Alleen al in het Nederlandse taalgebied gaat het
om vele duizenden termen. Veel van die termen
hebben als woord geen enkele relatie met schip
of scheepvaart. Wat is een roezemoes? Een
monnik? Wat betekent rinkinken? Van niemand
kan worden verwacht, dat hij de verklaring van
deze en van al die andere termen paraat be¬
schikbaar heeft.
Met een zekere regelmaat zijn daarom pogingen
ondernomen om de terminologie met betrek¬
king tot het zeilschip en de zeilvaart te vangen
in verklarende woordenboeken. J. H. Röding
publiceerde in 1793/98 zijn Allgemeines Wörterbuch der Marine: twee delen verklarend
woordenboek, één deel register en één deel il¬
lustraties; het registerdeel bevat ook een Neder¬
landstalige sleutel tot de verklaarde termen en
begrippen. A. Jal’s Glossaire nautique. Réper¬
toire polyglotte de termes de marine anciens et
modernes van 1848 is minder goed toegankelijk
voor wie via het Nederlands de verklaring van
een maritieme term zoekt; de Nederlandse ter¬
men zitten verstopt onder hun alfabetisch geor¬
dende Franse equivalenten en er is geen behulp¬
zaam register, dat toegang tot die Nederlandse
termen geeft. In 1940 verscheen de alfabetisch
geordende Geïllustreerde Scheepvaart Encyclo¬
pedie van L. Groenen, tussen 1970-1973 werd
de 7-delige Maritieme Encyclopedie gepubli¬
ceerd en in 1979 tenslotte zag de uit het Engels
vertaalde Encyclopedie van de zeilvaart het
licht, naar onderwerp geordend maar ontsloten
via een alfabetisch register.
In 1985 verscheen dan wederom een verkla¬
rende wegwijzer in de maritieme terminologie,
Jules Van Beylen’s Zeilvaart lexicon.^an Bey¬
len, kenner van de scheepvaart onder zeil en

veelzijdig auteur op het terrein van de maritie¬
me geschiedenis, heeft een Nederlandstalig lexi¬
con willen maken, puur en alleen gewijd aan de
zeilvaart. Wat het tekstgedeelte van zijn boek
betreft is de auteur op voortreffelijke wijze in
zijn opzet geslaagd. Zijn jarenlange monniken¬
werk - het verzamelen, ordenen, op steekkaar¬
ten brengen, verklaren én van Franse, Duitse en
Engelse equivalenten voorzien van zo’n 7500
termen - heeft geresulteerd in een alfabetisch
geordend boek dat een enorme hoeveelheid maritiem-historisch-technische informatie bevat.
Het is een vraagbaak geworden, waarnaar je lijkt
het nooit tevergeefs zult grijpen.
Het is daarom jammer, dat het lexicon op het
punt van verheldering van de gedrukte informa¬
tie met behulp van beeld aanzienlijk minder is
geslaagd. De oorzaak hiervan zal voor een deel
wel gevonden moeten worden in het zoeken
naar een balans tussen de produktiekosten en
de verkoopprijs van het boek. En het lijkt erop,
dat de stem van de uitgever op het punt van il¬
lustraties heeft geprevaleerd bóven die van Van
Beylen, die als museumdirecteur de explicatieve
kracht van duidelijke tekeningen menigmaal
hanteerde en die bovendien zelf een voortreffe¬
lijk tekenaar is, zoals hij kortgeleden in zijn
boek over De botter (Weesp, 1985) nog bewees.
De keuze van de illustraties is nogal eens niet
goed verdedigbaar. Die op pp. 339-354, reprodukties van prenten en tekeningen van schepen,
hadden zonder meer achterwege kunnen blij¬
ven. Datzelfde geldt voor de vele nauwelijks ge¬
detailleerde, kleine tekeningen van scheepstypen, her en der in de tekst. Allard’s ook hier
weer opduikende gravure van een ‘doorgesneede
Hollands admiraalschip’ (pp. 286/287) verdui¬
delijkt in feite maar zó weinig; na het lezen van
de tekst bij ‘kogelrak,’ bijvoorbeeld, voegt de
verwijzing naar de afbeelding van dat stuk uit¬
rusting bij het geschut geen enkele informatie
toe. Dan zijn er de tuigtekeningen van een aan¬
tal scheepstypen op pp. 288-337. Op een enkele
na, zoals die van een lijzeil op p. 316, maken
deze de gebruiker van het lexicon niet veel wij¬
zer. Nemen we de term ‘fokkebuikgording.’ Via
de termen ‘gording’ en ‘buikgording’ komen we
bij een aantal tuigtekeningen terecht. Géén van
die tekeningen maakt duidelijk hoe, op de be¬
treffende scheepstypen, het onderdeel van het
lopend want, dat fokkebuikgording heet, zijn
weg vindt. Wat is dan het nut van zulke tekenin¬
gen? Naar mijn mening hadden de kosten, die
zijn gespendeerd aan de genoemde categorieën
afbeeldingen, beter besteed kunnen worden aan
de verhoging van de kwaliteit van andere illus¬
traties, die dat best zouden kunnen gebruiken.

Begrippen als ‘gemak’ (p. 72), ‘in een pop op¬
doeken’ (p. 95), ‘pompspil’ (p. 181), ‘strever’
(p. 233) en ‘vingerling’ (p. 253) bijvoorbeeld
verdienen ter aanvulling op hun verklaring in
woorden een betere illustratie dan zij nu heb¬
ben gekregen.
Het eindoordeel over het Zeilvaart lexicon moet
derhalve wat ambivalent zijn. Het boek geeft
een enorme hoeveelheid tekst en uitleg in woor¬
den over bekende en vooral ook onbekende ter¬
men, die bestaan met betrekking tot het zeil¬
schip en zijn reilen en zeilen. Maar de onder¬
steuning in beeld van die uitleg is van een te¬
leurstellende kwaliteit. Ik kan mij niet aan de
indruk onttrekken, dat by wat meer wikken en
wegen dit toch nogal essentiële onderdeel van
het boek een betere vorm had kunnen krijgen,
ook binnen de prijs van f 175,— die het lexicon
nü moet kosten.
L. M. Akveld
A. Boerma, Coasters: schepen van de kustvaart
toen en nu (Alkmaar: De Alk, 1985, 208 p., ca.
350 ill., ISBN 90-6013-928-3).
Een boek met veel foto’s over vooral de Gronin¬
ger kustvaart van na ca. 1900. De foto’s zijn
toegankelijk via een alfabetisch naamregister;
jammer dat bij veel foto’s niet vermeld is waar
en wanneer ze gemaakt zijn. De tekst is anecdotisch en vaak brokkelig van karakter.
Een aantal opmerkingen. Op p. 4 wordt het be¬
staan van de Groninger kustvaart weer eens ver¬
klaard als voortgekomen uit de turfvaart naar
buiten de grenzen. Ik weet het; H. J. Top (Ge¬
schiedenis der Groninger veenkoloniën. Veendam 1893) en H. J. Keuning (De Groninger
veenkoloniën. Amsterdam: 1933) zeggen dat en
noemen daarbij de Noord-Duitse steden. Ham¬
burg echter, en Bremen nog meer, hebben grote
hoogvenen in hun onmiddellijke omgeving.
Turf export uit Groningen naar deze steden kan
ik mij niet voorstellen. In ieder geval is histo¬
risch onderzoek hiernaar nog nooit gedaan. Op
p. 7 wordt gezegd dat in 1880 het eerste ijzeren
schip in de provincie Groningen werd gebouwd;
bij wie wordt niet vermeld. In 1858 werd echter
bij Meursing in Hoogezand een 200 tons ijzeren
schoener gebouwd (W. van Koldam e.a., Veen¬
koloniale zeevaart. Veendam: 1979, p. 48). Op
p. 35 dient de vraag zich aan waarom de kapi¬
teins, die tot in de jaren 1920 met hun schoe¬
ners ook reizen naar Labrador, Portugal en Na¬
pels maakten, met hun motorschepen, die ze
daarna aanschaften, niet verder kwamen dan
Noord- en Oostzee. Boerma doet een aantal ver¬
onderstellingen, maar geeft geen uitsluitsel. Hij
meldt zelfs niet waarom zijn vader van de
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schoener ‘Prima’ overschakelde op het motor¬
schip ‘Rottum.’ Op p. 47 wordt de opening van
het Kieler-kanaal in 1895 gememoreerd en
wordt gezegd dat vóór die tijd de schepen rond
Kaap Skagen moesten varen. Het Eiderkanaal
echter, weliswaar ondieper en smaller, bestond
al sinds 1874 en was zeker voor koffen en
smakken te bevaren.
Samenvattend: Boerma stipt van alles aan en
roept dan meteen de vraag op: ‘hoe was het nou
precies?’ Ondertussen is zijn verhaal met grote
stappen alweer verder. Kortom: een aardig foto¬
boek, dat vooral de wens naar gedegen onder¬
zoek oproept.
L. Bouma
L. R. Fischer, G. E. Panting, eds., Change and
adaptation in maritime history. The North At¬
lantic fleets in the 19th century (St. John’s:
Memorial University of Newfoundland / Mari¬
time History Group, 1985, 198 p.).
Deze bundel van zes voordrachten betekent, he¬
laas, het einde van wat in recente jaren een bij¬
zonder informatief en stimulerend element in
de zeehistorische wereld is geweest: de jaarlijkse
conferenties van de Maritime History Group in
St. John’s, Newfoundland. Van 1977 tot en
met 1982 waren er zes, telkens aan andere the¬
ma’s gewijd, waarvan de voordrachten, met een
korte weergave van de gevoerde discussie en een
afsluitende samenvatting, gepubliceerd werden.
Met het verdwijnen van de fondsen voor het At¬
lantic Canada Shipping Project, waaruit deze sa¬
menkomsten voortvloeiden, is hieraan echter
een abrupt einde gekomen; tekenend voor de fi¬
nanciële toestand is wel dat dit laatste deel niet
minder dan drie jaar na de conferentie zelf het
daglicht ziet.
Als afsluiting van een alles bij elkaar opmerkelij¬
ke serie van ideeën, onderzoekingsprogramma’s,
studies en meningsuitwisselingen is deze bundel
in diverse opzichten teleurstellend; in zekere zin
lijkt het wel of we na zes jaar weer op ‘af’ zijn
aangeland. Change and adaptation beoogt een
overzicht te geven van de ontwikkeling (in zo¬
wel positieve als negatieve zin) van de belang¬
rijkste Noordatlantische zeevarende naties of re¬
gionale groeperingen gedurende het tijdvak dat
zo nauw aan het hart der ‘Maritime’ Canadezen
ligt, 1850-1914. Het omvat Atlantic Canada
zelf en, als metgezel in zijn malaise op koopvaardijgebied, de Verenigde Staten; en als con¬
trast daarop de succesvolle voorbeelden van
Groot-Brittannië, Scandinavië (Noorwegen,
Zweden en Denemarken door Helge Nordvik)
en Duitsland (door Walter Kresse). Hoewel, ze¬
ker voor zuiver engelstaligen, de laatste twee
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veel nieuwe en informatieve stof bieden, en Sa¬
rah Palmer’s hoofdstuk over de redenen voor
het succes van de Britse vloot een eerste-klas
analyse biedt, is dit alles toch juist het soort van
materiaal dat in het allereerste begin van het
project bijeengebracht of anders in de vorm van
een internationale studie gepresenteerd had
dienen te worden. Jeffrey Safford’s hoofdstuk
over de Verenigde Staten is veel meer historio¬
grafisch dan historisch van aard en, hoe belang¬
wekkend ook als zodanig, van weinig direkt
nut.
Het hoofdstuk over Atlantisch Canada zelf (ge¬
schreven door Eric Sager en redacteur Gerry
Panting) is merkwaardig aarzelend in aanpak en
conclusie: een aarzeling om vaste punten aan te
nemen en oordelen te vellen die ook in de afge¬
drukte discussies scherp naar voren komt. Het
komt mij voor, dat na alle gedane moeite een
heel wat positiever stuk opgesteld had kunnen
worden. Niet alleen had veel meer van de resul¬
taten der eerdere detailstudies verwerkt kunnen
worden, maar ook hadden verscheidene punten,
waarvan herhaaldelijk het belang was aange¬
toond (als bijvoorbeeld loonniveau’s in Atlan¬
tisch Canada en elders, of de ladingen waarmee
de houten Canadese zeilschepen hun emplooi
vonden) uitgebreider in het onderzoek betrok¬
ken moeten worden. In plaats van een synthese
van internationale en regionale factoren biedt
dit stuk weinig meer dan de, nu weliswaar met
meer feitenmateriaal bekleede, twijfels van het
eerste uur.
De zesde voordracht, waarin Knick Harley nog
weer een verdere aflevering van zijn bekende
economische verklaring van de overgang van zeil
naar stoom geeft, staat grotendeels los van de
eerdere papers. Het geeft geen groter verband
aan het geheel en bevat diverse onbevredigende
passages. Harley blijft vasthouden aan zijn nut¬
tige, maar in toepassing beperkte, volkomen
substitutie-model en zijn ideeën over conferen¬
ces in de lijnvaart en de invloed van het inter¬
continentale telegraafnet zijn ongewoon.
Het is alleen in Panting’s nawoord (door om¬
standigheden kon Robin Craig’s samenvatting
van de conferentie niet afgedrukt worden) dat
een poging is gedaan de verschillende bijdragen
in nauwer verband met elkaar te brengen. In dat
korte bestek kon hij er echter niet in slagen de
nadelen van de structuur van het conferentieprogramma te overwinnen. Als gevolg daarvan
blijft de voornaamste indruk van het boek die
van een gefragmenteerde reeks van qua opzet
nogal verschillende nationale/regionale versla¬
gen. Dat is jammer zowel voor de individuele
bijdragen zelf als voor het Atlantic Canada

Shipping Project: het had een veel positiever en
klinkender finale verdiend.
„ , . _
F. J. A. Broeze
W. F. J. Mörzer Bruyns (ed.), De eerste tocht
van de Willem Barents naar.de Noordelijke
Ijszee 1878. De dagboeken van Antonius de
Bruyne en Bastiaan Gerardus Baljé (Zutphen:
De Walburg Pers, 1985, 2 delen, 368 p.; Werken
Linschoten-Vereeniging 84&85; ISBN 906011400-0 en 906011-407-8).
De eerste tocht van de ‘Willem Barents’ naar de
Noordelijke IJszee is een uitgave die heel goed
past in de serie Werken van de Linschoten-Ver¬
eeniging. De opzet en uitvoering van de uitgave
is geheel volgens de traditie van de vereniging.
De basis van beide delen wordt gevormd door
twee dagboeken, die zijn bijgehouden tijdens de
eerste tocht van de schoener ‘Willem Barents’ in
1878 die leidde naar Jan Mayen, Spitsbergen,
de Barentszee en Nova Zembla. Beide dagboe¬
ken worden voorafgegaan door een inleiding,
waarin de dagboeken in een historische context
worden geplaatst. De boeken zijn gebonden uit¬
gegeven en voorzien van illustraties, kaarten en
zeven bijlagen met gedetailleerde informatie
over diverse belangrijke aspecten van de uitreding van het schip en de organisatie.
Het is mijns inziens een zeer gelukkige beslissing
geweest deze qua informatie en stijl totaal ver¬
schillende dagboeken in druk te laten verschij¬
nen. Het dagboek van De Bruyne is een zakelij¬
ke en beknopte weergave van de tocht met on¬
der andere informatie over de route, de weers¬
gesteldheid, de wetenschappelijke activiteiten
en de geografische bijzonderheden. Het is een
journaal zoals er vele zijn en het is bij het lezen
snel duidelijk dat het de kapitein was die het
schreef. Het andere dagboek is geschreven door
één van de bemanningsleden, B. G. Baljé. Dit
dagboek heeft een meer verhalend karakter en
is omvangrijker. Het geeft een goed beeld van
het dagelijks leven en de bemanning aan boord
van de schoener. Dat Baljé soms wat minder op
de hoogte was van de historische feiten, blijkt
bijvoorbeeld wanneer hij op bladzijde 231 ver¬
haalt dat tweemaal een groep walvisvaarders op
Jan Mayen overwinterde. Deze verwarring met
Smeerenburg op Spitsbergen had in een noot
even toegelicht kunnen worden. Het zij Baljé
echter vergeven, want zijn dagboek heeft hele
andere kwaliteiten. Als schrijver is hij een typi¬
sche exponent van zijn tijd. Deze manier van
schrijven komt namelijk sterk overeen met de
wijze waarop de vertegenwoordigers van de lite¬
raire stromingen uit het laatste kwart van de ne¬
gentiende eeuw hun proza schreven. Vooral

vanuit dat perspectief beschouwd is het dag¬
boek van Baljé een belangrijk document. Het
leert ons veel over de perceptie van de natuur in
die tijd. Het is dan ook jammer dat geen enkele
poging is gedaan de teksten van de dagboeken
in dat licht te beschouwen. Een goede mogelijk¬
heid om zodoende wat dieper op de teksten in
te gaan, bleef zo onbenut.
De inleiding van het boek begint met een voor¬
treffelijk overzicht van de niet-Nederlandse
19de-eeuwse arctische reizen die invloed heb¬
ben gehad op de Nederlandse tochten naar het
noorden. Vervolgens wordt aandacht besteed
aan de opkomst van de IJszeevaartbeweging in
Nederland in de 19de eeuw, de oprichting van
het Comité voor de IJszeevaart en de rol die het
Aardrijkskundig Genootschap daarin speelde.
De financiering, bouw, uitrusting en bemanning
van de schoener en de eerste tocht komen in
hoofdstuk 3 aan bod. Hoofdstuk 4 verhaalt van
de volgende tochten en de problemen die in en
rondom de organisatie ontstonden.
In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het
wetenschappelijk onderzoek gedurende de toch¬
ten en de caïrns en gedenkstenen die door de
bemanning van de ‘Willem Barents’ werden ge¬
plaatst. Het wetenschappelijk onderzoek blijft
helaas wat onderbelicht. Evenmin is een poging
gedaan de expedities en het onderzoek in een
bredere wetenschapshistorische context te
plaatsen. De IJszeevaartbeweging en de uitvoe¬
ring van vooral het natuurwetenschappelijk on¬
derzoek past immers in de ontwikkelingen, die
de maatschappij en de wetenschap in de negen¬
tiende eeuw doormaakten. De sterke opkomst
van de natuurwetenschappen leidden juist in de¬
ze periode tot een grenzeloos optimisme betref¬
fende de mogelijkheden van het menselijk kun¬
nen. Tegen deze achtergrond vonden expedities
naar het noorden plaats, die behalve geografi¬
sche ontdekkingen ook het doen van natuurwe¬
tenschappelijk onderzoek als doel hadden.
De inleiding wordt afgesloten met een hoofd¬
stuk over navigatie en één over het schip zelf.
Na een toelichting volgen dan de twee dagboekteksten. Het dagboek van De Bruyne staat in
deel 1 en deel 2 bevat het journaal van Baljé.
Het tweede deel wordt afgesloten met de eer¬
dergenoemde bijlagen, een uitgebreide biblio¬
grafie en twee registers. Bovendien zijn beide
delen voorzien van een uitgebreid noten-apparaat, dat met grote nauwkeurigheid is samenge¬
steld.
Afgezien van een aantal storende drukfouten en
een verwisseling van de onderschriften van fi¬
guur 6 en figuur 14 in deel 2, is de uitgave uit¬
stekend verzorgd. De tekst en de figuren sluiten
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goed op elkaar aan en de kaarten stellen boven¬
dien de geografisch geïnteresseerde lezer in staat
de route van de tocht van de ‘Willem Barents’ te
volgen. Kort gezegd, het boek is een aanwinst
voor een ieder die geïnteresseerd is in de Neder¬
landse activiteiten in de arctische streken en het
mag niet ontbreken in de boekencollecties van
instellingen die zich met de bestudering van de
Nederlandse geschiedenis bezig houden.
Deze uitgave van de Linschoten-Vereeniging
maakt duidelijk dat Nederland, ondanks nogal

wisselende onderzoeksinspanningen, een lange
traditie in de exploratie van arctische gebieden
heeft. Het is opvallend hoe sterk de problemen
van de expedities in de 19de eeuw overeenko¬
men met die van de huidige. Immers ook thans
kampt het arctisch onderzoek met een groot ge¬
brek aan financiële middelen en ontbeert het
nog steeds een solide institutionele ondersteu¬
ning. Alleen al hierom is het goed dat de Lin¬
schoten-Vereeniging besloot tot de uitgave van
dit werk‘

L. Hacquebord

Boekaankondigingen
De luxe uitgevoerde publicatie van J. Sweetman,
American naval history. An illustrated chrono¬
logy of the U.S. Navy and Marine Corps 1775 present (Annapolis, Md., 1984) geeft een over¬
zicht van de belangrijkste gebeurtenissen betref¬
fende de U.S. Navy en het Marine Corps vanaf
hun instelling in 1775 tot heden (1984). De
droge calendarium-achtige opsomming van fei¬
ten wordt waar nodig doeltreffend aangevuld
met beknopte toelichtingen, die het effect en
belang ervan aangeven, zodat de feiten niet los
in de lucht komen te hangen en het overzicht
van oorzaak en gevolg behouden blijft. De
kunst van het maken van een goede chronologie
is voor een belangrijk deel gelegen in de keuze
van de op te nemen feiten en gebeurtenissen.
Bij het samenstellen van zijn werk heeft deze
auteur zich laten leiden door een indeling in
twee categorieën. Feiten betreffende zeeslagen,
het verlies van U.S. schepen door oorlogshande¬
lingen of ongelukken, (wetenschappelijke) ex¬
pedities, de introductie van nieuwe schepen en
technologieën, de indienststelling van alle mo¬
derne kapitale schepen, bestuurlijk/administra¬
tieve wijzigingen, de voornaamste benoemingen
en gebeurtenissen die invloed hebben op de ma¬
rine als instrument van de nationale politiek,
zijn zonder meer alle opgenomen. Daarnaast
zijn er minder belangrijke gebeurtenissen opge¬
nomen, voorzover ze karakteristiek zijn voor
hun tijd.
In weerwil van al deze theoretisch opgestelde
criteria blijft het de vraag waarom er bijvoor¬
beeld in het geheel niets is opgenomen over de
Russisch-Japanse oorlog en haar verstrekkende
gevolgen, terwijl de Tsjechische omwenteling
van 24 februari 1948 wél is opgenomen. Voorts
schuilt er een zekere disproportionaliteit in het
moderne deel, met name het gedeelte dat over
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Viëtnam handelt.
Ter illustratie van de tekst is een 200-tal zorg¬
vuldig geselecteerde foto’s opgenomen, terwijl
twaalf schetskaarten een beeld geven van de
voornaamste operatiegebieden. De typografi¬
sche vormgeving, een zeer uitgebreid indexsys¬
teem op datum, scheepsnaam van zowel Ameri¬
kaanse als buitenlandse schepen en een algeme¬
ne index staan garant voor een snel en accuraat
gebruik van het werk als chronologie, maar het
is de verdienste van Sweetman dat het werk
zich met genoegen ook als gewoon boek laat le¬
zen.
, „ „ ,
J. R. Verbeek
In 1984 publiceerde het scheepvaartmuseum
van Göteborg de catalogus van de zogenaamde
Verzameling Skagen, een in de 19e eeuw en in
de eerste helft van deze eeuw bijeengebrachte
collectie schegbeelden, die vele jaren de ‘Galjonssalen’ van het Skagen Hotel in de gelijkna¬
mige plaats sierde. In Figureheads and other
ship ornaments at the Maritime Museum of Go¬
thenburg geeft O. Lisberg Jensen een beschrij¬
ving van alle 36 stukken scheepssier uit de ver¬
zameling. Daarnaast vertelt de auteur in het 80
bladzijden tellende, ruim geïllustreerde en in
het Engels en het Zweeds gestelde boekje het
een en ander over de geschiedenis van het feno¬
meen schegbeeld, met name in de 19e eeuw.
L. M. Akveld
Onder de titel Sources of information for mari¬
time history heeft het International Congress of
Maritime Museums (ICMM) in 1984 onder re¬
dactie van Mary Patrick een gidsje uitgegeven
met gegevens over de bibliotheken van zo’n 65
aangesloten musea. De gegevens zijn verzameld
door middel van een enquête, gehouden door

de ICMM-commissie voor Bibliotheken en Ar¬
chieven, waarvan ook bibliothecaris E. A. de
Vries van het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’
lid was. De indeling is alfabetisch naar land. Per
bibliotheek wordt de volgende informatie ver¬
strekt: naam van contactpersoon en diens func¬
tie; aantal medewerkers; openingstijden; korte
omschrijving van de collecties met vermelding
van kwantitatieve gegevens; aanwezige ontslui¬
tingsmiddelen (catalogi, classificatie); facilitei¬
ten voor het publiek (fotocopieëren, fotografe¬
ren, microfilm, uitleen); jaarlijkse groei van de
aanwinsten. Een index op musea besluit dit
handige gidsje van 37 bladzijden.
J. P. v.d. Voort
In de door Conway Maritime Press uitgebrachte
serie ‘Anatomy of the ship’ verschenen in de af¬
gelopen jaren zes monografieën, alle gewijd aan
een uitvoerige beschrijving in woord, foto en
technische tekening van moderne 20e-eeuwse
oorlogsschepen. Kortgeleden verscheen in die
serie (1985, 120 p., ISBN 0851773680) The
74-gun ship ‘Bellona’ van Brian Lavery, auteur
van het in 1984 verschenen standaardwerk over
het Engelse linieschip-onderzeil The ship of the
line. De inhoudelijke reikwijdte van de serie
wordt daarmee op welkome wijze vergroot.
Het met 74 stukken geschut bewapende linie¬
schip vormde van ca. 1750 tot na de Napoleon¬
tische oorlogen de ruggegraat van de Engelse
vloot. De ‘Bellona,’ gebouwd op Chatham
Dockyard in de jaren 1757/1760, diende als uit¬
gangspunt voor de bouw van vele soortgelijke
schepen daarna. Na een inleiding van 23 blad¬
zijden met de geschiedenis van de ‘Bellona’ en
een gedetailleerde beschrijving van het schip
volgen bijna 100 pagina’s met foto’s van een
contemporain model van de ‘Bellona’ en met
speciaal voor deze uitgave gemaakte technische
tekeningen van het schip als geheel en van tallo¬
ze details.
L. M. Akveld
Twee onlangs verschenen kartografische werken
dienen onder de aandacht van de lezers van dit
tijdschrift te worden gebracht. Ten eerste De
groote waereld in ’t kleen geschildert. Neder¬
landse /cartografie tussen de middeleeuwen en
de industriële revolutie (Canaletto, Alphen aan
den Rijn, 1985, 194 p., ill.). Het is geschreven
door Kees Zandvliet, hoofd van de kaartenafdeling van het Algemeen Rijksarchief in Den
Haag. Zijn boek is de gedrukte neerslag van een
reproductietentoonstelling over dit onderwerp
die hij in 1980 voor het Ministerie van Buiten¬
landse Zaken samenstelde. Het bevat hoofd¬

stukken over onder andere maritieme kartografie, kartografie en overzeese expansie, de Oost¬
en West-Indische Compagnie. De lange hoofd¬
stukken bestaan uit een inleiding, gevolgd door
illustraties met uitvoerige bijschriften. Het
spreekt vanzelf dat Zandvliet voor de illustraties
gebruik maakte van de onder hem berustende
kaartenverzameling. Maar ook uit andere bin¬
nen- en buitenlandse collecties is beeldmateriaal
betrokken. De in totaal 65 illustraties, waarvan
verschillende in kleur, vormen een belangrijk
bestanddeel van het boek. Bovendien zijn in elf
bijlagen handschriftteksten met betrekking tot
de Nederlandse kartografie tussen 1604 en
1801 gedrukt. Het boek ziet er verzorgd uit en
bevat een bibliografie en registers.
Het tweede werk is qua uitvoering wat minder
fraai. Het is in 1962 geschreven door de be¬
faamde historisch kartograaf van de Duitse
Bocht, wijlen dr. Arend W. Lang. Het is pas nu
uitgegeven door Verlag Soltau-Kurier-Norden
onder de titel Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade (111 p., ill.).
Lang’s manuscript liep tot 1900; Heinrich Schu¬
macher zette het voort tot 1985 (hoofdstuk X)
en verzorgde een lijst van Lang’s publicaties
(hoofdstuk IX). Het boekje geeft de geschiede¬
nis van de land- en zeekartografie van Oostfriesland vanaf de klassieke oudheid tot heden.
Sommige kleurenafbeeldingen laten te wensen
over; de 82 zwart-wit illustraties zijn doorgaans
goed. De bladspiegel is groot en de letter klein,
waardoor de leesbaarheid niet al te best is. Dit
neemt niet weg dat dit postuum uitgegeven
werk van Lang een belangrijke publicatie is.
W. F. J. Mörzer Bruyns
Een oorspronkelijk idee heeft tot een aantrek¬
kelijke publicatie geleid. In 1978 begon H. de
Haan met studenten aan de Universiteit van
Amsterdam aan het lezen en bestuderen van
Joost van den Vondels Het Lof der Zeevaert.
Het resultaat is een uitgave onder de zojuist ge¬
noemde titel (Nehalennia, Uitgeest, 1985, 154
p.) van dit bekende lofdicht uit 1623, afgedrukt
op de eerste bladzijden van Willem JanszBlaeu’s Zeespiegel. Maar het gaat om meer dan
het gedicht zelf, want De Haan heeft er een mo¬
derne vertaling bijgegeven, evenals een uitvoeri¬
ge uitleg van hetgeen Vondel bezong; de zee¬
vaart in al haar aspecten van de bouw van een
schip, het leven aan boord, de gevaren der zee
tot de terugkeer in Amsterdam. De klassieke en
bijbelse inspiratiebronnen van de dichter wor¬
den uiteengerafeld, zo ook de opbouw van het
gedicht. Vondel kiest hierbij stelling voor de
ideeën van Laurens Reael (over deze interessan-
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te man bestaat bij mijn weten nog geen studie)
over vreedzame handel in Azië tegenover die
van J. P. Coen en de bewindhebbers der V.O.C.,
gericht op oorlog en uitschakeling van inlandse
kooplieden.
Bij sommige maritiem-historisch verklaringen
kan een vraagteken worden gezet, maar over het
algemeen is dit een uitstekende publicatie, be¬
stemd voor een breder publiek met belangstel¬
ling voor letterkunde en zeevaart. . „ „
J. R. Bruijn
Reeds sinds 1976 verzorgt de uitgeverij ‘De Alk’
te Alkmaar de publicatie van het scheepvaartjaarboek. Daarnaast is zij nu begonnen met de
uitgave van het Maritiem Jaarboek, waarvan de
eerste editie betrekking heeft op 1984 (met
sommige informatie doorlopend tot in 1985) en
in 1985 is verschenen. De redactie berust bij G.
J. de Boer, van wiens hand verreweg de meeste
bijdragen zijn. De reden voor deze nieuwe uit¬
gave is het verschaffen van meer achtergrond¬
informatie dan in de scheepvaartjaarboeken mo¬
gelijk is. Dat is dan ook gebeurd, want deze
keurig ingebonden eerste editie (208 p.) bevat
25 kortere en langere bijdragen over rederijen
en schepen, die in 1984 op de een of andere
manier in het nieuws zijn gekomen. Daartoe
behoort, naast bijvoorbeeld de opgeheven Maat¬
schappij Vrachtvaart, de Norfolk Line en de Re¬
derij Bruinvis, ook de ‘Schorpioen.’ In diverse
stukken wordt een uitvoerige historische terug¬
blik geboden. Een overzicht van het materieel
van de Koninklijke Marine en lijsten van in
1984 afgevoerde Nederlandse en Belgische
koopvaardijschepen zijn ook in deze nuttige uit¬
gave opgenomen. Hoe dit Jaarboek zich met het
andere Maritiem Journaal verhoudt, zal de tijd
leren.
J. R. Bruijn
Men mag best wel van een gemiste kans spreken
om een belangwekkend onderwerp als het ber¬
gen en vlotbrengen van gezonken en gestrande
schepen goed te behandelen als men kennis¬
neemt van het kloeke en fraai ogende boek, 'De
geschiedenis van de Nieuwe Berging Maatschap¬
pij te Maassluis. Dirkzwager Salvage Company'
door J. P. A. Kley, uitgegeven door de Konink¬
lijke Scheepsagentuur Dirkzwager b.v. (Maas¬
sluis, 1985, 296 p.). Het kost even tijd om te
ontdekken waar het boek precies over gaat en
hoe het in elkaar zit. Een inhoudsopgave ont¬
breekt. Het overgrote deel (vanaf blz. 30) van
het boek bevat meer dan honderd verhalen over
de berging van schepen in de jaren 1886-1922,
meestal vóór Hoek van Holland en op de Water¬

52

weg. Boeiende zaken werden daarin soms aange¬
roerd, maar nimmer in enig breder verband met
elkaar gebracht. Die bergingen werden verricht
door de in de titel genoemde maatschappij, die
na en voorloper uit 1887 in 1894 is ontstaan en
in 1923 door een fusie opging in de Internatio¬
nale Sleepdienst Mij. De maatschappij kwam
voort uit particulier initiatief en slaagde er van
begin af aan niet in voor deze werkzaamheden
van algemeen belang overheidssubsidie te krij¬
gen.
Met enig deskundig advies had een goed boek
kunnen ontstaan. Geld voor een publicatie
speelde bij de initiatiefnemer kennelijk geen rol.
Jammer, nu ontbreken zelfs bij vele illustraties
onderschriften.
J. R. Bruijn
In haar specialistische fonds met uitgaven over
archeologisch onderzoek in Engeland en daar¬
buiten publiceerde uitgeverij British Archaeolo¬
gical Reports ook in 1985 weer enige maritiemarcheologische titels.
Postmedieval boat and ship archaeology (C. O.
Cederlund, ed.; BAR International Series vol.
256, 440 p., ISBN 0.86054.327.7) bevat de 34
voordrachten van het gelijknamige, in 1982 in
Stockholm gehouden symposium. Een belang¬
rijk deel van de teksten betreft momentopna¬
men uit 1982 van onderzoeksprojecten als het
17e-eeuwse Zweedse oorlogsschip ‘Kronan’ en
het 16e-eeuwse zogenaamde Cattewater-wrak
bij Plymouth, of globale overzichten per regio
of per land van maritiem-archeologisch onder¬
zoek in de jaren 1979-82 (Polen, het Rijnge¬
bied, Nederland, Denemarken, enz.). Ik vraag
mij af, of het zin heeft dergelijke snel veroude¬
rende teksten drie jaren na dato nog te publice¬
ren?
Een aantal voordrachten in deze bundel ver¬
dient dat zeker wél. Michael Barkham beschrijft
op basis van tal van bronnen de 16e-eeuwse Baskische nao, ook wel galjoen genaamd. Deze on¬
derscheidde zich van de elders op het Iberisch
schiereiland gebouwde schepen van dit type
door een zeer korte kielbalk, sterk vallende ste¬
vens en een opvallende gemiddelde verhouding
tussen kiellengte en grootste breedte van
1,92 : 1. De nao was hierdoor voor vele doelen
inzetbaar: visserij bij Newfoundland, oorlogs¬
vaart en handelsvaart op West-Indië. Jerzy Litwin doet een geslaagde poging tot reconstructie,
op papier, van een viermast koopvaardijschip
van ca. 1600 op basis van een naar zijn mening
nogal gecorrumpeerde eigentijdse schildering
van zo’n vaartuig in Gdansk. Richard Unger ten¬
slotte betoogt, dat het hybride karakter van de

17e-eeuwse Nederlandse scheepsbouwmethode
het mogelijk maakte om het ontwerp van een
schip nog tijdens de bouw aan te passen. Na het
opzetten van het raam van kiel en stevens wer¬
den de eerste huidgangen, die tussen kiel en
kimmen, zonder gebruik van spanten aange¬
bracht. Op basis van het aldus vormgegeven on¬
derwaterschip kon men beoordelen of de daar¬
uit resulterende scheepsvorm aan de verwach¬
tingen beantwoordde, of dat bijstelling van de
vorm nodig was. Pas daarna werden de spanten
opgezet. Het wrak van een 17e-eeuwse koop¬
vaarder in het Museum voor Scheepsarcheo¬
logie in Ketelhaven laat sporen van deze bouw¬
methode zien.
Sewn plank boats (S. McGrail & E. Kentley,
eds.; BAR International Series vol. 276, 399 p.,
ISBN 0.86054.352.8) presenteert de teksten
van de 22 voordrachten van het gelijknamige, in
november 1984 in Greenwich gehouden sympo¬
sium. Allerlei typen vaartuigen uit het gebied
van de Middellandse Zee, uit noordwest Europa
en uit de Indische Oceaan en de Pacific komen
aan de orde. In tijd liggen de behandelde
scheepstypen ver uiteen. Het schip van farao
Cheops van ca. 2500 v. Chr., 19e-eeuwse vaar¬
tuigen uit Europees Rusland en hedendaagse
massula’s van India’s oostkust passeren de re¬
vue. Deze en de andere besproken typen vaar¬
tuigen hebben gemeen dat hun huidgangen, al
dan niet met gebruikmaking van spanten, aan
elkaar worden genaaid met touw, stroken leer,
enz. De meeste voordrachten zijn geillustreerd
met zeer verhelderende technische tekeningen.
Alle BAR-publicaties zijn hoog geprijsd. Deze
twee bundels kosten resp. £ 33,- en £ 26,-. Bei¬
de zijn ruim geillustreerd.
. .
L. M. Akveld
An annotated bibliography of published histori¬
cal, literary and art material relating to whaling
in the Pacific Ocean in the 19th century is de
ondertitel van H. Forster’s boek The South Sea
whaler, uitgegeven onder auspiciën van The
Kendall Whaling Museum in Sharon (Mass.) in
1985. Die uitvoerige ondertitel geeft uitstekend
aan wat deze publicatie behelst. De auteur, als
onderzoekster verbonden aan het Department
of Pacific and Southeast Asian History van de
Australian National University in Canberra,
heeft een prachtig hulpmiddel vervaardigd voor
degenen die zich met de negentiende-eeuwse
walvisvaart in de Pacific bezig houden. Forster
is zeer systematisch te werk gegaan. Eerst biedt
zij een lijst van niet minder dan 108 persoonlij¬
ke verslagen van deelnemers aan de walvis¬
vangst, waarbij zij van elke auteur zo mogelijk

de levensjaren vermeldt en enkele details van de
beschreven reis of reizen. Daarna heeft zij ach¬
tereenvolgens bronneninventarissen, boeken en
artikelen (ook over scrimshaw), romans en kin¬
derboeken bijeengebracht. In totaal gaat het om
893 titels. Bij het verzamelen ervan heeft zij
hulp van vele bibliotheken en musea over de he¬
le wereld ontvangen. Speciale secties zijn ge¬
maakt voor Herman Melvilles Mo by Dick. Re¬
gisters van namen van schepen en walviskapiteins maken de bibliografie verder goed toegan¬
kelijk. De volledigheid is groot. Ook de enige
publicatie, aan deze recensent bekend, over de
kortstondige Nederlandse deelneming aan het
enorme bedrijf dat de negentiende-eeuwse Zuidzee-walvisvangst was (van Broeze), is opgeno¬
men.
J. R. Bruijn
Achter de lyrische titel Het water bolde tot de
horizon gaat het gedenkboek schuil, dat de
School voor Zeevaart en Techniek te IJmuiden
in 1985 liet verschijnen. In dat jaar was het na¬
melijk acht decennia geleden dat hier de eerste
instelling voor nautisch onderwijs werd opge¬
richt. Het initiatief ging uit van particulieren onder wie de bekende reder C. Planteydt - maar
in 1912 nam de gemeente, met steun van pro¬
vincie en Rijk, het beheer over. Aanvankelijk
werd uitsluitend visserijonderwijs gegeven. Van¬
af 1922 kon men in IJmuiden ook een voorbe¬
reidende cursus voor een Zeevaartschool volgen.
In de jaren zeventig werd het zeevaartonderwijs
zelfs hoofdzaak. De opleiding voor de visserij
werd in 1978 opgeheven. De hele ontwikkeling
weerspiegelt zich in de naamgeving van het in¬
stituut. De ‘Vereeniging Visscherijschool’ werd
in 1912 ‘Gemeentelijke Visscherijschool,’ in
1961 ‘Gemeentelijke School voor Visserij en
Scheepvaart’ en in 1981 ‘School voor Zeevaart
en Techniek.’
De auteur van het gedenkboek is H. E. Kuipers,
die intussen een respectabele reeks van dergelij¬
ke publicaties op zijn naam heeft staan. In zilte
taal vertelt hij over wel en wee van de school.
Daarbij besteedt hij overigens veel meer aan¬
dacht aan de huisvesting, het schoolreglement,
het curriculum, de diplomawetgeving en de ont¬
wikkeling in visserij en scheepvaart dan aan de
leerlingen en leraren die in de afgelopen 80 jaar
het instituut hebben bevolkt. Over ‘viskunde’
en ‘geïntegreerde scheepsgezellen’ komt de lezer
meer te weten dan over leraar Stam of schipper
Krab die op de foto’s zo doordringend de came¬
ra in kijken. De opzet van het verhaal is jammer
genoeg ook enigszins verbrokkeld, hoewel voor
het grootste deel een chronologische lijn wordt
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aangehouden. Het boekje ziet er mooi verzorgd
uit en is voorzien van zo’n honderd goed geko¬
zen illustraties.
_ „ ^
C. A. Davids
In 1835 werd het compact ‘De Onderlinge
Vriendschap’ opgericht. Ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van deze verzekeringsmaat¬
schappij verscheen van de hand van de kenner
van de Groninger kust- en binnenvaart F. R.
Loomeijer een gedenkboekje, Het water dun.
Compact ‘De Onderlinge Vriendschap’ 18351985 (Groningen, 1985).
Het boekje beschrijft onder andere de overgang
van sommenverzekering naar schadeverzekering.
De lezer krijgt een beeld van de interne ontwik¬
kelingen binnen deze onderlinge verzekerings¬
maatschappij voor schepen, maar daarnaast
plaatst de auteur de geschiedenis van het com¬
pact in de geschiedenis van de Groninger bin¬
nenvaart en kustvaart, waarin met name de ont¬
wikkeling van de opeenvolgende scheepstypen
aandacht krijgt, en de reacties van het compact
op moderniseringen.
Het boekje is verlucht met een groot aantal
zwart/wit foto’s. Het boekje mist absoluut het
gezapige karakter dat zovele gedenkboeken ken¬
merkt, en is ook voor lezers die niet lid zijn van
het compact zeer interessant.
„ _
H. Dessens
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In het Nederlandse taalgebied verschijnen maar
zelden visserij-historische boekwerken van enige
omvang. Een kloek boek van bijna tweehonderd
bladzijden en letterlijk zwaarwichtig moet wel
opvallen. Het betreft hier een publikatie van de
Vlaamse visserijdeskundige P. Hovart, getiteld
Zeevisserijbeheer in vroegere eeuwen. Een ana¬
lyse van normatieve bronnen (Gent, Rijkscen¬
trum voor Landbouwkundig Onderzoek, 1985),
opgenomen in de reeks ‘Mededelingen van het
Rijksstation voor Zeevisserij’ als Publikatie nr.
206(D/1985/0888/2).
Hovart analyseert de talrijke plakkaten, wetten,
reglementen en voorschriften die uitgegeven
zijn sedert de Middeleeuwen tot 1830 inzoverre
ze betrekking hebben op het zeevisserijbeheer
langs de kust van het huidige België. Het gaat
daarbij om toegestaan vistuig, maaswijdte, mini¬
mum vismaat, (vangst)beperkingen met betrek¬
king tot vissoorten, seizoenen, visgebieden, vis¬
aanvoer en aantal of aard van de in te zetten vis¬
sersvaartuigen. Ook wordt verwezen naar derge¬
lijke voorschriften in omringende landen. Een
tweede publikatie over de periode na 1830
wordt aangekondigd. Het boek is voorzien van
fraaie illustraties, ten dele in kleur, van een uit¬
gebreide lijst van geraadpleegde bronnen en lite¬
ratuur en van samenvattingen in het Engels,
Frans en Duits.
. „
J. P. v.d. Voort
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(historisch overzicht, 16e eeuw tot he¬
den)
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jaar Dienst Invoerrechten cê Accijnzen;
politieke context oprichting admirali¬
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HEDBORG, P.E., ‘Nippon’ och ‘Killara’.
De instangda fartygen. UM 1983/85, 6690 (verhaal van twee Zweedse schepen
die vanaf juni 1968 samen met schepen
van acht andere nationaliteiten zaten
opgesloten in de Bittermeren aan het
Suez-kanaal)
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J. van Beylen

Zeilvaart Lexicon
Maritiem woordenboek
Formaat :
Omvang :
Illustraties:
Prijs
:
ISBN
:

ISBN 906011.532.5

ISBN 906011.438.8
De eerste tocht
van de Willem Barents
naar de Noordelijke Ijszee

prijs f 29,50
paperback

prijs f 95,—
2 gebonden
delen

1878

24,5 x 27,5 cm
420 pag.
ca. 400 in z/w
ƒ 175,90 228 1975 2

Een gespecialiseerd naslagwerk
over zeilvaarttermen bestond tot
op heden nog niet. De heer Van Beylen heeft in deze lacune voorzien. Circa 7000 ter¬
men worden verklaard met een vertaling in het Frans, Duits en Engels, die geen enkel
lexicon of woordenboek verschaft.
De termen hebben betrekking op scheepstypen, onderdelen van schepen, tuigage, in¬
ventaris, navigatie, zeemansschap, visserij, kartografie, aardrijkskunde, weerkunde
en gebruiken in de zeilvaart.
Uiteraard zijn de termen in drie vreemde talen in een totaal register opgenomen, zodat
de gebruiker via het register zijn weg in het lexicon kan vinden.
Verkrijgbaar bij de boekhandel

Werken van de Linschoten-Vereeniging

ZUIDERZEEVISSERIJ IN BEELD

DE EERSTE TOCHT VAN DE WILLEM
BARENTS NAAR DE NOORDELIJKE IJSZEE 1878

door Peter Dorleijn

ingeleid en geannoteerd door
W. F.J.Mörzer Bruyns

Schepen, vistuig, scheepswerf, touwslagerij, etc.
getekend en toegelicht

Eerste 19de-eeuwse arctische ontdekkingsreis
ISBN 906011.525.2

ISBN 906011.409.4

prijs f 95,—
2 gebonden
delen

prijs f 59,—
gebonden

F.C. Backer Dirks

F.C.RACKÏR DIRKS

DE GOUVERNEMENTS
MARINE

De Gouvernements Marine
in het voormalige
Nederlands-Indië (1861-1949).
Drie delen

Formaat: 23x29,5 cm
Omvang: 300 pag. (per deel)
Prijs
: ƒ 225,—(compleet)
ƒ 98,50 (per deel)
ISBN : 90 2281885 3

De drie delen behandelen de geschiedenis en lotgeval¬
len van deze dienst vanaf het ontstaan in 1861 tot de op¬
heffing in 1949.
Aanvankelijk deel uitmakend van de Koloniale Marine
ter bestrijding van o.m. de zeeroverij, groeit de Gou¬
vernements Marine uit tot een zelfstandige dienst met
vele taken.
Uitvoerig wordt ingegaan op de vaartuigen, het perso¬
neel - zowel Europees als Inlands - het bestuur van het
voormalig Nederlands-Indië en de diverse taken van
deze dienst.
Rijk geïllustreerd.

De Boer Maritiem (Unieboek) Houten
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TOT EEN RECHTSCHAPEN EN
KLOEK ZEEMAN TOE TE RUSTEN 1785-1985
door G. J A. Raven, G.M.W.Acda, H.E. Kuipers,
N. D. B. Habermehl en Ph. M. Bosscher (ed.)

Werken van de Linschoten-Vereeniging
DE EERSTE LANDVOOGD PIETER BOTH
(1568-1615)

geïllustreerd

ingeleid en geannoteerd door
P.J.A.N. Rietbergen

200 jaar zeevaartonderwijs

De eerste gouverneur in ^téderlands-lndië

DE WALBURG PERS
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij De Walburg Pers, postbus 222, 7200AE Zutphen.
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GRAFISCH SERVICEBUREAU MARCUS

Journaal van Dirk de Graeff van Polsbroek

(1857-1869)

bestaat 25 jaar
Journaal
van
van Polsbroek

Jonkheer Dirk de Graeff

1
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70

fefcki.) cj> jsearecfecid dno,
Hrrawn ) MoMtoi

Deze mijlpaal staat er borg
voor dat u kunt profiteren van
een kwart eeuw know-how
in grafische produkties
zoals:
BOEKEN
PERIODIEKEN
AGENDA'S

Belevenissen van een Nederlands diplomaat
in het negentiende eeuwse Japan

JAARVERSLAGEN
PROEFSCHRIFTEN

ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart

&

1987. 23 x 20 cm. 120 bladzijden met 64 duotone foto’s
Gebonden: ca. ƒ 30,00.
Verschijnt 1 april 1987.

ai het voorkomende drukwerk
voor handel en industrie.

Een unieke kijk in het Japan van de negentiende eeuw kort voor en
na de openstelling van dit land met andere westerse landen dan
Nederland. Als Consul-Generaal heeft Dirk de Graeff als enige
Nederlander de periode van radicale omwentelingen in Japan van
zeer nabij meegemaakt en daarover een boeiend verslag
nagelaten.
Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever
Postbus 43
9400 AA Assen
tel. 05920/46846
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VAN GORCUM
ÏÉp-

Wij leveren uitsluitend betaalbaar

Maatwerk
Schroom niet om ónze prijzen
en levertijden te toetsen.
SS* 020-450 453

Turfschip 259
1186 XK Amstelveen

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
Kopij
De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders
ter publicatie in aanbieding is. Indien een artikel meer dan 6000 woorden beslaat moet
contact worden opgenomen met de redactiesecretaris. Een artikel in het Engels, Duits of
Frans kan bij uitzondering worden opgenomen na overleg met de redactie. Kopij moet
zijn getikt op A4 formaat met dubbele regelafstand en brede marge. Titel, onder- en sub¬
titels duidelijk en consistent aangeven. Kopij moet compleet worden ingeleverd, d.w.z.:
tekst, bijlagen, notenapparaat, eventuele illustraties/tabellen/grafieken enz. met on¬
derschrift. Annotatie dient te geschieden volgens Aanwijzingen voor tekstbewerking en
annotatie, uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap te Den Haag en al¬
daar verkrijgbaar (tel: 070-140363).
De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzigingen in taalkundige zin
in de tekst aan te brengen. De auteur dient met de kopij een kort curriculum vitae mee te
zenden, evenals haar/zijn adres en telefoonnummer.
Illustraties
Illustraties moeten worden ingeleverd als zwart/wit glansfoto’s minimaal op formaat 13 x
18 cm. De auteur moet zonodig aangeven waar ze in de tekst behoren te worden ge¬
plaatst. Kaartjes en grafieken moeten in O.I. inkt zijn getekend. Bij tabellen duidelijk
aangeven hoe ze moeten worden gezet.
De auteur regelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Het door de au¬
teur geleverde illustratiemateriaal wordt na publicatie van het artikel zo spoedig moge¬
lijk geretourneerd.
Proeven
De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de
aangegeven termijn gecorrigeerd teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris.
Extra correctie (wijzingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aan¬
gebracht in afwijking van de origineel ingeleverde tekst) moet met een afwijkende kleur
worden aangebracht. Extra correctie is buitengewoon kostbaar: deze kosten kunnen de
auteur in rekening worden gebracht.
Overdrukken
Elke auteur onvangt na publicatie twintig overdrukken van haar/zijn artikel.
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