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TEN GELEIDE

Van de redactie

Het plan van de redactie leek zo aantrek¬
kelijk: een themanummer over de ge¬
schiedenis van de Nederlandse binnen¬
vaart in de periode 1850-1950. Zes au¬
teurs zegden volmondig hun medewer¬
king toe.
Helaas: door verschillende oorzaken
moesten drie van de auteurs afhaken. De
redactie heeft echter gemeend de wél in¬
geleverde artikelen toch als eenheid te
moeten publiceren, al is dit nummer
daardoor qua volume wat mager. H. Des¬
serts biedt een overzicht in grote lijnen
van de vele typen zeil- en motorschepen,
die in de periode ca 1880 - ca 1940 bij
de Nederlandse binnenvaartschippers in
gebruik waren. J. Sepp belicht de overgang van zeil- naar motorvoortstuwing in
de Nederlandse binnenvaart in de perio¬
de 1900-1940: welke economische facto¬
ren speelden een rol? welke voortstuwers
waren beschikbaar voor de binnenvaart?
welke schippers motoriseerden? D. Hui¬
zing tenslotte behandelt de totstandko¬
ming van de Wet op de Evenredige
Vrachtverdeling van 5 mei 1933 en de
gevolgen die deze wet had voor de Ne¬
derlandse binnenvaart in de jaren tot aan
de tweede wereldoorlog.
De bibliografie ontbreekt ditmaal tot
spijt van de redactie. De samensteller
kon de verwerking van de bijna 600 titels
niet inpassen in het wat krappe produktieschema van dit nummer. De titels zul¬
len in de bibliografie van het voorj aars¬
nummer 1989 worden verwerkt.
L. M. Akveld

150

INHOUD

BIJDRAGEN

BIJDRAGEN

Vrachtschepen van de Nederlandse binnenvaart, 1880-1940

Vrachtschepen van de Nederlandse
binnenvaart, 1880- 1940
(H. Dessens).151

H. Dessens

De overgang van zeil naar motor in
de binnenvaart 1900 - 1940
(J. Sepp).164
‘Een nijver volksdeel met ondergang
bedreigd’: de Nederlandse binnen¬
scheepvaart in de crisisjaren
(D. Huizing).176
MEDEDELINGEN

Over de auteurs.189
Prijs.189
LITERATUUR
Boekbesprekingen.190
Boekaankondigingen.196
ADVERTENTIES.198
AGENDA.163, 175, 188

Inleiding
Enige jaren geleden, tijdens een vlootschouw van oud-Nederlandse binnen¬
schepen, hoorde ik een jongetje zijn va¬
der vragen wat dit nu eigenlijk voor sche¬
pen waren. Er lagen schepen van verschil¬
lende typen, zeil- en motorschepen. Het
antwoord was: ‘dat zijn allemaal Rijna¬
ken’. Het doel van dit artikel is niet vol¬
ledigheid te verschaffen over de vele ty¬
pen van Nederlandse binnenschepen, zo¬
dat men wél in staat zou zijn de gestelde
vraag te beantwoorden. Dat is in dit kor¬
te bestek niet mogelijk. Ik wil wel probe¬
ren een algemene lijn te schetsen van de
ontwikkeling van scheepstypen van de
binnenvaart tussen ongeveer 1880 en
1940 en enig inzicht te geven in de grote
mate van verscheidenheid - rijkdom zo
men wil - aan scheepstypen. Verder hoop
ik door dit overzicht een handvat te ge¬
ven om de meer gedetailleerde literatuur
over dit onderwerp toegankelijker en be¬
grijpelijker te maken.
Dit artikel gaat over scheepstypen van de
Nederlandse binnenvaart tussen om¬
streeks 1880 en 1940. In deze periode
vonden een aantal ingrijpende verande¬
ringen plaats in de Nederlandse binnen¬
vaart, waaronder een aantal veranderin¬
gen in de bouw van binnenschepen. In de
periode 1880 - 1940 onderging de Neder¬
landse binnenvaartvloot de volgende ver¬
anderingen :
I. Het bouwmateriaal van de schepen
veranderde: het ijzer en vanaf om¬
streeks 1900 het staal vervingen het
hout als bouwmateriaal.

2. Bij de voortstuwing van de schepen
was men niet meer geheel afhankelijk
van natuurlijke energie (wind, stroom
of spierkracht) maar deden bepaalde
vormen van mechanische voortstuwing
hun intrede.
3. Er ontstonden geheel nieuwe scheeps¬
typen.
4. Het tonnage (laadvermogen) per schip
nam toe.
De ontwikkeling van de typen vracht¬
schepen van de Nederlandse binnenvaart
zal nu aan de hand van de indeling: zeil¬
schepen, sleepschepen en motorschepen
worden beschreven.
1. Zeilschepen
1.1. Algemeen
Hoewel er enkele voorbeelden bekend
zijn van ijzeren zeilschepen in de binnen¬
vaart met een bouwjaar van vóór 1880,
kunnen we stellen dat vanaf ongeveer
1880 de zeilschepen voornamelijk van ij¬
zer en vanaf ongeveer 1900 van staal
werden gebouwd. Betrouwbare statistie¬
ken over de omvang van de zeilvloot zijn
nog niet samengesteld voor de periode
vóór de invoering van de evenredige
vrachtverdeling in de binnenvaart in
1933.1 Pas vanaf dat moment worden
aantallen zeilschepen, sleepschepen en
motorschepen jaarlijks geregistreerd en
gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (C.B.S.). Ondanks het
ontbreken van cijfermateriaal is het toch
aannemelijk dat aan het einde van de 19e
eeuw het grootste deel van het binnen151

landse transport te water plaatsvond met
zeilschepen. Het C.B.S. publiceerde in
1935 de volgende cijfers:2
1922

1934

Aantal sleepschepen
2802
” zeilschepen
7944
” zeilschepen met
hulpvermogen
11
” motorvrachtboten 1324
” stoomvrachtboten 3246
Totaal
12.379

6362
4135
1553
5993
348
18.388

De bouw van ijzeren zeilschepen voor de
binnenvaart speelde zich hoofdzakelijk
af tussen 1880 en 1914, terwijl tot om¬
streeks 1930 nog nieuwe zeilschepen zijn
gebouwd.3 Dit laatste was met name het
geval in de provincie Groningen (steilstevens en bolschepen). Het aantal scheepstypen dat in die periode gebouwd werd
bedroeg ongeveer veertig. Zouden we
subtypen en varianten gaan onderschei¬
den, dan kunnen we het aantal op onge¬
veer honderdvijftig stellen.4
De zeilschepen deden dienst op alle soor¬
ten van binnenwateren en waren aan de
eisen van de afzonderlijke wateren aange¬
past: Waddenzee, Zuiderzee en Zeeuwse
stromen, de rivieren, kanalen en de vele
natuurlijke waterlopen, meren en plas¬
sen. De scheepstypen waren meestal
sterk regionaal bepaald. Zowel door de
bouwtradities van de scheepsbouwers in
den lande, als door de speciale eisen die
het vaargebied stelde. De ijzeren schepen
werden in het algemeen gebouwd naar
het model van hun houten voorgangers.
Enkele typen stierven uit en werden ver¬
vangen door ijzeren schepen naar oud
model of geheel nieuwe typen. De bouw
van zeilschepen voor de binnenvaart le¬
verde bovendien in zijn laatste fase ook
geheel nieuwe scheepstypen op. Voor de
meeste nieuwe typen gold dat zij ge¬
bouwd werden met een scherp voorschip
met staafsteven en een gepiekt, min of
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meer klipperachtig achterschip, bestemd
voor een doorgestoken roer. Dit is het
model dat in de 2e helft van de 19e eeuw
reeds bekend was bij de sleepschepen op
de Rijn en ook toegepast ging worden bij
de bouw van de verschillende typen
sleepschepen voor de kanalen.
De vele tientallen typen zeilschepen lij¬
ken op het eerste gezicht misschien geen
samenhang te vertonen, maar dit is wél
het geval. Er is wel degelijk sprake van
‘schepenfamilies’. De indeling in groepen
scheepstypen is soms eenvoudig, maar
kan bij andere typen weer heel lastig
zijn. De indeling van alle typen in één
systematisch schema is niet gemakkelijk.
De wijze van classificatie hangt af van de
invalshoek van de beschouwer. Men kan
de schepen indelen naar bouwwijze van
de romp, maar bepaalde regionale ken¬
merken verdwijnen dan uit het zicht.
Richt men zich op een regionale indeling
van de scheepstypen dan mist men vaak
weer de indeling naar bouwwijze, die
ook verhelderend kan zijn. Dwars door
de typen heen lopen vaak weer kenmer¬
ken die niet zozeer bij een bepaald type
horen of een bepaalde bouwwijze, maar
kenmerkend zijn voor de streek, zoals
bijvoorbeeld de uitvoering van de wo¬
ning, de laadhoofden, de tuigage of de
ankerinrichting.
Een zeer globale indeling naar regio is in
het volgende schema samengevat. Ver¬
meld worden enkele scheepstypen die
duidelijk in die regio thuishoren. Het is
echter geen volledige opsomming. Het
kader van dit artikel laat niet toe uitgebreider te zijn.
Noordelijke
provincies
(Groningen,
Friesland, Drente, Noord-Overijssel):
tjalken
bolschepen
steilsteven
spitse praam
pramen (Drentse en Overijsselse)
klipperaak (noordelijk)

hasselteraak
snik (Friese en Groningse)
Riverengebied:
hagenaar
klipper
rijnschip
tjalk
ijsselaak
rietaak
klipperaak (zuidelijk)
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht
tjalk
westlander
zandbok
pakschuit

kraak
klipper
aken
Bij een indeling naar bouwwijze van Ne¬
derlandse zeilschepen van de binnenvaart
hanteert men meestal het kriterium of
het schip al dan niet ‘op steven is ge¬
bouwd’. Op steven gebouwd wil zeggen
dat de gangen van het vaartuig in het
voorschip bijeenkomen tegen een voor¬
steven. Deze steven vervult dus een dui¬
delijk constructieve functie. Daarnaast
kennen we de niet op steven gebouwde
schepen, meestal ‘aken’ genoemd. In de
binnenvaart spreekt men meestal van een
‘aak’ als een schip op een bepaalde wijze
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Foto van de hasselteraak ‘Annigje’, bouwjaar 1908. Het schip ligt afgemeerd in de Scheene (Fr.) in
1927, klaar om een lading turf in te nemen. De woning bevindt zich onder het achterdek. De ‘Annig¬
je’ werd door het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’gerestaureerd. Het ligt nu afgemeerd in de Leuvehaven te Rotterdam. Tot 1937 voer het schip op de zeilen, daarna zorgde een opduwer voor de
voortstuwing.
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geconstrueerd is. Het belangrijkste ken¬
merk van de aken is dat zij ‘op heve’ zijn
gebouwd, en niet op steven. Dit wil zeg¬
gen: de gangen komen in het voorschip
niet bijeen tegen een steven, maar tegen
de kielplaat die in de kop rond- en om¬
hoog gebogen is en doorloopt boven de
waterlijn. De bocht in de kielplaat noemt
men de heve. De boegen zijn zo rond dat
de stevigheid van deze bouwwijze sterk
genoeg werd geacht voor het doel waar¬
voor het schip bestemd was. Oorspronke¬
lijk waren aken typische rivierschepen.
Het waren schepen die het best voldeden
op vlak water. Maar ook in het noorden
van het land werden tussen 1880 en
1914 aken gebouwd, evenals in Noord¬
en Zuid-Holland. Overigens, niet alle
schepen die ‘aken’ heten zijn ook aak¬
achtig gebouwd! Een indeling naar
bouwwijze levert het volgende - ook
weer niet geheel complete - schema op:
\

Op steven gebouwde schepen:
tjalken
bolschepen
spitse praam
steilsteven
klipper
kast
kraak
klipperaak
westlander
pakschuit
bok
snik
Op heve gebouwd (aken):
hagenaar
hasselteraak
ijsselaak
rietaak
hevelaken
1.2. Constructie
Ondanks de grote verscheidenheid aan
scheepstypen is er toch sprake van een
zekere uniformiteit bij de constructiewij154

ze van de ijzeren binnenschepen. Tot op
zekere hoogte geldt dit zowel voor de
zeilschepen als ook voor de sleep- en mo¬
torschepen uit deze periode. Voor alle
scheepstypen, hoezeer zij ook verschillen
van uiterlijk, geldt dat zij een geheel plat
vlak hadden en een betrekkelijk geringe
diepgang. Een lege diepgang van onge¬
veer 50 centimeter was voor de schepen
van rond de 100 ton gebruikelijk. De
platte bodem paste het best bij de ge¬
steldheid van de Nederlandse binnenwa¬
teren. Grote delen van het binnenwater
waren niet dieper dan ca. 1 meter. Dit
gold bijvoorbeeld voor veel Friese bin¬
nenwateren en grote delen van het WestNederlandse plassengebied en de polderwateren. Een afgeladen diepgang van
rond de 1.65 meter werd op veel binnen¬
wateren als het maximaal mogelijke be¬
schouwd om nog redelijk uit de voeten
te kunnen. Om het meer fijnmaziger ach¬
terland te kunnen bereiken moest dan al
gelicht worden. Voor Groningen en
Friesland was een diepgang van ongeveer
1.50 meter vaak het maximum.5 Omdat
veel havens onderhevig waren aan eb en
vloed moest het schip kunnen droogval¬
len. Een platte bodem is dan noodzake¬
lijk.
Een zeilend binnenschip van ongeveer 25
tot 150 ton werd vaak gebouwd met één
kielplaat, twee naastliggende vlakplaten,
twee kimplaten, twee huidgangen en
twee boeiselplaten. Kleinere schepen
hadden vaak alleen een kielplaat, waar de
kimplaten tegen aan bevestigd waren. Als
verbindingswijze werd zonder uitzonde¬
ring het klinken toegepast. Als dikte van
het materiaal werd aangehouden: voor
het onderwaterschip 5 a 7 mm, voor het
bovenwaterschip 4 a 6 mm. Een en ander
was afhankelijk van de grootte van het
schip, het vaargebied en de voorkeur van
de opdrachtgever.
Kenmerkend voor alle binnenvaartsche¬
pen waren de grote laadhoofden. Pro¬
beerde men op zeegaande schepen de

laadhoofden zo klein mogelijk te houden
wegens de kans op inslaan en vollopen,
de binnenvaart gaf de voorkeur aan een
zo groot mogelijke toegankelijkheid van
het laadruim. Grote laadhoofden verge¬
makkelijken het laden en lossen. Het
dicht houden van het ruim werd gereali¬
seerd door het ruim af te dekken met
houten luiken en dekkleden, op groot
water bovendien met behulp van extra
kleden, schalklatten, kettingen en takels.
De romp was bij vrijwel alle typen van
zeilschepen ingedeeld in drie comparti¬
menten. Van voor naar achter waren dit:
het vooronder (slaap- en bergruimte), het
ruim en de woonruimte in het achter¬
schip. Een algemeen kenmerk van de ij¬
zeren Nederlandse zeilschepen van de
binnenvaart was een breedte: lengtever¬
houding van ongeveer 1:5. Afhankelijk
van diverse factoren kon deze verhou¬
ding iets groter of kleiner zijn. Soms was
een schip gebonden aan de beperkte
breedte van bepaalde bruggen of sluizen.
In dat geval viel de verhouding wat gro¬
ter uit: 1:6. Voor- en achterschip had¬
den min of meer ronde vormen, terwijl
het middenschip tamelijk recht was. In
zijn algemeenheid werd gestreefd naar
een gunstig compromis tussen een zo
groot mogelijk laadvermogen en goede
zeileigenschappen. Ondanks uniformiteit
bij de bouw ontwikkelde zich bij het
bouwen van de zeilschepen toch geen
‘uniforme laadbak’; dit blijkt uit het gro¬
te aantal typen. Met de bouw van de
sleep- en motorschepen ontstaat wel een
zekere uniformiteit en neemt het aantal
typen af.
1.3. Afmetingen
De ijzeren zeilschepen waren in het alge¬
meen groter en vaak langer dan hun hou¬
ten voorgangers. Was een houten tjalk
van 60 ton rond 1870 al een groot schip,
rond 1900 was een ijzeren zeilschip van
120 ton al heel gewoon. Dat de schipper
streefde naar een zo groot mogelijk laad¬

vermogen is natuurlijk niet vreemd. Hij
werd betaald per vervoerde ton en hoe
meer hij in één keer kon vervoeren, des
te voordeliger dit was. Beperkende facto¬
ren waren: zijn financiële draagkracht
(een groot schip is uiteraard duurder dan
een klein schip), de grootte van de aange¬
boden partijen in combinatie met zijn
vaargebied, de afmetingen van het vaar¬
water of de daarin opgenomen kunstwer¬
ken en de moeilijke hanteerbaarheid van
een groot schip. Het probleem van de
zeilschipper, ‘hoe krijg ik het schip voor¬
uit bij tegenwind of het ontbreken van
wind’, werd groter naarmate de afmetin¬
gen van het schip groeiden. De kleinste
hoek aan de wind die men met deze
schepen kon zeilen is ongeveer 50 gra¬
den. Het is duidelijk dat de zeilschipper
vaak werd geconfronteerd met niet-zeilbare dagen.
De vanouds toegepaste wijzen van voort¬
bewegen bij tegenwind, het zelf trekken
van het schip of het bomen, was bij enige
tegenwind van betekenis al niet meer
mogelijk met een schip van rond de 100
ton. Het aannemen van een scheepsjager
met paard kon niet overal gebeuren, om¬
dat in grote delen van het land geen jaag¬
paden waren in verband met de slappe
gesteldheid van de oevers. De opkomst
van de stoomsleepboot in de loop van de
tweede helft van de 19e eeuw is mogelijk
een van de redenen geweest dat de zeilschippers er gemakkelijk toe overgingen
om betrekkelijk grote zeilschepen te la¬
ten bouwen. Op den duur ontwikkelde
zich een uitgebreid net van stoomsleepdiensten over de Nederlandse binnenwa¬
teren, dat pas na de Tweede Wereldoor¬
log verdwenen is. Hoe tegenstrijdig het
ook klinkt, het beschikbaar zijn van
stoomsleepboten lijkt het voortbestaan
van het zeilschip verlengd te hebben. De
ijzeren schepen waren groter dan hun
houten voorgangers omdat het gebruikte
materiaal dit toeliet. De stoomsleepboot
zorgde ervoor dat deze grotere schepen
155
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Het meest algemene type van de zeilende binnenvaart was de tjalk. Dit schip kwam in vele maten en
variëteiten voor.
Deze - onbekende - tjalk van ongeveer 120 ton loopt met half gestreken grootzeil een haven binnen.
Dergelijke schepen werden door twee man gevaren.

toch manoevreerbaar bleven.
Enkele voorbeelden van scheepstypen en
hun afmetingen passeren nu de revue.
Skütsje
Bekend zijn de skütsjes, kleine scheepjes
die behoren tot de tjalkenfamilie. Zij
werden bevaren door Friese schippers en
hadden hun vaargebied ook voornamelijk
in Friesland. Ze bevoeren de meren maar
ook de smalle en ondiepe waterlopen
waar Friesland zo rijk aan is. Een lengte
van 15 a 18 bij een breedte van ongeveer
3.50 meter was het meest geschikt voor
dit gebied. De beurtscheepjes waren vaak
kleiner.
Westlander
De westlander hoorde thuis in Zuid-Holland en had zijn bakermat in het Westland. Het type ontstond met de opkomst
156

van de tuinbouw in dat gebied in de 2e
helft van de 19e eeuw. De vele lage en
smalle bruggen lieten geen zeilschip toe
dat breder was dan 2.70 meter met een
kruiphoogte van 1.40 meter; de lengte
bedroeg daarbij vaak rond 15 meter. Met
een holte van ongeveer een meter leverde
dit een laadvermogen op van 17 tot 19
ton. Ter vergelijking: voor de zeilschepen
van de landelijke vaart was een tonnage
van 80 tot 150 ton gebruikelijk, bij een
lengte van 20 tot 25 meter.
Tweemastklipper
Tot de grootste schepen behoorden het
rijnschip en de tweemastklipper, die 35
tot 40 meter lang waren. Vermeldens¬
waard is de tuigage die deze schepen
voerden. De grote klippers en rijnsche¬
pen behoren tot de weinige scheepstypen

De tweemast rivierklipper behoorde tot de grootste zeilschepen van de binnenvaart. De klipper ‘Merwede’ werd in 1905 gebouwd op de werf van A. C. van Duyvendijk te Papendrecht.
I

van de binnenvaart die getuigd waren
met twee masten. Zij voerden een grote
mast en een kleinere bezaansmast met
strijkbare steng. In verband met de hoog¬
te van de vaste spoorbruggen over de gro¬
te rivieren (10.50 meter) was de lengte
van de bezaansmast zo dat met gestreken
steng en gestreken grote mast de brug ge¬
passeerd kon worden met staande be¬
zaansmast en de gehesen bezaan. Enkel
zeilend op de bezaan voer men dan on¬
der de brug door.
Enkele scheepstypen waren in hun afme¬
tingen in wel zeer grote mate aangepast
aan hun vaargebied. Men noemt dergelij¬
ke schepen ‘maatschepen’. We geven
twee voorbeelden van maatschepen.
Hagenaar
De hagenaar behoorde tot het aak-type
en was speciaal aangepast voor de vaart
op Den Haag. De hagenaar werd ook ‘wagenbrugger’ genoemd. Om tot in het cen¬

trum van Den Haag te kunnen varen en
daar te lossen moest de Wagenbrug ge¬
passeerd kunnen worden in de residentie¬
stad. Deze brug was 4.20 meter breed.
De maximale doorvaarthoogte was onge¬
veer 2.40, de maximale diepte 1.45 me¬
ter. De hagenaar had een cascobreedte
van 4.18 meter en om de Wagenbrug te
kunnen passeren moesten de zwaarden
van het schip verwijderd worden. Diepgeladen gaf de hoogte van deze brug geen
moeilijkheden, maar wel als het schip
leeg was. De bovenkant van de kop van
het schip, de mastkoker en de roef vorm¬
den één lijn. Alles wat daarboven uitstak
(lieren, bokkepoten) moest verwijderd
worden of opzij geklapt. Hagenaars had¬
den bovendien een kraan in het vlak.
Hiermee kon de schipper water in het
schip laten lopen dat er na de brug weer
met de hand uitgepompt werd. Al met al
was het ‘afbreken’ en weer opbouwen
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van het schip iedere keer een hele opera¬
tie die veel tijd kostte. Toch nam men
dit voor lief. Met een hagenaar kon een
schipper voldoen aan de grote vraag naar
stenen in deze stad. Dit type was dan
ook met name in deze branche in ge¬
bruik. De stenen werden geladen bij de
talloze steenfabrieken die aan de grote ri¬
vieren lagen. Naar mededelingen van
oud-schippers was deze vaart met name
het werkterrein van Gelderse schippers,
afkomstig uit bijvoorbeeld Dodewaard,
Nijmegen, Arnhem en Druten.
Maatkastje
Het Friese maatkastje is een relatief mo¬
dern zeilschip. Het is nooit in hout ge¬
bouwd. De rompvorm was duidelijk afge¬
leid van de kasten van de sleepvaart. Het
type ontleende zijn naam aan een provin¬
ciale verordening van 1904 voor de Frie¬
se binnenwateren, die bepaalde dat mo¬
torschepen die de grootste wateren in
Friesland mochten bevaren een maxima¬
le lengte mochten hebben van 31.50 me¬
ter, bij een breedte van 5.40 meter. Ook
voor zeilschepen gold de grens van 31.50
meter, maar de breedte was vrij. In de
praktijk was de breedte maximaal 6.20
meter in verband met de breedte van een
brug in de vaarweg van Friesland naar
Groningen. Bredere maatkasten moesten
buitenom varen, d.w.z. over het Wad.
Het Friese maatkastje was overigens geen
specifiek Fries type. Het werd gebouwd
in Griningen en Friesland maar ook in
Zwartsluis en Dodewaard.
1.4. De woonruimte
De meeste ijzeren zeilschepen van de bin¬
nenvaart werden bevaren en bewoond
door het schippersgezin. Het gezin had
de beschikking over een ruimte in het
achterschip en een - meestal klein - voor¬
onder in het voorschip, dat gebruikt
werd als slaapruimte voor twee tot vier
kinderen of een knecht. De woning kon
op verschillende manieren zijn uitge¬
voerd. We onderscheiden roefschepen,
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dekschepen en paviljoenschepen.
Bij een roefschip is een ‘dekhuisje’ op
het achterschip geplaatst, met een toegangsdeurtje aan de achterzijde en enkele
raampjes aan de zijkant. Op de grotere
schepen (groter dan 100 ton) bevatte de
roef een woonkamertje met kookgele¬
genheid en een aparte slaapruimte onder
het achterdek. De hoogte in de roef va¬
rieerde op deze schepen meestal van 1.60
tot 1.80 meter, maar vaak vormden roef
en achteronder één ruimte, vooral op de
schepen kleiner dan 100 ton. Zo’n wo¬
ning was als volgt ingedeeld. Tegen het
voorschot was een schouwtje gemaakt
met daarin een klein fornuisje. In de zij¬
kanten waren kastjes getimmerd met
daarvoor bankjes. In de roef stonden een
klein tafeltje en enkele stoelen. Onder
het achterdek waren kooien getimmerd,
meestal een tweepersoonskooi en één of
twee kinderkooi(en). Aan het voetenein¬
de van de tweepersoonskooi was vaak
een kribje gemaakt voor de baby. Een
schip van ongeveer 50 ton had een wo¬
ning met een vloeroppervlak van onge¬
veer 3 tot 4 m2. Grote zeilschepen zoals
klippers van meer dan 200 ton hadden
een betrekkelijk grote roef met soms
zelfs een apart slaapkamertje en een toi¬
let.
Op de dekschepen was de woning geheel
onderdeks, dat wil zeggen onder het ach¬
terdek. Meestal waren ook deze wonin¬
gen tamelijk uniform ingedeeld: een
klein portaaltje aan de voorzijde met
daarnaast een slaapkooi en helemaal in
het achterschip het woongedeelte met
een tweepersoonskooi. De dekschepen
werden vooral in het noorden van het
land gebouwd. Men vond ze onder ver¬
schillende scheepstypen terug.
De benaming van woning van de pavil¬
joenschepen suggereert misschien luxe,
maar ook hier bedriegt de schijn. Deze
woning leek op die van de dekschepen.
Ook hier bevond zij zich onder het ach¬
terdek. Het verschil met het dekschip is

dat ht achterste deel van het achterdek
ongevet 20 cm verhoogd was. Dit ver¬
hoogde teel noemde men een ‘paviljoen’.
De schipper staat vóór het paviljoen op
het ‘stuurdek’ om de helmstok tijdens
het varen te bedienen. Het vloeropper¬
vlak was 4 tot 6 m2. Schepen met een
paviljoen trof men vooral aan in Noord¬
en Zuid-Holland en de zuidelijke provin¬
cies. De woning werd vaak gebruikt om
het schip een typenaam te geven. Zo
sprak men van een dektjalk, of paviljoentjalk, een paviljoenkraak en zo voorts.
2. Sleepschepen
2.1. Algemeen
De stoommachine heeft in de particulie¬
re binnenscheepvaart nauwelijks een rol
van betekenis gespeeld. Toch is de
stoommachine van groot belang geweest
voor de binnenvaart in het algemeen, en
wel op een speciale manier: hij werd ge¬
plaatst in sleepboten, die in groten getale
gebouwd werden, zowel in de 19e als in
de 20e eeuw. Aanvankelijk trokken
stoomsleepboten de zeilschepen die bij
gebrek aan wind of met tegenwind nu
toch hun reis konden voortzetten; later
werden er vrachtschepen gebouwd zon¬
der eigen voortstuwing, speciaal ingericht
om gesleept te worden.
2.2. Rijnvaart
De sleepvaart vond het eerst toepassing
op de Rijn. De rijnschipper heeft in alle
tijden te maken gehad met het overwin¬
nen van de stroom. Zeilen was vaak mo¬
gelijk op de benedenrivieren, maar meer
‘naar boven’ was men eeuwenlang aange¬
wezen op het jagen van schepen door
mensen of paarden. Het is dus niet ver¬
wonderlijk dat de rijnvaart zeer geïnte¬
resseerd was in nieuwe snellere wijzen
van voortstuwing, waarmee massagoede¬
ren - met name in verband met de op¬
komst van de Duitse industrie - vervoerd
konden worden.

Al in de jaren 1840 werden op de Rijn
de eerste ijzeren sleepschepen - kanen of
kasten genoemd - getrokken door stoom¬
sleepboten. In de loop van de 19e eeuw
evolueerde dit scheepstype tot de 23000 ton metende sleepkasten of rijna¬
ken. Hoewel de sleepkast er op het eerste
gezicht plomp uitziet, had hij onderwa¬
ter meestal vloeiende lijnen om met zo
min mogelijk energie stroomopwaarts ge¬
sleept te kunnen worden. Met name in
de periode dat de sleepboten nog be¬
schikten over betrekkelijk geringe vermo¬
gens werd hier veel aandacht aan be¬
steed. De sleepkasten werden meestal ge¬
formeerd tot sleeptreinen en met enkele
tegelijk gesleept. Onderweg werd gewis¬
seld van sleepboot; op de bovenrijn was
meer vermogen nodig dan op de bene¬
denrijn. Op verschillende trajecten zette
men sleepboten in met verschillende ver¬
mogens, aangepast aan de stroomsnel¬
heid. Men kende ook verschillende typen
sleepkasten. De benaming hiervan hing
samen met de afmetingen van kanalen en
hun kunstwerken, die vanaf de Rijn toe¬
gankelijk waren.
Het was in de binnenvaart gemeengoed
dat de rijnvaart, en de rijnschipper, een
aparte plaats innamen. Niet voor niets
spreekt men bijvoorbeeld van de ‘Rijn¬
en binnenvaart’. Rijnschippers hadden
een hogere status dan binnenschippers.
De grootte van hun schepen en de geïn¬
vesteerde kapitalen zullen hier zeker een
grote rol in gespeeld hebben. De wonin¬
gen van de kasten waren vaak prachtig
betimmerd en ingericht; een marmeren
badkamer was bijvoorbeeld niet onge¬
woon.
2.3. De Kempenaar
Het bouwen van sleepschepen beperkte
zich echter niet tot de rijnvaart. Ook
voor de vaart op de kanalen werden
sleepschepen gebouwd en hand in hand
hiermee ontwikkelde zich in de loop van
de 20e eeuw een uitgebreid net van bin159

nenlandse stoomsleepdiensten waarvan
de sleepschipper gebruik kon maken. Dit
net van sleepdiensten zou pas na de
Tweede Wereldoorlog geleidelijk verdwij¬
nen. De eerste sleepschepen voor de bin¬
nenvaart noemde men ‘kastjes’. Zij wa¬
ren 30 tot 40 meter lang. Het meest be¬
kende ‘manusje-van-alles’ van de Neder¬
landse binnenvaart zou de kempenaar
worden, een sleepschip van 50 meter
lang. Dit schip ontleende zijn naam aan
het feit dat het de sluizen kon passeren
in de kanalen van de Belgische Kempen,
maar werd in geheel Nederland toege¬
past. De kempenaars hadden dus geen ei¬
gen voortstuwing. Voor iedere reis moest
een sleepboot worden aangenomen die
het schip naar de plaats van bestemming
sleepte. Na de Tweede Wereldoorlog,
vooral in de jaren vijftig en zestig, zou¬
den de meeste kempenaars worden ge¬
motoriseerd.
Het laadvermogen van een kempenaar
bedroeg ongeveer 550 ton. In vergelij¬
king met de zeilschepen waren dit dus
grote schepen. Ook de woonruimte van
deze sleepschepen was aanmerkelijk gro¬
ter dan die van de zeilschepen. Meestal
had het schippersgezin een roef met
aparte woonkamer en slaapruimten,
evenals een keuken en een toilet. Aan¬
vankelijk hadden de kempenaars en de
kastjes geen afgesloten stuurhut. Men
stond achter de roef in de open lucht te
sturen met het horizontaal geplaatste
stuurwiel, ’liggend haspel’ genaamd. De
schipper werd alleen beschut door een
soort windscherm. Pas later werd op het
achterdek een stuurhut geplaatst, evenals
een ‘theehut’, een soort bijkeuken achter
de roef. Aan deze ‘trits’: roef-theehutstuurhut herkent men heden ten dage gemakkelijk een voormalig, nu gemotori¬
seerd, sleepschip.
De sleepschepen werden vaak voorzien
van eigen laad- en losgerei. Op een onge¬
veer in het midden van het schip ge¬
plaatst mastdek stond een mast met aan
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de voor- en achterkant een laadboom. In
de jaren vijftig en zestig werden de mees¬
te sleepschepen gemotoriseerd, dat wil
zeggen voorzien van een in een machine¬
kamer geplaatste hoofdmotor, met
schroefasinstallatie.
Daarvóór werd op deze schepen al ge¬
bruik gemaakt van verbrandingsmotoren
op een andere manier. Een ‘dekmotor’
zorgde bijvoorbeeld vaak voor de aandrij¬
ving van de ankerlier. Al in de jaren der¬
tig werden sommige zeilschepen en sleep¬
schepen uitgerust met een zogenaamde
‘lamme arm’ of zijschroefinstallatie. Dit
was een voortstuwingsinstallatie die be¬
stond uit een op het voordek geplaatste
dekmotor die een schroefas met schroef
aandreef, die men naast het schip in het
water liet zakken. Het varen van dergelij¬
ke grote schepen met een zijschroefin¬
stallatie met weinig vermogen was niet
gemakkelijk, zeker niet als het schip leeg
was omdat het hoog op het water liggend
en met zijn platte bodem zeer gevoelig
was voor zijwind. Veelvuldig werd ge¬
bruik gemaakt van de vaartechnieken die
men nog uit de zeilvaart kende; de mees¬
te sleepschippers waren afkomstig uit de
zeilvaart.
Over deze periode van de Nederlandse
binnenvaart is nog weinig gepubliceerd.
Is de verklaring hiervoor dat deze sche¬
pen, anders dan de zeilschepen, niet ge¬
schikt zijn voor een nieuw gebruik als re¬
creatie/woonschip door particuliere lief¬
hebbers, zodat een maatschappelijk
draagvlak voor de afname van publicaties
over de sleepschepen gering is? Wel varen
er nog veel gemotoriseerde kastjes en
kempenaars in de actieve vrachtvaart,
meestal ingrijpend verbouwd. Het oor¬
spronkelijke sleepschip, kastje of kempe¬
naar, met laad- en losgerei, liggend haspel
en zonder stuurhut, is uitgestorven.

3. Motorschepen

schip van de West-Nederlandse beurt¬
schippers. Ook werden er nieuwe pak¬
schuiten gebouwd met een aan de motorvaart aangepast achterschip en met een
petroleummotor in een machinekamer
vóór de roef. Al spoedig na het op de
markt komen van de ‘liggende Rennes’
werd er een speciaal type motorschip ge¬
bouwd, die de schippers ‘beurtmotor’
noemden. Het onderwaterschip van de
beurtmotor voldeed beter voor de motorvaart dan dat van de oude jaag- en
zeilschepen. Het voorschip was scherp,
het achterschip was een zogenaamde
‘motorkont’. Deze schepen waren onge¬
veer 20 meter lang. Een grotere variant
van de beurtmotor was de ‘katwijker’,
met een lengte van 25 meter of meer.
De beurtschipper woonde in de regel niet
aan boord. Er was alleen accommodatie
voor een kort verblijf voor schipper en
knecht. Van voor naar achter was de in¬
deling van een beurtmotor als volgt:
- een vooronder met een vaak fraaie
teakhouten of eiken betimmering be-

3.1. De ‘beurtmotor’
De verbrandingsmotor heeft er vanaf de
jaren ’90 van de 19e eeuw ongeveer 60
jaar over gedaan om de positie te verkrij¬
gen in de binnenvaart die hij nu heeft.
De overgrote meerderheid van de Neder¬
landse binnenvaartschepen is anno 1988
uitgerust met een dieselmotor, geplaatst
in een machinekamer onderdeks, die een
schroefas met schroef aandrijft.
De eerste bruikbare verbrandingsmotor
voor de binnenvaart kwam rond 1890 op
de markt. Dit was de zogenaamde ‘lig¬
gende Rennes’, genoemd naar zijn uitvin¬
der de Nederlandse ingenieur D. van
Rennes. De motor vond vooral aftrek bij
de beurtschippers.6 De brandstof was pe¬
troleum. De motor bleef alleen lopen als
hij ook onder het varen permanent verhit
werd met een brander. Zonder de warm¬
te van de brander sloeg hij af. De petroleummotor werd veel ingebouwd in de
‘pakschuit’ (gejaagde beurtschepen), hét
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De luxe-motor ‘Emmanuel’, afgemeerd in de haven van Ooltgensplaat. Het poststempel van deze an¬
sichtkaart vermeldt 1940.
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doeld voor personenvervoer,
- het ruim, afgedekt met ronde ijzeren
luiken,
- brede gangboorden in verband met het
vervoer van vaten petroleum aan dek,
- een machinekamer met lage opbouw,
- een stuurdekje, soms met een demon¬
tabele stuurhut,
- een soort paviljoen met achteronder
slaapgelegenheid.
Vrijwel elke beurtmotor had eigen laaden losgerei. De petroleummotor heeft
buiten de beurtvaart betrekkelijk weinig
weerklank gevonden. De opkomst van de
petroleummotor veroorzaakte het ver¬
dwijnen van het gejaagde beurtschip. Een
informant, rond 1900 geboren, deelde
mij mede dat hij in zijn jeugd nog knecht
was geweest op gejaagde beurtschepen.
3.2. De ‘luxe-motor’
Met de gloeikopmotor kwam een motor
op de markt die ook aantrekkelijk was
voor niet-beurtschippers, de zogenaamde
wilde vaartschippers. Vanaf 1920 werd
deze motor van belang. De gloeikopmo¬
tor was zo kompakt dat hij geschikt was
om ingebouwd te worden in zeilschepen.
Zelfs in de allerkleinste zeilschepen, zo¬
als bijvoorbeeld westlanders, kon een
gloeikopmotor worden ingebouwd van
ongeveer 6-8 pk. De brandstof van de
gloeikopmotor was dieselolie, meestal
ruwe olie of gasolie genoemd. In vergelij¬
king met petroleum was dit een goedko¬
pe brandstof. Bovendien had de gloei¬
kopmotor niet het bezwaar dat hij per¬
manent verhit moest worden met een
brander. Dit hoefde alleen te geschieden
om de motor te kunnen starten. Met de
gloeikopmotor kwam een motor op de
markt die gemakkelijk te bedienen was
door iedere schipper. Apart personeel

voor de bediening was niet nodig. De
toepassing van de gloeikopmotor in
nieuwgebouwde motorschepen vond veel
plaats in de ‘luxe-motor’, een vrachtschip
vaarvan de romp veel leek op die van de
beurtmotor, maar waarvan de opbouw
anders was. De luxe-motor vond emplooi
in de beurtvaart, de wilde vaart maar ook
de zand- en grindvaart. Een grotere en
zwaarder gebouwde variant was de ‘Wad¬
en Sondvaarder’, vooral gebouwd te Gro¬
ningen voor de vaart naar de Oostzee. De
grote luxe-motors hadden een laadver¬
mogen van ongeveer 200 tot 250 ton.
Een grote luxe-motor was dus aanzienlijk
kleiner dan de meeste sleepschepen. De
nieuwbouw van grotere motorschepen en
de motorisering van de sleepschepen zou
pas na de Tweede Wereldoorlog opko¬
men. De luxe-motor ontleende zijn naam
aan de woning die men ’luxe’ vond en de
afgesloten stuurhut. De plaatsing van
roef en stuurhut op het achterschip was
anders dan men gewend was bij de zeil¬
en sleepschepen. Op de laatstgenoemde
schepen was het houten roer met helm¬
stok, c.q. het stuurwiel achter de roef ge¬
plaatst. Op de luxe-motor stond een zg.
‘salonroef. Dat wil zeggen dat de roef
helemaal achterop het schip stond en
daarvóór de stuurhut stond. Een echt
achterdek ontbrak dus op de luxe-motor.
Deze indeling werd vanaf de jaren twin¬
tig soms ook overgenomen op zeilsche¬
pen die werden omgebouwd tot motor¬
schip. Ook zij werden soms van een sa¬
lonroef voorzien. Evenals de sleepsche¬
pen en de beurtmotorschepen had een
luxe-motor vaak een eigen laad- en losge¬
rei. Een aantal luxe-motors is nog actief
in de vrachtvaart, maar ook zij beginnen
steeds zeldzamer te worden.

Noten
1. Verkenningen naar de waarde van bronnen
voor de geschiedenis van de Nederlandse bin¬
nenvaart zijn schaars. De volgende bronnen
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kunnen mogelijk van waarde zijn bij de bepa¬
ling van de aantallen schepen van de binnen¬
vaart.

-

-

-

De 19e eeuwse patentbelastingregisters.
Het is niet bekend of hier landelijke over¬
zichten van bestaan.
De 19e en 20e eeuwse registers van de
Scheepsmetingsdiensten in Nederland
(momenteel gevestigd te Amsterdam,
Groningen en Rotterdam). Het is niet be¬
kend over welke jaren complete registers
bewaard zijn gebleven.
Het archief van de Hoofdbewaring der
scheepsbewijzen, vanaf 1837.
Het archief van de Internationale Vereni¬
ging het Rijnschepenregister (I.V.R.), op¬
gericht n.a.v. de Acte van Mannheim, be¬
ginnend vanaf 1879.
De diverse waterschapsarchieven in Ne¬
derland.
Archieven van scheepsverzekeringmaatschappijen voor de binnenvaart.
Een overzicht van de binnenvloot, geba¬
seerd op de Binnenscheepvaartwet 1918
(Staatsblad no. 774) van 15 juni 1922, ge¬

2.
3.
4.
5.

6.

publiceerd in Statistiek van grootte en sa¬
menstelling van de binnenvloot in Neder¬
land, uitgave van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (C.B.S.) (’s-Gravenhage
1935).
Statistiek van grootte en samenstelling van
de binnenvloot in Nederland, uitgave C.B.S.
(’s-Gravenhage 1935), 11.
Idem, tabel XXIV, 43-44.
Scheepstypologieën, deel 8, in: Spiegel der
Zeilvaart 10e jrg. no. 8, oktober 1986, 22.
Uiterst gedetailleerde bron voor de afmetin¬
gen van Nederlandse vaarwegen zijn de Weg¬
wijzers voor de binnenscheepvaart, uitgege¬
ven door de Algemene Dienst voor de Rijks¬
waterstaat, ’s-Gravenhage. Voorzover mij be¬
kend uitgegeven vanaf ongeveer 1920.
J. Sepp, Van een oogje in het zeil naar een
oortje op de kar. Ondernemersgedrag in de
binnenlandse scheepvaart bij de overgang van
zeil naar motor (Amsterdam 1983) (docto¬
raalscriptie).

Agenda
5 - 6 december 1988: Landing of William III of Orange in England in het National Ma¬
ritime Museum in Londen. Symposium in het kader van de Brits-Nederlandse viering
van de landing van de Koning-Stadhouder in 1688. Nadere informatie: Dr. R. J. B.
Knight, National Maritime Museum, Greenwich, London SE 10 9 NF, England.
23 - 24 februari 1989: Eighth International Symposium of the Arctic Centre Gronin¬
gen. Thema: Life in the Polar Winter. Survival strategies of man and his natural re¬
sources. Inlichtingen: Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen, Grote Kruis¬
straat 2’, 9712 TS Groningen, tel.: 050-636834.
25 juni - 1 juli 1989: 13de Internationale conferentie voor de geschiedenis van de car¬
tografie. Internationale ontmoeting van kaarthistorici, kartografen, geografen, histori¬
ci, bibliothecarissen en archivarissen in Amsterdam, Leiden en Den Haag. Inlichtin¬
gen: drs. Jan Wemer, Universiteitsbibliotheek, Postbus 19185, 1000 GD Amsterdam.
1 - 9 augustus 1989: XVIIIth International Congress of History of Science dat wordt
gehouden in het congrescentrum in Hamburg en in het Deutsches Museum in Mün¬
chen. Het thema van dit congres, dat eens per vijfjaar wordt georganiseerd onder aus¬
piciën van de International Union for the History and Philosophy of Science, is ‘Sci¬
ence and Politica! Order’. Inlichtingen: ICHS Congress 1989, CPO Hanser Service,
Postfach 1221, D-2000 Hamburg-Barsbüttel.
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De overgang van zeil naar moter in de binnenvaart 1900-1940
Jan Sepp
Inleiding
In deze bijdrage komt aan de orde welke
factoren de overgang van de zeil- naar
motorschepen in de periode 1900-1940
beïnvloedden. Plaatsgebrek dwingt mij
daarbij deze overgang slechts in grote lij¬
nen te schetsen. Allereerst baken ik mijn
onderwerp af: over welke categorieën
van de scheepvaart binnen de Nederland¬
se grenzen hebben wij het eigenlijk?
Daarna worden de economische factoren
die de binnenvaart beïnvloedden ge¬
schetst. Een daaropvolgende paragraaf
gaat in op de technische factoren: welke
typen motoren waren beschikbaar? En
tenslotte wordt het tempo van motorisering van twee specifieke delen uit de be¬
drijfstak, de beurtvaart en de wilde vaart,
nader bekeken.
Wat is binnenvaart?
Niet alle schepen die op het Nederlands
binnenwater varen en voeren kunnen tot
de binnenvaart gerekend worden. Naast
binnenschepen komt men kustvaarders
tegen, die soms ver landinwaarts trekken.
Maar het zicht op de binnenvaart wordt
vooral bemoeilijkt door de internationale
vaart: de vaart over de Rijn en die op
België en Frankrijk.
De internationale vaart kent een eigen
conjunctuur en eigen economische en
technische ontwikkelingen. De wet op de
Evenredige Vrachtverdeling heeft bij¬
voorbeeld nooit voor de internationale
vaart gegolden. Wat de technische moge¬
lijkheden betreft: in het bijzonder de
Rijnvaart vaart op dermate ruim water
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dat het al vroeg de moeite waard werd
om te mechaniseren. Vanaf 1870 werd
de stoomsleepboot die één of meer sleepschepen zonder eigen vermogen trok op
de Rijn een normaal gezicht. Pas na de
Tweede Wereldoorlog waren de vermo¬
gens van de scheepsmotoren zodanig dat
de sleepschepen gemotoriseerd konden
worden en de sleepboten verdwenen. Het
principe is echter nooit verdwenen: de
duwboot met zes bakken is het moderne
equivalent van de sleep met twaalf sche¬
pen.1
De binnenvaart beschouw ik dus als de
scheepvaart die uitsluitend of voor het
overgrote deel binnen de landsgrenzen
uitgevoerd wordt. Maar ook hierin zijn
meer dan genoeg vormen van bedrijf te
onderscheiden.
De meest bekende vorm van binnenvaart
vóór 1940 is de beurtvaart. In de beurt¬
vaart voeren de schepen op dienstrege¬
ling. Voor de komst van de spoorwegen
had vrijwel ieder dorp in Nederland een
beurtdienst op een nabijgelegen markt¬
centrum, vaak ook op een verderweg ge¬
legen stad.2 Hoewel de opkomst van de
spoorwegen een aantal beurtdiensten
overbodig maakte, was het de vrachtauto
die de beurtschippers brodeloos zou ma¬
ken. De laatste beurtdiensten werden
echter pas in de jaren zestig van deze
eeuw opgeheven!
Een tweede vorm van binnenvaart was de
‘eigen handelsvaart’. Hierbij waren schip
en lading van dezelfde eigenaar. De turf¬
vaart is een goed voorbeeld: de schipper
voer naar het veen, kocht een lading turf

en voer terug naar de stad waar hij zijn
vaste lig- en verkoopplaats had. Maar ook
grotere ondernemingen hadden hun ei¬
gen schepen: Koninklijke Olie was het
bedrijf dat als eerste tankers op het Ne¬
derlandse binnenwater in de vaart
bracht. Eigen handelsvaart bestaat nog
steeds, getuige de recente commotie
rond de eigen duwbakken van Granaria.
Dan waren er vormen van binnenvaart
waarbij niet het landelijk waterwegennet
bevaren werd, maar waarbij de schipper
zich beperkte tot de eigen regio. Vooral
in het noordoosten (Groningen, Fries¬
land en Drenthe) ontstond een aparte
tak van scheepvaart, met een eigen con¬
junctuur, onafhankelijk van die van de
nationale vaart. Maar ook elders, bij
voorbeeld in het Westland, ontstond een
zeer regionaal georiënteerde vaart. Onno¬
dig te zeggen dat deze regionale vervoers¬
vormen mét de komst van de vrachtwa¬
gen verdwenen.3
Dan blijft een groep over die niet nader
gedefinieerd is: de wilde vaart. In de wil¬
de vaart voeren (en varen) de schippers
door het hele land en vervoerde men in
principe alles wat er aangeboden werd.
Natuurlijk ontstonden al in een vroeg
stadium gespecialiseerde-lading schepen,
maar het principe van de wilde vaart,
overal naar toe varen waar de lading om
vraagt, bleef overeind. In korte tijd werd
de wilde vaart gezichtsbepalend voor de
binnenvaart als geheel.
Merkwaardig genoeg is de wilde vaart de
jongste tak van binnenvaart. Vóór circa
1870 was er enerzijds geen landelijk aan¬
eengesloten vaarwegennet, anderzijds te
weinig vrachtaanbod om wilde vaart mo¬
gelijk te maken. Het was de industrialisa¬
tie van Nederland die de opkomst van
de wilde vaart mogelijk maakte. De snel¬
le overgang in Nederland van een overwe¬
gend agrarische naar een agrarisch-industriële ecomonie liet de binnenvaart niet
onberoerd.
In deze bijdrage zal ik mij verder hoofd¬

zakelijk beperken tot de twee gezichtsbe¬
palende takken van binnenvaart: de
beurtvaart en de wilde binnenvaart op
landelijke schaal.
Economische ontwikkelingen
Na de Belgische afscheiding (1839) bleef
Nederland achter als een overwegend
agrarisch gebied. De industrialisatie be¬
gon hier relatief laat, maar verliep snel.
Dit had een direct gevolg voor de vrachtenmarkt: varen was vóór circa 1860
hoofdzakelijk seizoenswerk, verbonden
met het transport van de oogst. Daarna
werd de invloed van de industrie steeds
meer merkbaar: de vrachtenmarkt werd
constanter.
De ontwikkeling van Nederland naar een
agrarisch-industriële natie bracht een
sterke verbetering van de infrastructuur
met zich mee. De scheepvaart profi¬
teerde hiervan op twee manieren: ener¬
zijds werden de bestaande regionale wa¬
terwegen aaneengesloten tot één lande¬
lijk net, anderzijds leidden de grote civie¬
le werken van na 1850 (Noordzeekanaal,
Nieuwe Waterweg, aanleg spoorwegen,
uitbreiding van de steden) tot een sterke
vraag naar transportruimte voor bouw¬
materialen.
Toch bleef de wilde vaart nog lange tijd
afhankelijk van de landbouw. De om¬
schrijving van de bietencampagnes in de
herfst als ‘een zwemgordel waarop velen
[...] zich drijvende blijven houden...’
stamt uit 1899, maar is tot zeker 1940
(en misschien wel tot op heden) actueel
gebleven.4 In de periode 1900-1940 rea¬
geerde de wilde vaart zowel op de landbouwconjunctuur als op de industriële
conjunctuur nogal extreem.
Vanaf 1900 was bovendien sprake van
overcapaciteit in de binnenvaart. De
‘gouden tijd’ van rond 1870 had nogal
wat mensen aangetrokken om te kiezen
voor het schippersberoep. Maar met het
wegvallen van de grote civiele werken na
ongeveer 1880 en met de landbouwcrisis
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aan het eind van de eeuw was de vrachtenmarkt veeleer gekrompen dan geëx¬
pandeerd. Ook waren de schepen groter
geworden. De overgang van houten naar
ijzeren schepen maakte dat er minder onderhoudsdagen en dus meer vaardagen
mogelijk werden. Bovendien werden de
reizen korter omdat de infrastructuur
verbeterde en men eventueel een beroep
kon doen op sleepboten bij weinig of
geen wind, later op een eventueel aanwe¬
zige motor. Door de overcapaciteit en de
conjunctuurafhankelijkheid is de binnen¬
vaart na 1900 nooit meer een echt bloei¬
ende bedrijfstak geweest.5
Dat wil niet zeggen dat de binnenvaartconjunctuur tussen 1900 en 1940 niet
perioden van bloei gekend heeft. Tot aan
de Eerste Wereldoorlog bleef het vrachtaanbod gestaag stijgen en schommelden
de vrachtprijzen rond het niveau dat ze
midden jaren ’90 van de vorige eeuw be¬
reikt hadden. De eerste Wereldoorlog
leidde tot een sterk toename van de
doorvoer naar Duitsland, die capaciteit
wegzoog van de binnenlandse markt.
Daarom konden de vrachtprijzen tot zeer
grote hoogte stijgen, maar het vrachtaanbod op de binnenlandse markt was ge¬
ring. De reactie kwam pas in 1921 -’22,
toen de prijzen sterk daalden en het aan¬
bod inkromp: de vrachtwagen begon een
plaats op de binnenlandse markt te vero¬
veren.
Tussen 1924 en 1928 trok de markt aan.
De vrachtprijzen stabiliseerden zich op
een wat lager niveau dan voor de Eerste
Wereldoorlog, maar er kon goed verdiend
worden in de wilde vaart. Al eind 1928,
dus nog ruim vóór de krach van oktober
1929, zakte de binnenlandse vrachtenmarkt geheel ineen. De oorzaak lag in
het afkalven van het verkeer op Duits¬
land, waardoor de binnenlandse markt
overstroomd werd door Rijnschepen.
Tot 1933 trad een groot aantal faillisementen op. Dit leidde echter niet tot ver¬
mindering van tonnage, daar de door de
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bank ingenomen schepen meteen weer
op de markt kwamen. De Wet op de
Evenredige Vrachtverdeling van 1933
verdeelde de pijn, en zorgde ervoor dat
de vrachtprijzen niet al te laag werden.
De overcapaciteit bleef, en leidde ertoe
dat het aantal reizen per schip per jaar zo
gering was dat de schippers en hun fami¬
lies op het bestaansminimum moesten le¬
ven.
De beurtvaart volgde een andere con¬
junctuur. Ook hiervoor nam het belang
van de landbouw geleidelijk af. Maar eer¬
der dan de wilde vaart kreeg de beurt¬
vaart te maken met concurrenten: de
spoorwegen zogen de passagiers weg,
buurtspoorwegen en later vrachtauto’s
het stukgoed-vervoer. Slechts op trajec¬
ten waar de nieuwe vervoermiddelen niet
konden komen (de vaart over de Zuider¬
zee, in Zeeland en deels de vaart over de
grote rivieren) kon de beurtvaart zich
handhaven. De beurtvaartondememers,
die vaak kapitaalkrachtiger waren dan
wilde vaartondememers, wisten zich ech¬
ter wèl te handhaven: zij waren het vaak
zelf die op de route, die ze voorheen met
een schip bedienden, een vrachtwagen¬
lijndienst instelden.
De eigen-handelsvaart ten slotte voelde
de conjunctuurschommelingen op een
heel andere wijze. De kleine schippers,
die met turf of mest voeren, zagen hun
handelswaar door de komst van moderne
brandstoffen en kunstmest steeds minder
waard worden. Soms vestigden zij zich
aan de wal en zetten hun handel met de
nieuwe produkten voort.
Velen echter prefereerden het varen bo¬
ven hun handel, en legden zich toe op de
wilde vaart. Grotere bedrijven, die meer¬
dere schepen hadden varen, expandeer¬
den of krompen hun vloot in al naar ge¬
lang de conjunctuur in hun bedrijfstak.
Zij vormden desondanks machtige belan¬
gengroepen in de binnenvaart dank zij
hun kapitaalkracht en organisatievorm.
Zo wisten zij bijvoorbeeld bij de voorbe-

reiding van de Wet op de Evenredige
Vrachtverdeling gedaan te krijgen dat zij,
mits hun vergunning verleend werd, niet
onder de werking van deze wet zouden
vallen. De naweeën daarvan zijn anno
1988 nog goed voelbaar.
De komst van de scheepsmotor
Stoomvoortstuwing vond in de binnen¬
vaart slechts twee toepassingen.' in de
sleepvaart en in de passagiersvaart. Op
zee kon men met stoom experimenteren
in zeilschepen met hulp-stoomvoortstuwing. Op het binnenwater was een derge¬
lijk compromis niet werkbaar: de machi¬
ne, de ketels, de bunkers en de zoetwatertanks waren bij elkaar zo omvangrijk
dat het traditionele binnenschip er geen
ruimte voor had. Vergroting van de sche¬
pen was, wegens de smalle en ondiepe
vaarwegen, tot zeker 1870 niet mogelijk.
Vandaar dat nieuwe scheepstypen ont¬
stonden: het passagiersschip en de sleep¬
boot.
Het passagiersschip werd ingezet op die
trajecten waar de spoorwegen (nog) niet
konden komen en waar een ruim vrachtaanbod was. Niet alle trajecten kwamen
in aanmerking: de stoomvaart had ruim
water nodig. Zo ontstonden vanaf circa
1850 stoomtrajecten op de grote rivie¬
ren, over de Zuiderzee en in Zeeland.
Het is geen toeval dat deze trajecten het
langst voor de passagiersvaart behouden
bleven: dezelfde factoren die ze aantrek¬
kelijk maakten om er vroegtijdig stoom¬
schepen op in te zetten, maakten dat ze
ook lang aantrekkelijk bleven.
Voor de aanschaf van een stoomschip
was kapitaal nodig. Het waren daarom
vrijwel nooit de beurtschippers zelf die
hun traject onder stoom brachten, maar
kapitaalkrachtige ondernemers, die een
vennootschap stichtten om de lijn te ex¬
ploiteren. De stoomvaartrederijen ston¬
den qua organisatie en operatie dichter
bij de spoorwegen dan bij de beurtvaart.
Typerend is dat men bij stoomvaart niet

sprak van ‘beurt’ diensten maar van ‘lijn’
diensten.6
De sleepboot deed zijn intrede allereerst
in de Rijnvaart en pas veel later in de
binnenvaart. Een sleepboot, zeker de eer¬
ste typen radarsleepboot, was zeer duur
in de aanschaf en in het gebruik. Alleen
bij volledig emplooi konden ze winst op¬
leveren. De komst van de schroef, de ge¬
leidelijke verbetering van het rendement
van de stoomvoortstuwing en de verbe¬
tering van de infrastructuur van het Ne¬
derlandse binnenwater maakten dat van¬
af circa 1870 over het hele land verspreid
sleepboothulp te huur was. Toch nam in
de binnenlandse vaart de tractie met
sleepboten en sleepschepen zonder eigen
voortstuwing geen hoge vlucht. De sleep¬
boot werd gezien als vervanging voor het
jaagpaard, als hulp bij het in- en uitvaren
van havens en als oplossing voor die en¬
kele reis waar haast bij was. Schuttevaêr
vermeldt dat nog rond 1900 “...wanneer
de Hollandse IJssel op werd gezeild, de
schipper te Gouda op een pond ‘Janha¬
gel’ (stroopwafelen) tracteerde, doch als
op werd gesleept, dan hadden de knechts
het zoo gemakkelijk gehad, dan moesten
die deze tractatie betalen.”7 Tot zeker
1900 was het zeilschip op het binnenwa¬
ter de norm, stoomschepen en gejaagde
schepen waren uitzonderingen.
De komst van de motor zou hier veran¬
dering in brengen. De vroegste stationai¬
re motor die commercieel uitgebracht
werd, de Ottomotor, stamt uit 1867. Het
zou echter tot 1892 duren voor de eerste
scheepsmotor op het binnenwater ver¬
scheen. Hij werd geplaatst in een schip
van de firma Hoogenraad en Wesselo te
Rotterdam.8 De motor was geen succes.
De eerste commercieel succesvolle
scheepsmotor was de petroleummotor.
In 1894 kwam de Utrechtse machinefa¬
briek ‘Drakenburgh’ hiermee op de
markt. De motor werd bekend onder de
naam van de directeur van de machinefa¬
briek: de Van Rennes motor. Deze dreef
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rechtstreeks een scheepsschroef aan. Ver¬
traging of een omkeerbeweging waren
niet mogelijk: de motor liep vooruit, en
zolang hij aanstond dreef hij de schroef
aan. Het principe van de motor was vrij¬
wel gelijk aan dat van de benzinemotor:
vergaste petroleum werd, vermengd met
lucht, in de cylinder geblazen, waar een
vonk het mengsel tot ontbranding
bracht. Om de petroleum te kunnen ver¬
gassen moest de motor heet zijn, dus hij
werd gestart op benzine.
Uiterlijk leek de motor nog niet veel op
wat wij tegenwoordig gewend zijn: de
cylinder was horizontaal geplaatst en
bracht zijn kracht via een groot vliegwiel
over op de schroefas.9 Hoewel de motor
duur was in brandstofgebruik ten opzich¬
te van vergelijkbare stoommachines,
woog het voordeel van de kleine omvang
hier tegenop. Bovendien bleek er geen
D. GOEDKOOPJr.
KROMHOUT WORKS.
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2-CYUNDER KROMHOUT MOTOR.

Een Kromhout petroleum motor van 70 PK.
Motoren van dit type, twee cylinder tweetakt
motoren met een star erachter gebouwde keerkoppeling, werden door veel fabrikanten ge¬
maakt. Zij werden hoofdzakelijk geplaatst in
beurtschepen. (Foto: Gemeentelijke Archief¬
dienst Amsterdam, Archief P.A. 300a, inv. nr.
40.)

168

bedienend personeel voor nodig te zijn,
dus was de motor in praktijk wat goed¬
koper dan een stoommachine.10 Tot in
de jaren ’20 werden er petroleummotoren op binnenschepen geplaatst.
Nog vóór 1900 ontstond een omkeermechanisme, dat maakte dat men ook
achteruit kon slaan en daarmee dus rem¬
men. Dit eerste systeem was op riemen
gebaseerd en het wilde nogal eens voor¬
komen dat de riemen op het cruciale mo¬
ment braken of van hun wielen aflie¬
pen.... De komst van de keerkoppeling in
1902 was dan ook een belangrijke stap
op weg naar acceptatie van de scheeps¬
motor.11
Op zeeschepen was vanaf ongeveer 1900
de dieselmotor dé verdringer van de
stoommachine. Het principe is simpel:
onder hoge druk wordt een brandstof/
lucht mengsel in de cylinder gespoten.
Bij de opgaande zuigerslag wordt dit
mengsel nog verder gecomprimeerd,
waardoor het spontaan tot ontbranding
komt. Problemen zijn het opbouwen van
de injectiedruk (5 atmosfeer en hoger)
en de constructie, die zeer zwaar moet
zijn om de hoge druk tijdens de ontbran¬
ding (30 atmosfeer en meer) te weer¬
staan. Voor de binnenvaart had een die¬
selmotor dan ook lange tijd soortgelijke
bezwaren als een stoommachine: de zwa¬
re constructie, de extra apparatuur voor
de brandstoflnjectie en de omvang van
de motor maakten dat een te groot deel
van de laadruimte van de relatief kleine
schepen opgeofferd moest worden aan
de motor.
Vandaar dat tussen 1900 en circa 1935
de motoren voor de binnenvaart zich on¬
afhankelijk van de motoren voor zee¬
schepen (en van stationaire motoren)
ontwikkelden. Deze jaren waren de jaren
van de ‘middendruk’-motoren, zo ge¬
noemd omdat zij niet de hoge druk van
echte
dieselsystemen ontwikkelden,
maar met een lagere druk (circa 10 atmo¬
sfeer en meer) werkten. Bij deze druk

kwam het brandstof/lucht mengsel ech¬
ter niet meer spontaan tot ontbranding,
dus moest er warmte van buiten toege¬
voegd worden.
De hele periode door waren er maar twee
systemen die dit, langs verschillende weg,
trachtten te bereiken. Het meest beken¬
de is het ‘gloeikop’-systeem. De gloeikop
was een door de cylinderkop gestoken
stuk ijzer dat met een brander (de lamp)
aan de buitenkant verwarmd werd. Het
werd daardoor zo heet dat het mengsel,
toch nog altijd samengeperst tot een re¬
spectabele druk van 10 atmosfeer, met
behulp van deze warmte tot ontploffing
kon komen. Het tweede systeem om een
middendrukmotor toch tot ontploffing
te laten komen werd ontwikkeld door de
Groninger ingenieur Jan Brons. In zijn
systeem werd de brandstof al in een
voorkamertje tot ontbranding gebracht.
Hierdoor zette het uit en werd zo de cy¬
linder ingejaagd. Niet alleen werd de
druk zo effectiever opgebouwd dan in
een gloeikopmotor, de brandstof werd al
brandend in de cylinder gebracht en
kwam dus gemakkelijk tot ontploffing.12
Beide soorten motoren waren betrekke¬
lijk simpele twee-takt motoren met een
constructie die het gebruik van kleppen
overbodig maakte. De druk om de lucht
in de cylinder in te brengen werd ont¬
wikkeld door deze in de krukas-kamer
samen te persen bij de neergaande zuiger¬
slag. Een bijkomend voordeel van de
middendrukmotoren ten opzichte van de
dieselmotor was dat ze, dank zij deze
simpele constructie, relatief weinig on¬
derhoud vergden. Middendrukmotoren
waren in brandstofgebruik echter tien a
twintig procent duurder dan dieselmoto¬
ren van vergelijkbare kracht.13
De gloeikopmotor werd al snel populair.
Brons richtte zich meer op de kustvaart
dan de binnenvaart, maar zijn motor
werd in licentie genomen door de Deutzfabrieken in Keulen en kwamen via die
omweg toch vrij veel in binnenschepen

terecht.
Rond 1910 waren beide systemen volle¬
dig betrouwbaar, en tot circa 1930 wer¬
den er wel verbeteringen in aangebracht
maar veranderden de principes niet. De
middendrukmotoren verouderden echter
in één klap met de komst van de Bosch
injector(1927). Deze verving de zeer
zwaar uitgevoerde brandstofpompen die
tot die tijd benodigd waren om bij echte
diesel motoren de inspuiting van het
lucht/brandstofmengsel te verzorgen.
Rond 1930 waren vrijwel alle motorenfa¬
brikanten overgestapt op echte dieselmodellen. De grote uitzondering was de
Kromhout Motoren Fabriek in Amsterdam-Noord, die pas in 1933 met de eersste dieselmotor uitkwam. Dit had fatale
gevolgen voor de fabriek: in 1925 wer¬
den veertig procent van alle nieuwge¬
bouwde motorschepen uitgerust met een
Kromhout motor. In 1935 was dat nog
maar tien procent.14
De gevolgen
Om te beoordelen hoe snel de overgang
van zeil- naar motortractie verliep heb ik
gebruik gemaakt van gegevens uit het ar¬
chief van de Hoofdbewaring der Scheepsbewijzen te Rotterdam, beter bekend als
het ‘Kadaster’. Hier werd (en wordt) de
boekhouding bijgehouden van vrijwel al¬
le nieuwgebouwde schepen.15 Uit deze
scheepsboekhouding heb ik de gegevens
over alle nieuw teboekgestelde schepen
verzameld over de jaren 1900, 1905,
1910, 1914, 1920, 1925, 1930, 1935 en
1939. Aan de hand van deze gegevens is,
met behulp van statistische bewerkingen,
getracht inzicht te krijgen in het tempo
van de motorisering in de binnenvaart.
De eerste tak van binnenvaart die van de
komst van de motor profiteerde was de
beurtvaart. Deze tak ondervond al vanaf
de jaren vijftig van de vorige eeuw toene¬
mende concurrentie van de stoomlijndiensten, van de spoorwegen en, later,
van de vrachtauto. De beurtschipperij
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kracht. Vanaf 1910 was bijna de helft
van alle nieuwe beurtschepen gemotori¬
seerd.
Opvallend is het achterblijven van de
beurtvaartrederijen. Onderstaande tabel
toont dat in 1900 nog vijfentachtig pro¬
cent van alle schepen van de rederijen
stoomschepen waren. In 1925 was dat
nog steeds vijftig procent.

wind of windstilte gebruik wordt ge¬
maakt, in drie uren van Kampen naar
Urk te kunnen stoomen.’18
Reeds in 1900 werd een kwart van alle
beurtschepen die nieuw in het kadaster
werden ingeschreven uitsluitend met be¬
hulp van een motor voortbewogen. Een
kwart werd nog uitsluitend gezeild, ruim
een derde was stoomvaart en rest be¬
stond uit schepen zonder eigen beweeg¬

AMSTERDAM (Holland).

Nieuw ingeschreven beurtschepen 1900 -1930
Verdeeld naar rederijvorm en voortbeweging
rederijen
jaar
1900
1905
1910
1914
1920
1925
1930

Vrachtboot.

13.01

—

Cargo launch.

3 X 1.09 Mtr.

—

Portcur.

—

Lastboot.

42'8" X 910" X 37".

Snelheid. «i.75 Zeemijl per uur.
Speed . 6.75 Knots.

Vitesse. 12.50 Kilomètres & 1'heurc
Geschwindigkeit 6.75 Knoten.

18 H. P. KROMHOUT.

De motorisering bracht een heel nieuw type schip op het water: de vormen van het zeilschip zijn in
deze motorpakschuit uit 1906 al grotendeels losgelaten. Dit type schepen vond zijn weg naar de lo¬
kale vaart en naar de beurtvaart. (Foto: Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, Archief P.A.
300a, inv. nr. 40.)

greep de kans om met een betrekkelijk
geringe investering ‘op tijd’ te varen met
beide handen aan. Reeds in 1896 kon
Van Rennes adverteren met ruim 50
schepen die van zijn petroleummotor
voorzien waren.16 In 1900 was dit aantal
opgelopen tot ruim 300.17
Dit waren echter lang niet allemaal mo¬
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torschepen: vaak werden de schepen als
zeilschip met hulpmotor gebouwd. Ook
de terminologie was nog niet aan de
nieuwe ontwikkelingen aangepast: toen
de schipper van het beurtveer Urk-Kampen in 1902 een motor op zijn schip liet
plaatsen meende hij ‘...door middel van
deze machine, waarvan alleen bij tegen-

% zeil

% stoom

particulieren
% motor

0

85

15

0
4
0
0

60
67
56
50

30
24
44
37

Na 1930 is het aantal nieuw teboekgestelde beurtschepen zo gering dat verdere
vergelijking niet zinvol is. Particuliere
beurtschippers stapten dus kennelijk eer¬
der en massaler over op motoren dan re¬
derijen, maar ze bleven tevens langer aan
het zeil vasthouden. Hoe is dit te verkla¬
ren? De rederijen voeren gemiddeld met
grotere schepen. Omdat de motoren tot
zeker 1910 onvoldoende vermogen had¬
den om deze grotere (passagiers-)schepen
voort te stuwen, is het niet verwonderlijk
dat juist de rederijen relatief laat over¬
stapten op motorkracht. Bovendien had
men ervaring met stoomschepen, connec¬
ties met machinebouwers en verder zal
enig conservatisme zeker een rol gespeeld
hebben. Het waren dus voornamelijk de
particuliere beurtschippers die vroeg mo¬
toriseerden. Zij waren in hoofdzaak de
afnemers van de petroleummotoren.
In de wilde vaart lag het beeld anders.

% zeil
30
23
12
6
26
18
12

% stoom
30
13
24
22
4
14
9

% motor
19
30
36
67
43
64
58

Hier hoefde men niet op dienstregeling
te varen. De concurrenten waren in de
eerste plaats andere wilde-vaartschippers,
en in veel mindere mate stoom- of trein¬
diensten. Pas de sterke opkomst van de
vrachtauto, vooral na de Eerste Wereld¬
oorlog, deed de wilde vaartschippers be¬
seffen dat zij niet het monopolie hadden
op onregelmatig vervoer. Tot die tijd was
motoriseren dan ook geen dwingende
noodzaak.
De wilde vaartschipper werd per afstand
bevracht. Hoe lang een reis duurde deed
er in principe niet toe, al werden er snelle-reizentoeslagen en, later, motortoeslagen betaald. Het voordeel hiervan was
echter vrij klein. Als een wilde vaart¬
schipper motoriseerde moest hij zijn in¬
vestering dus terugverdienen doordat hij
meer reizen ging maken. Maar juist in de
periode vanaf 1890 ontstond de structu¬
rele overcapaciteit waar ik eerder in dit
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Percentages Zeil—, Sleep- en Motorschepen

waar een motorschip bij sommige tolhef¬
fingen dubbel werd aangeslagen, of men
de motor nu gebruikte of niet.
De scheepsboekhouding lijdt aan één
groot manco: er werd alleen aangegeven
of een schip primair als zeilschip of pri¬
mair als motorschip ingericht was. Veel
zeilschippers kochten echter in de jaren
dertig een zijschroef of‘lamme arm’: een
klein motortje aan dek met een zeer lan¬
ge schroefas, die men over de zijkant van
het schip in het water kon laten zakken.
Anderen schaften zich een opduwer aan:
een vlet met een motor erin. Deze werd
achter het zeilschip gespannen en leverde
bij windstilte of matige tegenwind wat
extra stuwkracht. De laatste oplossing
werd veel gebruikt door schippers die re¬
gelmatig op Friesland en Groningen voe¬
ren: de opduwer werd achtergelaten in
Lemmer of Stavoren en men voer, belast

volgens Centraal Kadaster der Scheepsbewijzen

: ,:

■48.4:
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15.8
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artikel al op duidde. Vanuit de schipper
gezien betekende dit dat de wachttijd
tussen twee reizen toenam. Het voordeel
van de motor, sneller varen, betekende
dus niet automatisch dat er ook evenre¬
dig veel méér gevaren kon worden. Het
was, kortom, twijfelachtig of de investe¬
ring wel zo gemakkelijk terug te verdie¬
nen was. De wilde vaartschippers (bijna
allen particulieren) bleven de kat uit de
boom kijken.
Er waren nog andere factoren die de
overgang van zeil naar motor in de wilde
vaart vertraagden. Vanaf 1900 kwamen
er steeds meer en goedkopere sleepbootdiensten. Wie een snelle reis wilde maken
was dus niet per sé afhankelijk van een
motor. Slepen werd een reëel alternatief.
Daarnaast werd het bezit van een motor
soms zwaarder belast. Dit was met name
het geval in Friesland en Groningen,
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Schippers van kleine schepen, of zij die niet buiten de noordelijke regio kwamen, konden niet met
profijt op een motorschip overstappen. Zij zochten de oplossing in ‘opduwers’. (Foto: Rijksarchief
in Groningen.)
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1905

1910

1914

1920
Jaren

als zeilschip, door het gebied waar de tol¬
len voor motoren hoger lagen. Op de te¬
rugweg pikte men dan de opduwer weer
op.
Het totaal aan schepen met hulpmotorvermogen lag dus hoger dan uit alle beschipbare bronnen af te lezen valt. Hoe¬
véél hoger valt niet meer na te gaan.
Maar: zowel aan de zijschroef als aan de
opduwer kleefden zoveel nadelen dat ze
verdwenen zodra de scheepsmotor be¬
taalbaar werd. Zij moeten gezien worden
als een noodverband dat schippers, die
de kosten van een volwaardige motor
niet konden betalen, lieten aanleggen. Na
de Tweede Wereldoorlog verdwenen de

1925

1930

1935

1939

schepen met hulpmotorvermogen echter
weer van het vaarwater: dit noodverband
had de doodsstrijd ervan slechts ver¬
lengd.
Al met al werden de ondernemers in de
wilde vaart niet aangemoedigd om over
te stappen op de motor, en konden ze
ook lang zonder. Dit blijkt ook uit de ge¬
gevens van de scheepsboekhouding: nog
in 1939 was slechts 48,4 procent van alle
nieuw in het kadaster ingeschreven sche¬
pen een motorschip. Dertig procent be¬
stond uit sleepschepen en nog altijd
twintig procent werd gevormd door zeil¬
schepen (zie de grafiek).19 Wel is er een
duidelijk omslagpunt aan te geven: vanaf
173

1925 werden er meer motorschepen dan
zeilschepen in de vaart gebracht.
Nog in 1920 werd slechts een kwart van
alle nieuwe binnenschepen als motor¬
schip gebouwd en bestond bijna de helft
van het totaal uit zeilschepen. In 1925
was het percentage zeilschepen, dat
nieuw in de vaart gebracht werd, gehal¬
veerd: nog slechts 21,5 procent van alle
nieuwe schepen was een zeilschip. Het
percentage motorschepen klom naar
33,9. In 1930 was de verhouding: bijna
veertig procent motorschepen en twintig
procent zeilschepen (de rest werd ge¬
vormd door sleep- en stoomschepen).
Het percentage zeilschepen bleef daarna
redelijk constant rond de twintig, het
percentage motorschepen groeide lang¬
zaam tot de eerdergenoemde 48,4 pro¬
cent in 1939.
Het omslagpunt is verklaarbaar: in 1925
waren de middendrukmotoren geheel
uitontwikkeld en optimaal betrouwbaar,
bovendien waren de uitkomsten van het
schippersbedrijf in deze tijd alleszins re¬
delijk. De komst van de echte dieselmo¬
tor (met Bosch injector) rond 1930
maakte dat de brandstofkosten nog eens
met circa 10 procent daalden. De econo¬
mische baisse van de jaren dertig, die
voor de binnenvaart zeer hard aankwam,
vertraagde het tempo van de motorisering. Vele schippers bléven de kat uit de
boom kijken, ook nadat het optimale
moment om te motoriseren voorbijge¬
gaan was. De motorisering van de bin¬
nenvaart zou pas na de Tweede Wereld¬
oorlog voltooid worden.
Samenvatting
De binnenvaart was in de behandelde pe¬
riode geen homogene bedrijfstak. De
beurtvaart verschilde sterk van de wilde
vaart en ook de wilde vaart was weer ver¬
deeld naar vaart binnen het gehele land
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en vaart binnen een beperkte regio. Al
deze subgroepen hadden eigen, van el¬
kaar afwijkende, redenen om al of niet te
motoriseren.
Voor de beurtvaart kwam de motor als
geroepen. Hiermee kon men de concur¬
rentiekracht ten opzichte van de spooren tramwegen en ten opzichte van de
stoomvaartrederijen weer wat opvijzelen.
De traditioneel zeilende beurtveren gin¬
gen dan ook als eerste, vaak nog vóór
1900, op de motor over. De beurtvaartrederijen, traditioneel gebruikers van het
stoomschip, wachtten wat langer: ener¬
zijds ontwikkelden de vroegste motoren
te weinig PK’s, anderzijds was de motor
voor hen niet zö veel voordeliger dan de
stoommachine.
In de wilde vaart op nationale schaal
bleef men de kat langer uit de boom kij¬
ken. Voor de schippers in deze vaart was
er een alternatief voorhanden in de vorm
van sleepdiensten. De motorisering van
deze tak kwam dan ook pas goed op
gang in het midden van de jaren ’20,
toen enerzijds de toenmalige motoren
(middendrukmotoren) voldoende be¬
trouwbaar en zuinig waren gebleken en
anderzijds het economisch getij niet on¬
gunstig was. De baisse van na 1929 kon
de geleidelijke motorisering niet meer
stuiten. De wilde vaart op regionaal ni¬
veau zag de voordelen van de motor,
maar werd belemmerd in de aanschaf er¬
van door hoge tollen, (te) kleine schepen
voor motorinbouw en een ook in de ja¬
ren ’20 teruglopende conjunctuur. Hier
‘motoriseerde’ men hoofdzakelijk met
zijschroef of opduwer. Het tempo van de
motorisering lag in de wilde vaart lager
dan dat in de beurtvaart. Bij het uitbre¬
ken van de Tweede Wereldoorlog was de
motorisering nog niet voltooid. Dit zou
pas na 1945 gebeuren.
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‘Een nijver volksdeel met ondergang bedreigd’:
De Nederlandse binnenscheepvaart in de crisisjaren
D. Huizing
‘Het is de plicht der gemeenschap, voor
zoover zulks in haar vermogen ligt, die
verwoestende werking, welke een niet
onaanzienlijk gedeelte van onze kapitaal¬
goederen met vernietiging en een nijver
volksdeel met ondergang dreigt, tegen te
gaan.’1 Deze alarmerende woorden wer¬
den uitgesproken over de Nederlandse
binnenschipperij, die in de achter ons lig¬
gende jaren dertig een zeer ernstige crisis
doormaakte. Bovenstaand citaat is ont¬
leend aan de Memorie van Toelichting op
het wetsontwerp, waarmee de toenmali¬
ge regering de noodlijdende binnen¬
scheepvaart wilde ondersteunen.
Met de nodige tegenzin kwam de rege¬
ring tot de conclusie dat hier een taak
voor de overheid lag. Op advies van de
door haar in 1931 ingestelde Commissie
tot onderzoek van den economischen
toestand der binnenschipperij werd ten¬
slotte een vrachtverdelingsregeling op
stapel gezet. Na een korte behandeling
werd het wetsontwerp met grote meer¬
derheid van stemmen aangenomen: de
‘Wet van den 5den Mei 1933, houdende
tijdelijke maatregelen ter bevordering
van eene zooveel mogelijk evenredige
vrachtverdeeling in de binnenscheep¬
vaart’ trad op 7 september van dat jaar in
werking.2 Deze Wet EV werd als een tij¬
delijke crisismaatregel in het leven geroe¬
pen, maar na vijftig jaar zorgt de evenre¬
dige vrachtverdeling nog steeds voor be¬
roering in de Nederlandse binnenvaartwereld.
De regering voelde zich tot rechtstreeks
ingrijpen genoodzaakt vanwege de zeer
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ongunstige toestand waarin met name de
particuliere binnenschipperij verkeerde.
Deze werd niet alleen geweten aan de al¬
gemene economische depressie, die na de
ineenstorting van de New Yorkse beurs
in 1929 de jaren dertig zou beheersen.
Ook structurele wijzigingen in het gehele
vervoerwezen in Nederland werden ver¬
antwoordelijk geacht voor de malaise in
de binnenvaart.
Zo raakte de binnenscheepvaart tussen
de beide wereldoorlogen verwikkeld in
een felle concurrentiestrijd met de spoor¬
wegen en de vrachtauto. Daarnaast nam
sinds de eeuwwisseling het aanbod van
scheepsruimte steeds meer toe als gevolg
van nieuwbouw, schaalvergroting en motorisering van de Nederlandse binnen¬
vloot. Conjuncturele en structurele ont¬
wikkelingen verstoorden de verhouding
tussen beschikbare lading en vervoersca¬
paciteit dusdanig, dat de vrachtprijzen
daalden tot een niveau dat nauwelijks
nog bestaansmogelijkheden bood. Vele
binnenschippers gingen al in de jaren
twintig gebukt onder een felle onderlinge
concurrentie, lange wachttijden, dalende
vrachten en daarmee verbonden misstan¬
den in het bevrachtingswezen.
Crisismaatregel
De Wet EV maakte definitief een einde
aan het tijdperk van de vrije binnenvaartmarkt. Ooit waren met de Wet op de
Openbare Vervoermiddelen van 1880
monopolie en concessie in het vervoer¬
wezen opgeruimd. In de Eerste Wereld¬
oorlog voelde de overheid zich door de

bijzondere omstandigheden nog wel ge¬
dwongen tot rechtstreeks ingrijpen door
het instellen van Rijksschippersbeurzen.
Na de oorlog werd deze beursbevrachtingsregeling echter weer snel overboord
gezet en kreeg het vrije marktmechanis¬
me opnieuw alle ruimte.
Ook de Wet EV was oorspronkelijk be¬
doeld als een crisismaatregel: de tekst
vermeldde als uiterste afloopdatum 1 ja¬
nuari 1938. De regeling werd gezien als
een noodverband, dat de patiënt door de
crisis heen moest slepen. Het verwachte
natuurlijke economische herstel bleef
echter uit. Eigenlijk werd het economi¬
sche overheidsbeleid steeds meer geken¬
merkt door interventie en ordening. De
regering verlengde de regeling nog eens
met een half jaar en kwam daarna met
nieuwe voorstellen, waarin het principe
van de evenredige vrachtverdeling ge¬
handhaafd bleef. De dreigende oorlogssi¬
tuatie verhinderde echter een verdere
parlementaire behandeling. Na de Duitse
inval werd de binnenscheepvaart aan een
nieuwe regeling onderworpen, maar het
principe van de evenredige vrachtverde¬
ling bleef - zelfs tot op de dag van van¬
daag - onaangetast.
Noodtoestand
De door de regering ingestelde Commis¬
sie tot onderzoek van den economischen
toestand der binnenschipperij, naar haar
voorzitter Commissie Warner genoemd,
kwam in haar verslag van 11 augustus
1932 tot de conclusie, ‘dat de economi¬
sche toestand der particuliere binnen¬
schipperij zoo ongunstig is, dat voor vele
schippers van een noodtoestand kan wor¬
den gesproken...’.3 Het binnenvaartbedrijf werd in meerderheid uitgeoefend
door zogenaamde particuliere binnen¬
schippers. Deze waren afhankelijk van
het aanbod op de vrije vrachtenmarkt: in
deze wilde vaart voer de particulier daar
waar vracht aangeboden werd. Als eigenaar-schipper oefende hij zelfstandig met

gezin of familie zijn varend bedrijf uit. In
het kader van de Wet EV werden in 1936
ruim 11.500 particuliere binnenschepen
geteld met een gezamenlijk laadvermo¬
gen van bijna 2,9 miljoen ton.4 Andere
vervoersvormen als beurtvaart, vaste relatievaart en eigen vervoer completeren het
beeld van de Nederlandse binnenvloot,
die toen volgens de statistieken bestond
uit ruim 18.500 binnenschepen.
Hoe had het nu eigenlijk tot een dergelij¬
ke noodtoestand kunnen komen? Al
rond de eeuwwisseling kreeg de Neder¬
landse binnenvaartvloot te maken met
een structurele overcapaciteit aan laad¬
ruimte. Met de overgang van hout naar ij¬
zer (later staal) in de scheepsbouw en de
introductie van de stoommachine kon¬
den grotere en snellere schepen met een
langere levensduur gebouwd worden. De¬
ze schaalvergroting werd nog bevorderd
door de verbetering en uitbreiding van
het Nederlandse waterwegstelsel.
Na de dirigistische oorlogseconomie van
1914-1918 schiep de naoorlogse opleving
van de economie grote verwachtingen:
vele nieuwe schepen werden op stapel ge¬
zet, waaronder moderne, zogenaamde
luxe-motors voor de kleine binnenvaart,
en grote sleepschepen voor de Rijnvaart.
Deze nieuwbouwgolf werd nog bevor¬
derd door de soepele kredietverlening
van de scheepshypotheekbanken.
In de jaren twintig werd de motor vol¬
wassen en aantrekkelijk voor de binnen¬
vaart.5 Door betere sleepgelegenheid en
motorisering van de binnenvloot konden
snellere reizen gemaakt worden. Hiermee
werd de omloopsnelheid van de schepen
vergroot. Ook de techniek van laden en
lossen onderging verbetering: laad- en
lostijden werden zodoende verkort. Met
dergelijke technische ontwikkelingen
kreeg varen op tijd een nieuwe dimensie.
De in 1920 optredende economische cri¬
sis bleek van korte duur en het herstel na
1923 zorgde voor een toenemend vrachtaanbod met redelijke vrachtprijzen.
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Rond 1927 kwam hierin echter een ken¬
tering en werd een daling zichtbaar, die
zich tot ver in de jaren dertig voortzette.
De naoorlogse nieuwbouwgolf stokte. De
structurele overcapaciteit aan laadruimte
werd nog vergroot door een aantal ande¬
re ontwikkelingen. In het interbellum
onderging het Nederlandse vervoerwezen
een fundamenteel moderniseringsproces,
waarmee de concurrentieverhoudingen
tussen water-, weg- en railvervoer dras¬
tisch veranderden.6 De verbeteringen aan
het Nederlandse waterwegennet werden
voort gezet: voorbeelden daarvan zijn het
Wilhelminakanaal tussen Tilburg en Bre¬
da (1923), het Maas-Waal kanaal (1927),
de kanalisatie van de Maas tussen Maasbracht en Grave (1929) en het TwenteRijnkanaal tussen Zutphen en Enschede
(1936). De vervoermogelijkheden te wa¬
ter werden hier sterk mee vergroot, en
daarmee de concurrentiekracht van de
binnenvaart verhoogd. De binnenscheep¬
vaart raakte zo verwikkeld in een felle
concurrentiestrijd met de spoorwegen en
het wegvervoer. Met name de opkomst
van de vrachtauto in de jaren twintig
vormde een grote bedreiging voor de bin¬
nenvaart. De onstuimige groei van het
Nederlandse vrachtwagenpark werd be¬
vorderd door de vernieuwing en uitbrei¬
ding van het landwegennet. Ter illustra¬
tie: het vrachtwagenpark in Nederland
nam in de periode 1928 - 1938 toe van
bijna 29.000 tot 51.000.7 Met name in
het vervoer over korte afstand onder¬
vond de binnenvaart sterke concurrentie
van de vrachtauto.
Dit alles zorgde voor dalende vrachtprij¬
zen en lange wachttijden. Een situatie
die nog werd verergerd door de concur¬
rentie van schepen uit de internationale
Rijnvaart, die in tijden van crisis de Ne¬
derlandse vrachtenmarkt binnendrongen.
Het spook van de armoede waarde in me¬
nig schippersgezin rond. De economische
crisis van 1929 verergerde deze toestand
nog, maar eigenlijk hadden vele binnen¬
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schippers al in de jaren twintig te kam¬
pen met slechte bedrijfsresultaten.8
Provinciale vaart
Waar de Commissie Warner voor de parti¬
culiere binnenschipperij al van een nood¬
toestand sprak, concludeerde zij in haar
eindverslag ook, dat de binnenschipperij
in het Noorden van het land ‘met een ge¬
deeltelijk stervend bedrijf heeft te ma¬
ken’.9 Deze, wat wij noemen provinciale
vaart, werd uitgeoefend met talrijke klei¬
ne binnenschepen, die binnen de noorde¬
lijke provincies hun vaargebied hadden.
De provinciale vaart was nauwelijks ge¬
motoriseerd: jagen en zeilen waren de
belangrijkste vormen van voortbeweging.
Vaak scharrelden schippers met behulp
van hun verdiensten in het campagnevervoer van aardappelen en suikerbieten de
rest van het jaar door. Maar in de jaren
twintig bleven zelfs in de drukke herfst¬
tijd vele schepen werkeloos aan de kant
liggen.
Het in 1911 uitgebrachte verslag van de
Staatscommissie tot het nagaan van den
toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert vermeldde al: ‘Het is geble¬
ken, dat de schippers der noordelijke
provinciën een zwaarderen strijd te voe¬
ren hebben en in het algemeen in minder
gunstige voorwaarden leven dan de schip¬
pers uit de andere provinciën’.10 Ge¬
plaagd door smalle en ondiepe kanalen,
lage waterstanden, verouderde vaarreglementen en hoge watertollen, miste men
de aansluiting met de landelijke ontwik¬
kelingen naar schaalvergroting en motorisering. Juist de schippers in de provincia¬
le vaart waren erg kwetsbaar voor de
concurrentie van de vrachtauto. Met klei¬
ne binnenschepen, voor het merendeel
niet groter dan 80 ton, beperkte men
zich traditioneel tot het vervoer van klei¬
ne partijen over korte afstand.
Ook ging de binnenscheepvaart in de
noordelijke provincies - anders dan de
rest van het land - zwaar gebukt onder de

Talrijke binnenschepen verdringen zich in het veenkoloniale water. Foto: Rijksarchief Groningen.

vele scheepvaartheffingen. Achtergrond
hiervan was de omstandigheid dat de
zorg voor de waterstaat hier van oudsher
was overgelaten aan de lagere overheden.
De watertollen waren voor deze beheer¬
ders een belangrijke bron van inkomsten.
In het midden en zuiden van het land
waren de grote waterwegen onder beheer
van het rijk: deze waren sinds 1900 vrij
van tolheffing. Binnenschippers en ook
bedrijfsleven verzetten zich hevig tegen
deze ‘roofridderspraktijken’ van de tol¬
gaarders. Met name in de jaren dertig
werd dit als een groot onrecht ervaren;
het concurrerende autoverkeer werd juist
bevorderd door verbetering van de land¬
wegen en afschaffing van wegtollen, ter¬
wijl onrendabele spoor- en tramlijnen
met behulp van overheidssubsidies op de
been werden gehouden. De watertollen
bleven in de crisisjaren echter een last

voor de provinciale vaart.
De uitkomst is voorspelbaar: de bijzon¬
dere
oorlogsomstandigheden
waren
slechts een uitstel van executie voor deze
vorm van binnenscheepvaart. Na 1945
ging de provinciale vaart roemloos ten
onder. Haar vervoerstaak werd overgeno¬
men door de vrachtauto.
Overheidsdwang
De Commissie Warner deed het voorstel
over te gaan tot een evenredige vracht¬
verdeling in de binnenvaart, die van bo¬
venaf opgelegd zou moeten worden. De
ervaring had namelijk geleerd dat vrijwil¬
lige beurtregelingen in de bedrijfstak
steeds tot mislukken gedoemd waren.11
Een eerste serieuze poging om te komen
tot beurtbevrachting met vaste tarieven
deed zich voor in het noorden van het
land. In het vaargebied van de noodlij179

dende provinciale vaart wist de Nationale
Schippers Vereeniging (NSV) in de loop
van het jaar 1929 in tal van noordelijke
binnenvaartcentra eigen schippersbeur¬
zen op te zetten. Op het eind van dat
jaar exploiteerde de NSV zelfs in een
twaalftal plaatsen schippersbeurzen,
waaronder in Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Oude Pekela, Veendam
en Ter Apel.12 Onder de bezielende lei¬
ding van haar voorzitter Piet Harkema
wilde deze schippersbond met de beurs¬
bevrachting komen tot een gelijkmatige
werkverdeling en stabiele vrachtprijzen,
die het bedrijf weer lonend zouden ma¬
ken. De schipper zou niet langer afhan¬
kelijk zijn van de wil van de scheepsbe¬
vrachters en de gehate kroegbevrachting
zou verdwijnen. Het bevrachtingswezen
was namelijk sterk verbonden met het
cafébedrijf: de kroeg was een verzamel¬
plaats voor bevrachters en schippers.
Het succes van de NSV-beurzen duurde
niet lang. Het verzet van de kant van
scheepsbevrachters
en bedrijfsleven,
maar natuurlijk ook van de rederijen,
was groot, terwijl de onderlinge belan¬
gentegenstellingen het beurssysteem on¬
dermijnden. Met name motorschippers
en schippers met grotere binnenschepen
zagen niet veel in beursbevrachting. De
een na de ander werden de schippers¬
beurzen weer opgeheven, tot uiteindelijk
ook het laatste bastion, de beurs te Delf¬
zijl, begin 1931 ter ziele ging. Het indivi¬
dualisme van de schippers bleek toch
weer sterker dan de onderlinge solidari¬
teit.
Ook belangrijke scheepvaartcentra als
Rotterdam, Amsterdam en Maastricht
kenden vrijwillige beurtregelingen. In
Rotterdam werd in 1931 door de samen¬
werkende schippersorganisaties een Cen¬
traal Bevrachtingskantoor (CBK) opge¬
richt, maar ook hier duurde het succes
niet lang.
Met het verdwijnen van de vrijwillige
beurtregelingen waren de vrachtprijzen
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weer overgeleverd aan het vrije markt¬
mechanisme. Door de moordende con¬
currentie werd gevaren voor vrachtprij¬
zen die nauwelijks de kosten van de reis
dekten. De last van onderhoud en hypo¬
theek werd voor velen te zwaar. De Com¬
missie Warner moest dan ook constate¬
ren: ‘Dagen, ja weken achtereen, is de
schipper bezig met het bezoeken van
beurs, scheepsbevrachterskantoren, café’s en lunchrooms, in de hoop zijn vaar¬
tuig te kunnen doen bevrachten. Dat dit
demoraliseerend moet werken spreekt
wel vanzelf.’13 Alleen een dwingende re¬
geling van bovenaf zou de particuliere
binnenschippers nog enig soelaas kunnen
bieden.
Verdeling van armoede
Met de Wet EV wilde men allereerst de
gevolgen van de structurele overcapaci¬
teit voor het binnenvaartbedrijf wat
draaglijker maken, zodat - in de woorden
van de betrokken minister - ‘de ongunst
der tijden ietwat meer gelijdelijk over de
vakgenooten wordt verdeeld.’14 Ook
bood een dergelijke regeling de gelegen¬
heid de bestaande misstanden in het be¬
vrachtingswezen uit te roeien. Bovendien
konden met de regeling de vrachtprijzen
op een zodanig peil worden gebracht, dat
tenminste een bestaansminimum gehaald
kon worden.
Zo moest de binnenvaart door de moei¬
lijke tijden heen geholpen worden. De
Wet EV impliceerde dus wel een vracht¬
verdeling en een tariefregeling, maar dui¬
delijk geen capaciteitsbeheersing. Opleg¬
ging, sanering of financiële steunregelin¬
gen waren voor de regering echter uit
den boze: ze zouden de schatkist teveel
geld kosten. Niet onterecht wezen de te¬
genstanders van de wettelijke regeling er
op, dat hiermee slechts sprake was van
een ‘verdeeling van armoede.’
De evenredige vrachtverdeling was be¬
perkt tot het binnenlands goederenver¬
voer te water en specifiek ontworpen

voor de wilde vrachtvaart: het bedrijf
van de particuliere schipper. Andere ver¬
voersvormen als beurtvaart, vaste relatievaart en vervoer van eigen goederen wer¬

den buiten de evenredige vrachtverdeling
gehouden.
Een gedecentraliseerde uitvoering van de
regeling werd verkregen door de instel-

Indeling van de districten van de bevrachtingscommissies (Uit: Statistiek van de bevrachtingen in de
wilde vaart in Nederland (1934), 9).
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ling van bevrachtingscommissies. De be¬
noeming van deze commissies werd opge¬
dragen aan de betrokken Kamers van
Koophandel. Het land werd daartoe op¬
gedeeld in bevrachtingsdistricten, zoals
bijgaand kaartje laat zien. Een bevrachtingscommissie diende te bestaan uit ten¬
minste drie leden, vertegenwoordigers
van de bij de bevrachting betrokken par¬
tijen. De schippersorganisaties konden
daartoe een gemeenschappelijke aanbeve¬
ling voor een vertegenwoordiger van de
vervoerders indienen.
Een bevrachtingscommissie verleende
tussenkomst in bevrachtingszaken, be¬
oordeelde vrachtprijzen en vervoerscondities, en verdeelde de beschikbare lading
over de daarvoor geschikte schepen. Ver¬
der behoorde tot het werkterrein van de
commissie de afgifte van ontheffingen
voor de beurtvaart, van goedkeuringen
voor de tank- en relatievaart, en van ver¬
klaringen voor eigen vervoer.
De uitvoering van de EV werd gefinan¬
cierd door een beursprovisie van maxi¬
maal 2 procent van de vrachtprijs. Daar¬
boven was de schipper nog de gebruike¬
lijke provisie aan de scheepsbevrachter maximaal 5 procent - verschuldigd, die
bij het ontbreken van een dergelijke tus¬
senpersoon in de kas van de commissie
vloeide.
Voor en tegen
Toen in de loop van het jaar 1932 duide¬
lijk werd dat de regering serieus dacht
aan een ordening van de binnenvaartmarkt, ontketenden scheepsbevrachters,
handelaren, rederijen en ook beurtvaarders een ware protestcampagne. Het pro¬
test van het bedrijfsleven bracht ook de
Kamers van Koophandel tot een krachti¬
ge stellingname tegen het wetsontwerp.
Het belangrijkste bezwaar van het be¬
drijfsleven tegen de EV was de daaruit
voortvloeiende stijging van de vrachtprij¬
zen op de Nederlandse binnenwateren.15
Dit zou nog meer schepen van buitenaf
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aantrekken, en goederenvervoer naar de
concurrerende spoorwegen en vrachtwa¬
gen laten afvloeien. De Nederlandse ha¬
vens zouden zelfs te maken krijgen met
een verslechterende internationale con¬
currentiepositie.
Men vond ook dat de regeling een na¬
tuurlijke sanering van de Nederlandse
binnenvloot in de weg stond. De EV
werd door haar tegenstanders afgeschil¬
derd als een aanval op het particulier ini¬
tiatief: aktieve schippers, die met de tijd
waren meegegaan en een motorschip
hadden aangeschaft, werden de dupe!
Een belangenorganisatie als de Rotter¬
damse motorschippersvereniging De Sa¬
menwerking verzette zich dan ook heftig
tegen de regeling. De aanhangers van het
vrije marktmechanisme voerden aan dat
de regeling er toe bijdroeg ‘de ondernemerslust te verslappen, daar zij den
schipper den prikkel ontneemt om den
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Omslag van een brochure, door de tegenstan¬
ders van het wetsontwerp E. V. in omloop ge¬
bracht (Uit: Archief Kamer van Koophandel
voorde Veenkoloniën te Veendam).

verladers en ontvangers zooveel mogelijk
te gerieven, terwijl aan de verladers de
vrijheid van keus van vervoermiddel ont¬
nomen wordt.’16
De schippers brachten hiertegen in dat
niet zozeer de bekwaamheid van de
schipper de doorslag gaf, alswel de extra
provisie die deze wilde betalen! Het me¬
rendeel van de particuliere binnenschip¬
pers verwelkomde het overheidsingrij¬
pen. Tegelijkertijd zag men wel in, dat er
eigenlijk veel meer moest gebeuren om
de binnenscheepvaart uit het slop te ha¬
len. In het NSV-blad De Schipper werd
dit als volgt geformuleerd: ‘We beschou¬
wen het ontwerp als een eerste stap op
weg naar een regeling van het vervoer in
de binnenvaart, naar geordende verhou¬
dingen, waarin de binnenschipper als
mensch zijn rechten zal kunnen laten gel¬
den en zich niet als een overbodige last¬
post of kruipende onderdaan zal behoe¬
ven te gedragen.’17
Als volgende stap eiste men een rijks¬
steunregeling voor alle werkloze Rijn- en
binnenschippers, een soort wachtgeldre¬
geling voor de tijd dat de schippers op
vracht moesten wachten. Een dergelijke
regeling zou vergezeld moeten gaan van
rechtstreekse financiële bedrijfssteun en
een executieverbod voor hypotheekschepen. Ook verwachtte men op de lange
duur meer van verlaging van scheepvaarttollen, verdere aanleg en verbetering van
scheepvaartwegen, en beschermende
maatregelen voor de Nederlandse binnen¬
schippers.
Ook de schippers hadden de nodige kri¬
tiek op de regeling. Men vond het laak¬
baar, dat de benoeming van de bevrach¬
tingscommissies was opgedragen aan de
Kamers van Koophandel. Deze hadden
zich bij de behandeling van het wetsont¬
werp juist de felste tegenstanders ge¬
toond! Het resultaat was er dan ook
naar: in de bevrachtingscommissies was
een evenredige vertegenwoording van het
schipperselement ver te zoeken. Zo

stond in de bevrachtingscommissie Veen¬
dam één schipper tegenover vier verte¬
genwoordigers van het bedrijfsleven.18
Enkele Kamers van Koophandel achtten
overleg met de schippersorganisaties over
de benoeming van een vertegenwoordiger
zelfs niet nodig. De schippersorganisaties
waren van mening dat met deze regeling
te veel de kool en de geit werden ge¬
spaard, en alle gelegenheid voor fraude
en ontduiking werd geboden.
Aanwijzen of nummeren
De ontwerpers van de EV wilden niet te¬
rug naar een bevrachting op toerbeurt,
zoals vroeger op de Rijksschippersbeur¬
zen had bestaan. De bevrachtingscom¬
missies dienden tussenkomst te verlenen
door uit de voor het vervoer geschikte
schepen degene met de langste wachttijd
aan te wijzen: ‘Primair zijn de vervoerseischen, secundair is de wachttijd.’19 In
een aantal bevrachtingsdistricten, zoals
Veendam en Groningen, werd echter al
snel van dit systeem afgestapt en ging
men over op beursbevrachting met num¬
meren. Men onderkende het gevaar van
onderhandse afspraken tussen scheepsbe¬
vrachter en schipper, maar gaf toch de
voorkeur aan het systeem van nummeren
vanwege de vlottere afwikkeling.
Ook de binnenschippers waren voor een
dergelijke bevrachtingsregeling, omdat zij
zich hiermee - op volgorde van inschrij¬
ving - vrijwillig konden melden voor op
de beurs aangeboden vrachten. Het bleef
echter aan de bevrachtingscommissie om
te beoordelen of een bepaald schip voor
de aangeboden lading geschikt was. In de
praktijk hanteerden de ingestelde be¬
vrachtingscommissies dan ook verschil¬
lende systemen, die uiteenliepen van aan¬
wijzen tot nummeren.
De grote zelfstandigheid van de bevrach¬
tingscommissies was zeker in het begin
een bron van ergernis. Zowel schippers
als verladers beklaagden zich hierover: er
viel weinig eenheid in de uitvoering van
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de regeling te bespeuren. Diverse com¬
missies waren zeer vrijgevig met het ver¬
lenen van vrijstellingen voor de andere
vervoersvormen als beurtvaart en eigen
vervoer.
Tenslotte moest men nog lijdzaam toe¬
zien dat het reikwijdte van de Wet EV
belangrijk werd beperkt door het zoge¬
naamde Rijnvaartlek. Al bij de behande¬
ling van het wetsontwerp werd gepo¬
neerd dat de regeling in strijd was met
het in de Akte van Mannheim neergeleg¬
de principe van de vrije vaart op de Rijn.
In 1934 werd zelfs bij arrest van de Hoge
Raad bevestigd dat een aantal belangrijke
vaarwegen buiten de regeling vielen.20
De vrije vaart op de Rijn sloeg zo een vi¬
taal lek in de Wet EV. De regering over¬
woog nog even intrekking van de rege¬
ling, maar verzet van de schippersorgani¬
saties voorkwam een roemloos einde.

Uitvoering
Gezien de voorgeschiedenis is het niet
verwonderlijk dat de invoering van de
wettelijke regeling niet overal even soe¬
pel ging. Zo werd de bevrachtingscommissie te Veendam geconfronteerd met
een stakingsactie van particuliere binnen¬
schippers in de havenplaats Delfzijl.21
Aanleiding voor het conflict waren de
vrachtprijzen en het vervoer buiten de
beurs om. De commissie zag wel in dat
een vrachtprijsverhoging noodzakelijk
was, maar wenste niet verder te gaan dan
10 procent. Het argument daarbij was
dat de concurrentie van vrachtauto en
spoorwegen een verdere verhoging niet
toeliet. De binnenschippers eisten daar¬
entegen een verhoging van de vrachtprij¬
zen met 25 procent, en tevens de garan¬
tie dat al het vervoer te water over de
beurs zou worden geleid. De binnen¬
schippers weigerden voor de vastgestelde
tarieven te varen en legden het goederen-

vervoer in de haven van Delfzijl plat. De
bevrachtingscommissie hield echter vast
aan haar beslissing en dreigde over te
gaan tot aanwijzing van schepen. Bleven
de schippers dan nog weigeren, dan zou
het vervoer tijdelijk worden vrijgegeven.
Uiteindelijk kozen de schippers eieren
voor hun geld en kwam de beursbevrach¬
ting weer op gang, onder de door de
commissie vastgestelde tarieven.
De Wet EV had toch al snel positieve ge¬
volgen op het bevrachtingswezen. Kroegbevrachting en buitensporig hoge provi¬
sies werden met enig succes bestreden,
terwijl de vrachtprijzen weer stegen. Ook
de felle concurrentiestrijd onder de par¬
ticuliere binnenschippers nam met de
beursbevrachting af. Binnen een jaar na
invoering van de wet stegen de vracht¬
prijzen met gemiddeld zo’n 25 pro¬
cent.22 De schipper kon zodoende per
reis lonend varen, maar dit betekende
nog niet dat hij een voldoende aantal rei¬
zen kon maken. Al snel bleek dat met
deze regeling een voortdurende daling
van het vrachtaanbod in deze crisisjaren
niet kon worden voorkomen.
Tabel I:

Ter uitvoering van de aanstaande nieuwe bevrachtingsregeling voor de binnenscheepvaart wor¬
den personen gevraagd voor de waarneming van
agentschappen te: Klazinaveen, Stads- of Musselkanaal en/of Ter
Apel, Oude-Pekela, Veendam, Hoogezand of Sappemeer en Delf¬

zijl.
Vereischten: Volledige bekendheid met de binnenvaartbevrachting,
eenige administratieve ontwikkeling, beschikking over kantoorlocaliteit en
telefoon.
Scheepsbevrachters, vergunning- en verlof houders komen niet in aan¬

merking.
Uitvoerige sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, vóór 20 Juli a.s. in te
leveren aan het Secretariaat van de Kamer van Koophandel te Veendam.

Geen persoonlijk bezoek.
Advertentie in een regionale krant (Uit: Archief Kamer van Koophandel voor de Veenkoloniën te
Veendam).
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jaar
1934
1935
1936
1937
1938
1939

omvang van de bevrachtingen
in Nederland via de EV

bevrachtingen in tonnen
9.852.095
9.021.049
8.708.979
9.886.303
9.542.285
11.473.887

index
100
91.6
88.4
100.4
96.9
116.5

Bron: Statistiek van de bevrachtingen in
de wilde binnenvaart in Nederland, CBS
De meeste bevrachtingsdistricten kregen
te maken met een daling in de beursbe¬
vrachtingen. De beursdwang kon door
een aantal lekken in de regeling ook met
de grootste moeite in stand worden ge¬
houden. Een groot mankement was het

totale gebrek aan toezicht op de naleving
van de wet. Clandestien vervoer werd
daarbij nog in de hand gewerkt door de
milde houding van justitie en politie te¬
genover overtredingen. Sommige schip¬
pers verkozen doelbewust de (geringe)
kans op een boete boven de lange wacht¬
tijden. Ook het optredende Rijnvaartlek
bemoeilijkte het toezicht op de bevrach¬
tingen zeer. Met name het Rijnvaartlek
veroorzaakte een sterke achteruitgang in
de districten Rotterdam, Dordrecht en
Nijmegen. Dit kon later echter voor een
groot deel worden gecompenseerd door
het toenemende steenkolenvervoer van¬
uit Limburg.23
Het vrachtaanbod volgde in grote lijnen
het conjunctuurverloop. Tot 1937 was
er sprake van een daling van de beursbe¬
vrachtingen. In dat jaar deed zich een op¬
merkelijk herstel voor; deze verbetering
was echter wankel, en eerst de internatio¬
nale herbewapening zorgde voor een toe¬
nemend vrachtaanbod. Uiteindelijk be¬
zorgde de economische opleving vlak voor
de Tweede Wereldoorlog ook de binnen¬
vloot meer werk en hogere vrachtprijzen.
Des te schrijnender is het te moeten con¬
stateren dat de vervoerscapaciteit van de
particuliere binnenvloot onder het regi¬
me van de Wet EV beduidend toenam!
Tabel II: omvang van het laadvermogen
van de particuliere schipperij
in Nederland

peildatum
1-3-1934
1-1-1936
1-1-1937
1-1-1938
1-1-1939
9-5-1940

laadvermogen
in tonnen
2.413.054
2.866.254
2.928.892
2.949.064
2.993.064
3.560.372

index
100
118.8
121.4
122.2
124
147.6

Bron: Statistiek van de grootte en sa¬
menstelling van de binnenvloot in Neder¬
land, CBS
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De expansie van de Nederlandse binnen¬
vloot onder de Wet EV deed zich met na¬
me voor bij de categorieën sleepschepen
en gemotoriseerde binnenschepen. Onder
invloed van conjuncturele ontwikkelin¬
gen en protectionistische maatregelen in
het buitenland liepen steeds meer sche¬
pen uit de internationale vaart over naar
de binnenlandse vrachtenmarkt. Zeil¬
schepen namen in aantal en aandeel dui¬
delijk af: een deel werd uit de vaart ge¬
nomen, een ander deel werd gemotori¬
seerd. De voortgaande motorisering van
de Nederlandse binnenvloot uitte zich in
de inbouw van een motor, het gebruik
van de opduwer en in mindere mate de
zij schroef.24
Naast de concurrerende vrachtauto werd
de beursbevrachting ook bedreigd door
»V---

DIESEL¬
MOTOREN
VOOR DE

BINNEN¬
VAART

In de jaren twintig werd de motor voor binnen¬
schepen aantrekkelijk (Uit: M. van der Sleen,
De economische positie onzer particuliere bin¬
nenschippers en de middelen om daarin verbete¬
ring te brengen (Leeuwarden 1930) 33).
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andere vervoersvormen te water, waar¬
mee buiten de beurs om goederen wer¬
den vervoerd. In de overlevingsstrijd stel¬
den beurtvaarders, relatievaarders en ver¬
voerders van eigen goederen alles in het
werk om hun aandeel in het goederenver¬
voer uit te breiden.25
Klachten over het onttrekken van massavervoer aan de beursbevrachting door de
beurtvaart waren talrijk. Ook de beurt¬
vaarders hadden sterk te lijden van de
concurrentie van de vrachtauto. Velen
zagen zich dan ook gedwongen over te
schakelen op paralleldiensten met vracht¬
wagens of hun beurtschepen uit de vaart
te nemen. Enkele bevrachtingscommissies gingen over tot contingentering van
de beurtvaart, maar het is de vraag of een
dergelijke maatregel het afglijden van
massavervoer naar de beurtvaart kon
voorkomen. Direct toezicht zoals bij de
beursbevrachting ontbrak.
Ook voor de vaste relatievaart werd op
initiatief van het ministerie tot een stel¬
sel van contingentering overgegaan, ten¬
einde uitbreiding van deze vervoersvorm
te voorkomen. De vaste relatieschippers
werden verplicht tot betaling van de
beursprovisie en registratie van elke reis.
Het bestaan van de EV is in ieder geval
een sterke stimulans geweest voor het ei¬
gen vervoer. Met de stijgende vrachtprij¬
zen werd het voor steeds meer onderne¬
mingen lucratief om het vervoer zelf ter
hand te nemen. Ook de verkapte vracht¬
vaart nam een grote vlucht: onder het
mom van eigen vervoer werden goederen
in opdracht en voor rekening van derden
vervoerd, buiten de beurs om.
Moeilijke tijden
Na de Duitse inval werd de binnen¬
scheepvaart aan een nieuw stelsel van re¬
gelingen onderworpen. Met het Binnenscheepvaartbesluit van 24 oktober 1941
werd de Wet EV formeel buiten werking
gesteld, maar het principe van de evenre¬
dige vrachtverdeling bleef gehandhaafd.

De crisismaatregel van 5 mei 1933 is tij¬
dens haar uitvoering steeds onderwerp
van kritiek geweest. De regeling bleef in
die magere jaren dertig echter tegen alle
stormen in gehandhaafd. Zelfs het nega¬
tieve advies van een belangrijk adviesor¬
gaan kon daar niets aan veranderen. In
1936 adviseerde de Centrale Commissie
van Advies en Bijstand voor het Wegen¬
fonds de regering nog dat ‘de Wet op de
e.v. ten spoedigste behoort te worden in¬
getrokken.’24 Directe aanleiding voor dit
negatieve advies was het Rijnvaartlek,
maar ook de grote autonomie van de bevrachtingscommissies. Intussen waren or¬
dening en coördinatie van het vervoers¬
wezen echter tot kern van het overheids¬
beleid geworden. De regering legde het

negatieve advies dan ook naast zich neer.
De Wet EV bleef in essentie een crisis¬
maatregel; maatregelen ter oplossing van
de structurele overcapaciteit bleven uit.
De ergste nood werd met deze maatregel
gelenigd, zodat de binnenschippers de
moeilijke tijden konden doorworstelen.
Toch is deze wettelijke regeling van in¬
grijpende betekenis geweest, zowel voor
de bedrijfstak als voor de overheid zelf.
Feitelijk had de overheid tot dan geen
enkele bemoeienis met het goederenver¬
voer te water. Nu kunnen we constate¬
ren, dat het systeem van de evenredige
vrachtverdeling ondanks verschillende
pogingen tot opheffing nog steeds be¬
staat.
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beurs: evenredige vrachtverdeling en de bevrachtingscommissie te Veendam 19331939 (Groningen 1984) 37.
19. Memorie van Toelichting, ontwerp van wet.
Bijlage bij: Verslag van de commissie tot
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onderzoek (1932) 48.
20. Bij arrest van de Hoge Raad op 17 decem¬
ber 1934 werd het recht van de vrije vaart
op de Rijn bevestigd voor: Boven-Rijn,
Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en Lek,
Waal, Boven- en Beneden-Merwede, Noord,
Nieuwe Maas, Schuer en Nieuwe Waterweg.
Zie: H. P. Linthorst Homan, Wet van den
5den Mei 1933, S. 251, ter bevordering van
eene zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart met aanteekeningen, ontleend aan de gewisselde
stukken, de beraadslagingen enz. (Zwolle

1933, met aanvullingen) 83.
21. D. Huizing, a.w. (1984) 68.
22. S. de Hoo, De wet op de evenredige vrachtverdeeling in de praktijk. In: Prae-Adviezen
tiende Binnenscheepvaart-Congres op 1214 juni 1934 te Hengelo (O) (Amsterdam
1934)299.
23. Het aantal verklaringen voor eigen vervoer
steeg dan ook van rond 3.600 per 1 maart
1934 tot bijna 4.900 per 1 januari 1939.
Zie: D. Huizing, a.w. (1984) 56.
24. Ibidem, 50-56.
25. Ibidem, 74-83.

Agenda

Augustus 1990: Food for the world; maritime trade and shipping of foodstuffs, het
driejaarlijks congres van de International Commission for Maritime History, deze maal
in Madrid te houden. Nadere gegevens worden later gepubliceerd.
Augustus - september 1990: Vllth International Congress of Maritime Museums in het
Statens Sjöhistoriska Museet te Stockholm, Zweden. Het driejaarlijks congres van
ICMM wordt in Stockholm gehouden ter gelegenheid van de opening van het Wasamuseet. Inlichtingen: L. A. Kvarning, Statens Sjöhistoriska Museet, Museivagen 3,
S-115 27 Stockholm.
1992: The Vancouver Conference on Exploration & Discovery te organiseren door de
Simon Fraser University in Burnaby, B.C., Canada, in het jaar dat wordt herdacht dat
Columbus 500 jaar geleden Amerika bereikte en Vancouver 200 jaar geleden de
noordwestkust van dat continent bereikte. De organisatie van de conferentie doet een
oproep voor lezingen met betrekking tot Vancouvers reis en tot ontdekkingsreizen in
de periode 1492-1792. De lezingen kunnen betrekking hebben op wetenschappelijk
onderzoek, cartografie, antropologie, kunst (zowel van meevarende kunstenaars als
van inheemse bevolkingsgroepen), diplomatie en op de invloed van de cultuur van de
oude wereld op de nieuwe. Inlichtingen en aanmelding van lezingen: Professor Hugh
Johnston, Conference Director, Department of History, Simon Fraser University, Bur¬
naby, British Columbia, Canada V5A 1S6.
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Over de auteurs
H. J. A. Dessens, geboren in 1955, stu¬
deerde geschiedenis aan de Rijksuniversi¬
teit te Leiden. Hij is vanaf 1982 werk¬
zaam bij het Maritiem Museum ‘Prins
Hendrik’ te Rotterdam. Als conservator
houdt hij zich vooral bezig met de ge¬
schiedenis van de Nederlandse binnen¬
vaart.
D. Huizing, geboren in 1953, studeerde
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Groningen, met bijzondere belangstelling
voor de regionale geschiedbeoefening.
Zijn doctoraalscriptie handelde over de
provinciale binnenscheepvaart in de Gro¬
ninger Veenkoloniën en het functioneren
van de wet op de evenredige vrachtverde¬
ling in deze regio in de jaren dertig:
Schipperen met een zwakke beurs: even¬
redige vrachtverdeling en de bevrachtingscommissie te Veendam, 1933-1939.
Hij is thans werkzaam bij de Educatieve
Dienst van de Provinciale Bibliotheek¬
centrale Groningen.
J. Sepp, geboren 1953, studeerde enkele
jaren geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nog steeds is geschie¬
denis voor hem een hobby. In het bijzon¬
der de scheepvaartgeschiedenis heeft zijn
belangstelling.

Prijs
Het Internationale Coronelli-Gesellschaft
für Globen- und Instrumentenkunde te
Wenen, Oostenrijk, heeft besloten om
met ingang van 1988 een driejaarlijkse
prijs uit de loven onder de naam:
Fiorini-Haardt Prize of the
International Coronelli Society
De prijs is vernoemd naar twee pioniers
op het gebied van onderzoek naar oude
globes, de Italiaan professor Matteo Fiorini (1827-1901) en de Oostenrijker Ro¬
bert Haardt (1884-1962). De prijs wordt
toegekend door een jury bestaande uit
drie leden van het Coronelli-Gesellschaft.
De prijs, die bestaat uit een bedrag van
7000 Oostenrijkse Shillings, gaat naar
een ongepubliceerd wetenschappelijk on¬
derzoeksresultaat op het gebied van oude
globes of instrumenten dat minder dan
drie jaar oud is. Het Coronelli-Gesell¬
schaft heeft het recht het winnende on¬
derzoek te publiceren in haar tijdschrift
Der Globusfreund. Voor verdere inlich¬
tingen: Coronelli-Gesellschaft, Dominikanerbastei 21-28, A-1010 Wien, Oosten¬
rijk.
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B oekbesprekingen
Brian Lavery, The arming and fitting out of En¬
glish ships of war 1600-1815 (Londen: Conway
Maritime Press, 1987, 319 p., ill., £ 30,—, ISBN
0-85177-451-2).
In de afgelopen tien jaren bracht het actieve
Londense uitgevershuis Conway Maritime Press
een reeks studies op de markt over de techni¬
sche evolutie van het Westeuropese oorlogsschip
in de periode van ca 1600 - ca 1850. Ook het
gebruik van deze categorie schepen als ‘werk¬
vloer’ krijgt in die boeken ruime aandacht. Een
stevige nadruk ligt in alle studies op de Engelse
component. Een paar titels. James Lees’ The
masting and rigging of English ships of war
1625-1860 (1979), John Harland’s Seamanship
in the age of sail. An account of the shiphand¬
ling in the sailing man-of-war 1600-1860 (1984)
en Peter Goodwin’s Construction and fitting of
the sailing man-of-war 1650-1850 (1987). Daar¬
tussendoor verschenen dan nog deelstudies over
specifieke schepen uit de genoemde periode in
de serie ‘Anatomy of the Ship.’
Van dezelfde auteur, die in 1983/84 het twee¬
delige standaardwerk The ship of the line 16501850 publiceerde, verscheen dan kortgeleden
het hier aan de orde zijnde boek. De auteur
geeft daarin van een aantal belangrijke uitrus¬
tingsstukken aan boord van (Engelse) oorlogs¬
schepen een ontwikkelingsgeschiedenis op
hoofdpunten. Daarnaast heeft hij nog twee oog¬
merken met deze studie. Lavery wil het misver¬
stand uit de wereld helpen, dat de Engelse ma¬
rine behoudend was bij het toepassen van tech¬
nische innovaties; het tegendeel is waar: nieuwe
vindingen werden eerst en vooral toegepast bij
oorlogsschepen (het stuurwiel bijvoorbeeld en
het met koperen platen beslaan van scheeps¬
rompen beneden de waterlijn). Daarnaast geeft
het onderwerp van zijn studie de auteur de kans
om aan te geven van hoeveel her en der bij toe¬
leveringsbedrijven verspreide vakkennis de En¬
gelse marine steeds weer afhankelijk was bij het
bouwen van betrouwbare gevechtplatforms.
Welke onderwerpen komen nu in dit boek aan
de orde? Het roer: zijn constructie, ophanging
en besturing met helmstok en stuurwiel. De an¬
kers: vormen en afmetingen. Kaapstanders: de
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diverse plekken waar zij een plaats vonden en:
hoe worden ankerkabels behandeld met behulp
van deze werktuigen? De bescherming van de
romp van houten schepen beneden de waterlijn
- met mengsels van traanolie, hars en zwavel of
van pek en teer, of met loden of koperen pla¬
ten. Lenspompen krijgen een hoofdstuk evenals
de verschillende typen scheepsboten en -sloe¬
pen. Ruime aandacht hebben de kanons: hun
fabricage, vormen en maten, hun toebehoren als
rolpaarden en broekings, en hun aantallen en
typen aan boord van de verschillende typen
oorlogsschepen. Ook het wonen en het werken
aan boord worden behandeld: waarin sliep men
van hoog tot laag, hoe zag de kombuis eruit en
hoe staat het met de sanitaire voorzieningen?
Tenslotte is er dan nog een kort hoofdstuk over
de semi-vaste uitrustingsstukken: luiken, trap¬
pen, roosters, (kooi)verschansing.
Alle onderwerpen worden ruimschoots verdui¬
delijkt met reproducties van eigentijdse afbeel¬
dingen, met (detail)opnamen van scheepsmodel¬
len en met tekeningen. Voor ieder, die kennis
neemt van dit boek van Brian Lavery en van de
in het begin van deze bespreking genoemde stu¬
dies, kan het (Engelse) oorlogsschip uit de jaren
1600-1850 nauwelijks nog geheimen hebben,
lijkt mij.
Al diegenen, die zich verdiepen in de technische
ontwikkeling van het oorlogsschip-onder-zeil óf
die zich met krijgsoperaties ter zee bezighouden
en bijvoorbeeld vragen hebben over het uit de
vuurlinie boegseren van een getroffen schip of
over het drijvende houden van een houten schip
dat onder de waterlijn kapotgeschoten is óf die
hun handvaardigheid aanwenden voor het bou¬
wen van modellen van oorlogsschepen onder
zeil - al diegenen zullen in Lavery’s boek zeer
veel nuttigs aantreffen. De aanschafprijs van het
boek is hoog, maar de studie is een investering
van £ 30,— zeker waard.
L. M. Akveld
Brian Lavery, The Royal Navy’s first ‘Invinci¬
ble’ 1744-1758. The ship, the wreck, and the
recovery (Portsmouth: Invincible Conservations
(1744-1758) Ltd., 1988, 119 p., ill., ISBN

0-7153-9028-7).
Vertraging op vertraging plaagde de bouw van
de Franse tweedekker ‘L’Invincible’ op de mari¬
newerf van Rochefort. Pas driejaren na de kiel¬
legging kon de 74-34 in de zomer van 1745 in
dienst worden gesteld. Opneming in de vlootsterkte betekende in die jaren van oorlog in en
buiten Europa tussen de grote mogendheden
ook voor het nieuwe linieschip het verrichten
van konvooidiensten. Op zijn tweede reis werd
de ‘L’Invincible’ als onderdeel van het escorte
van een konvooi Franse oostindiëvaarders in
mei 1746 bij Kaap Finisterre buitgemaakt door
eenheden van een Engelse blokkadevloot onder
admiraal Anson.
In de marinebasis Spithead werd de Franse
tweedekker tot in detail opgemeten, gerepa¬
reerd en verbouwd. Rond het eind van de 18e
eeuw was een Frans oorlogsschip in een Engelse
haven géén uitzonderlijke verschijning. In deze
jaren nog wel. De Engelsen verbaasden zich bij¬
voorbeeld over het voor hen nieuwe gebruik van
ijzeren knieën voor het versterken van construc¬
tieve verbanden. In januari 1748 werd de twee¬
dekker als ‘Invincible’ opgenomen in de Engelse
oorlogsvloot. Het schip deed in de jaren daarna
diense als wachtschip in Portsmouth, maakte
een reis naar Gibraltar met aan boord de aflos¬
sing voor het Engelse garnizoen daar en lag van
1753-56 wederom in dok in Portsmouth voor
het ondergaan van uitgebreide reparaties. In
1757 nam de ‘Invincible’ deel aan de blokkadeoperaties rond het fort Louisbourg in Frans Ca¬
nada. Zwaar beschadigd in een storm keerde het
schip in nivember van dat jaar onder een noodtuig terug naar Engeland. Begin januari 1758
was de tweedekker weer gereed om zich bij de
blokkadevloot in Canadese wateren te voegen.
Door een aantal onfortuinlijke omstandigheden
raakte de ‘Invincible’ op 19 februari bij het ver¬
trek uit Portsmouth aan de grond. Een zuidwes¬
ter storm gaf het schip op de 21e de genadeslag:
het rolde op zijn bakboordskant en begon lang¬
zaam in het zand weg te zinken.
In 1979 ontdekten twee vissers uit Portsmouth
het wrak. Tal van uitrustingsstukken en ge¬
bruiksvoorwerpen werden boven water gehaald
en het wrak kreeg de aandacht van professione¬
le onderwaterarcheologen. Pas in 1981 gaf het
zijn identiteit prijs door zijn onderzoekers een
stuk zeildoek aan te bieden met daarin een hou¬
ten label met de inscriptie ‘Invincible flying jib
26x26 no. 6’. Evenzovele duikseizoenen werd
het wrak in de jaren 1981-1988 nauwgezet on¬
derzocht. Dat onderzoek zal nog veel tijd ver¬
gen, maar de voltooiing van een dichtbij het
wrak in zee uitmondende rioolpijp dreigt nu

vanaf 1990 het werk aanzienlijk te gaan be¬
moeilijken.
Brian Lavery, auteur van menige baanbrekende
studie over het Engelse oorlogsschip-onder-zeil,
schreef over deze tweedekker het hier bespro¬
ken boek. Het is een tegen de achtergrond van
de Engelse scheepsbouw- en marinegeschiedenis
van de eerste helft van de 18e eeuw geschreven
biografie van een oorlogsschip, waarvan het
wrak is te beschouwen als een stukje ‘bevroren’
Engelse marinegeschiedenis. Lavery’s studie is
een met kracht van argumenten gestaafd plei¬
dooi om aan de onderzoekers van het schip vol¬
doende tijd te geven om de volledig voor de
oversteek naar Amerika uitgeruste ‘Invincible’
te onderzoeken op de aanwezigheid van, naar
bijna zeker lijkt, nog veel meer (technisch-)historische bouwstenen dan nu al zijn aangetrof-

Frits Loomeijer, Water over dek en luiken: het
leven op de kust- en binnenvaart 1926-1936
(Alkmaar: de Alk, 1987, 160 p., ISBN 90-6013932-1).
De rode draad in het boek Water over dek en
luiken is een dagboek dat Evert Smid (geb.
1914), zoon van een Groninger Beltschipper, als
schippersknecht, stuurman en kapitein bijhield
tussen 1926 en 1936. Smid voer op de zeiltjalk
van zijn vader eerst in de Wad- en Sondvaart, en
daarna in de binnenvaart, eveneens op een zeil¬
tjalk. In deze periode maakte hij kennis met de
schelpenvaart op de Waddenzee, een tamelijk
riskant bedrijf voor de zeilschepen, en de vlasvaart op België. Hierna voer Smid jarenlang in
de vaart op Engeland met Groninger kustvaar¬
ders.
Loomeijer gebruikt het dagboek van Smid om
een aantal onderwerpen te entameren en vervol¬
gens zeer diepgaand te beschrijven, met name
de ingrijpende veranderingen in de kustvaart in
de jaren twintig en dertig. De technische ont¬
wikkeling - de motorisering van de vloot bracht grote veranderingen teweeg in zowel de
bedrijfsvoering als het sociale leven van de kust¬
vaart.
Loomeijer heeft voor de samenstelling van zijn
boek vooral gebruik gemaakt van informanten
(ongeveer 60 personen zijn geïnterviewd), per¬
soonlijke fotoalbums en zakboekjes, en frag¬
mentarisch bewaard gebleven bedrijfsarchieven.
M.i. bewijst Loomeijer met dit boek opnieuw
dat het mogelijk is om met de juiste onder¬
zoekstechnieken de geschiedenis van de kust- en
binnenvaart van de laatste 100 jaar te schrijven,
ondanks het ontbreken van literatuur of (be-
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trouwbare statistieken.
H. Dessens
S. Mertens, Seesturm und Schiffbruch. Eine
motivgeschichtliche Studie (Hamburg: Ernst
Kabel, 1987, 244 p., 139 ill., waarvan 30 in
kleur, ISBN 3-8225-0020-8; Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bnd 16).
In 1987 verscheen als deel 16 in de reeks
‘Schriften des Deutschen Schiffahrtmuseums’
een kunsthistorische studie, getiteld Seesturm
und Schiffbruch. Met dit boek beoogd de
schrijfster, Sabine Mertens, een antwoord te ge¬
ven op de vraag, waar en wanneer deze thema’s
hun intrede doen in de beeldende kunst en wel¬
ke iconografische ontwikkelingen ze in de loop
der eeuwen hebben ondergaan. Hoewel stormen
en schipbreuken vaak in een adem genoemd
worden, is zij na een zorgvuldige analyse van
het beschikbare beeldmateriaal en talrijke cata¬
logi tot de slotsom gekomen dat er eigenlijk
sprake is van twee afzonderlijke thema’s (‘een
storm behoeft niet altijd tot een schipbreuk te
leiden en omgekeerd behoeft een schipbreuk
niet altijd het gevolg te zijn van een storm’).
Beide thema’s worden vervolgens door haar on¬
derverdeeld in de volgende subgroepen:
— de storin op zee:
*een bewogen zee zonder schepen of aanwe¬
zigheid van menselijke figuren, alleen het
potentiële gevaar is uitgebeeld;
*een woeste zee met schepen die de storm
trotseren of in nood verkeren; ook hier
geldt de voorstelling het potentiële gevaar
van het natuurgeweld;
* mensen die op zee in nood verkeren:
zwemmend, overboord springend, op wrak¬
hout drijvend enz.; deze groep is sterk ver¬
want aan het stormvloedthema uit de land¬
schapskunst;
* religieuze thema’s als Jezus die op het wa¬
ter loopt, het stillen van de storm en het
Jonas-verhaal;
— de schipbreuk:
* documentaire afbeeldingen, bijvoorbeeld
de brand op het emigrantenschip ‘Austria’
of het vergaan van de ‘Titanic’;
* scheepsrampen, algemeen;
* gevolgen van een schipbreuk: drenkelingen
op het strand, een wrak op de rotsen, red¬
dingen en bergingen.
Alle varianten worden uitvoerig besproken en
aan de hand van illustraties toegelicht.
Hoewel de ontwikkeling van deze thema’s te¬
ruggaat tot in de achtste eeuw v.Chr., ligt de na¬
druk in het boek op de periode die zich, ruw¬
weg, uitstrekt vanaf het begin van de zeventien¬
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de eeuw tot tegen het einde van de negentiende
eeuw. De redenen hiervoor zijn onder meer de
vele hoogtepunten, die dan in dit genre ont¬
staan, en de verschillende nieuwe stromingen
die in die tijd ingang vinden.
De schrijfster streeft ernaar de ontwikkelingen
die de thema’s hebben ondergaan zo ononder¬
broken mogelijk in beeld te brengen, daarbij
steeds verwijzend naar de samenhang met maat¬
schappelijke opvattingen en godsdienstige en
politieke structuren. Juist deze samenhang
komt volgens haar in de tot dusver over dit on¬
derwerp verschenen literatuur te weinig aan de
orde. Met de antieke en vroeg-christelijke beeld¬
spraak als uitgangspunt worden zowel de mid¬
deleeuwse allegorische voorstellingen als de
schipbreuken uit de Romantiek, tot hun oor¬
spronkelijke betekenis teruggevoerd. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan het uit het ou¬
de Egypte afkomstige gebruik, schepen in te
zetten voor het vervoer van de zielen in een le¬
ven na de dood.
De metafoor, waarin de zeevaart het menselijk
leven voorstelt, is sinds de antieken in een eeu¬
wenlange traditie doorgegeven. In latere tijden
verliest de grafsymboliek echter haar betekenis
en verdwijnt het schip van de grafstenen. In
plaats daarvan wordt het schip een symbool van
de kerk. In geschriften en afbeeldingen wordt
dit beeld van het ‘navis ecclesiae’ aangevuld met
andere begrippen uit het maritieme spraakge¬
bruik. In vroeg-christelijke voorstellingen ko¬
men de storm op zee en de schipbreuk uitslui¬
tend voor in relatie met het begrip ‘redding uit
de nood.’ Deze reddingsymboliek handhaaft
zich tot in de middeleeuwse kunst en is in vele
boekverluchtingen en heiligenafbeeldingen te¬
rug te vinden.
Het religieuze karakter van de middeleeuwse
kunst maakt in de vijftiende eeuw plaats voor
een meer wereldlijke benadering. Het landschap
komt bijvoorbeeld steeds nadrukkelijker naar
voren; wél fungeert het voornamelijk nog als
drager van bijbelse voorstellingen. De schrijfster
besluit dit historische overzicht met de consta¬
tering dat de zestiende eeuw een verdergaande
secularisatie van de kunst en daarmee ook van
de hier besproken thema’s te zien geeft.
In de zeventiende eeuw komen zowel de storm
op zee als de schipbreuk veelvuldig voor in de
beeldende kunst van de Nederlanden. Nieuw is
dat de voorstellingen zich losmaken van de tra¬
ditionele symboliek en meer in het teken staan
van de naturalistische benadering van het onder¬
werp.
In de resterende hoofdstukken wordt verder
uiteengezet, hoe de thema’s zich vanaf de ze-

ventiende eeuw in de verschillende landen van
Europa en in Noord-Amerika ontwikkelen.
Daarbij valt op dat de aandacht voor de Roman¬
tiek in Duitsland en Frankrijk erg ruim bemeten
is, terwijl de vernieuwingen die in de zeventien¬
de eeuw in de Nederlanden plaats vinden tame¬
lijk onderbelicht blijven.
Ook ten aanzien van de genoemde kunstenaars
meen ik dat de schrijfster niet altijd een even¬
wichtige keur heeft gemaakt. Aan kunstenaars
als Simon de Vlieger en Willem van de Velde de
Jonge, die voor de ontwikkeling van de hier be¬
sproken thema’s toch niet onbelangrijk zijn ge¬
bleken, zijn maar weinig woorden gewijd. Daar¬
entegen wordt uitvoerig ingegaan op de werken
van Caspar David Friedrich.
Een tweede kritische noot geldt de kwaliteit
van de illustraties; de kleurreproducties zijn no¬
gal bruin van toon en verschillende zwart/wit
afbeeldingen zijn door een gebrek aan contrast
onduideüjk uitgevallen. Desondanks mag de op¬
zet van de schrijfster om het ontstaan en de ge¬
schiedenis van deze maritieme thema’s zo volle¬
dig mogelijk in beeld te brengen, geslaagd ge¬
noemd worden.
In het boek zijn voorts opgenomen: een verwij¬
zend (niet citerend) notenapparaat en litera¬
tuuroverzicht alsmede een register op kunstenaarsnaam.
A. Knops
De VOC in de kaart gekeken. 1602-1799. Car¬
tografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie. P. van Mil, M. Scharloo, eindred. (Den Haag: SDU Uitgeverij, 1988. 152 blz.,
109 ill., ISBN 9012.05770.1).
Evenals bij de Whagenaer-expositie van 1984 in
het Enkhuizer Zuiderzeemuseum publiceerde
dat museum in 1988 wederom een bundel op¬
stellen als begeleiding bij de tentoonstelling De
VOC in de kaart gekeken 1602-1799. (De cata¬
logus van deze expositie werd ditmaal afzonder¬
lijk uitgegeven en niet in de bundel opgeno¬
men.)
Zo’n 250 kaarten, documenten, nautische in¬
strumenten en boeken, afkomstig uit de verza¬
melingen van Nederlandse archieven en maritie¬
me musea, waren op de tentoonstelling bijeen¬
gebracht. Vanwege de kwaliteit van het mate¬
riaal was de expositie uniek te noemen. Eenzelf¬
de kwalificatie gold de originele vormgeving.
Mevrouw C. Brinkgreve had op een heel mooie
manier de kaarten en andere objecten verbon¬
den met het milieu waarin zij ooit gebruikt wer¬
den. De vormgeving van de expositie heeft ho¬
pelijk tot nadenken gestemd over de vraag hoe
oude kaarten het best geëxposeerd kunnen wor¬

den.
De genoemde publikatie bevat zeven hoofdstuk¬
ken, een register en 109 illustraties, waarvan ne¬
gen in kleur. Van de eerste twee hoofdstukken,
respectievelijk geschreven door J. R. Bruijn en
G. G. Schilder, kan men zeggen dat ze de kern
van de resultaten van hun historisch onderzoek
uit de afgelopen vijftien jaar bevatten. Bruijn
schetst in brede beschouwingen wat al in zijn
boeken (samen met Gaastra en Schöfer) over de
VOC gepubliceerd werd. Schilder doet dat ook
(zie zijn fundamenteel artikel over het ‘Hydrographie Office’ van de VOC in vol. 28 van Ima¬
go Mundi uit 1976), maar voegt hier en daar
wat nieuwe vondsten toe. Tezamen zou dit ge¬
schikte stof voor een leerboek zijn, een leer¬
boek voor het hoger beroepsonderwijs of voor
de M.O. opleidingen. Tot op heden bleef de
kennis van het grote publiek betreffende de
nieuwe geschiedschrijving van de VOC achter
bij de kennis die al in vakkringen verspreid was,
onder andere in de delen 2 en 3 van de Maritie¬
me Geschiedenis der Nederlanden uit 1977. Er
was blijkbaar een tentoonstelling voor nodig om
die achterstand in te halen. De periode 19761988 die overbrugd moest worden is kort, maar
er is indrukwekkend veel nieuws verzameld.
Het hoofdstuk geschreven door W. F. J. Mörzer
Bruyns over de navigatie bij de VOC leunt op
zijn hoofdstukken in de Maritieme Geschiedenis
der Nederlanden. Het is echter aangepast aan de
tentoonstelling door middel van een beschrij¬
ving van de werkwijze van de navigatie-instrumenten. Bovendien heeft dit hoofdstuk een ty¬
pisch museale inslag: herkomst en zeldzaamheid
van de instrumenten worden vermeld. Ook C.
A. Davidsleunt, terecht, op zijn eerder gepubli¬
ceerd werk over zeevaartkunde en wetenschap.
Hij behandelt het onderwijs in verschillende
tijdperken bij de Compagnie (korte tijd), bij de
marineschool en vooral bij de particuliere leer¬
meesters in Holland en in Friesland. Door onder
andere aan te tonen dat het hoge aantal uitredingen in de periode 1720-1740 van invloed is
geweest op het lager onderwijs in Westfriese
dorpsschooltjes, werd een bijzondere bijdrage
aan de streekgeschiedenis geleverd. In hoofd¬
stuk vijf, geschreven door T. Vermeulen, wordt
het verkennen van kusten en van het binnen¬
land van het octrooigebied in Zuid Afrika en
Azië beschreven. Gedeeltelijk bekende stof,
maar ook nieuwe gegevens over de karteringen
in het binnenland. Een onderwerp dat tot op
heden nog niet zo duidelijk in samenhang met
de VOC behandeld werd. Opvallend is de grote
hoeveelheid materiaal die er over dit onderwerp
van Ceylon beschikbaar is. Zowel in Colombo
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als in het ARA te ’s Gravenhage.
A. H. Mengerink behandelt in hoofdstuk zes
‘De landmeterij op Ceylon in de achttiende
eeuw,’ waarvoor zéér veel archiefonderzoek ver¬
richt werd. Het resultaat, in dit boek voor het
eerst gepubliceerd, is de eerste Nederlandse bij¬
drage aan de geschiedschrijving van de kartering
van Ceylon. In het laatste hoofdstuk schrijft K.
Zandvliet over de rol van de militaire ingenieurs
in de Oost. We denken daarbij in de eerste
plaats aan de bouwers van forten in dienst van
de VOC, een fase die aan het eigenlijke onder¬
werp: de topografische karteringen, voorafgaat.
Topografische karteringen in de nadagen van de
VOC dienden echter ook zowel de verdediging
als de registratie van bezittingen. Invloed van in¬
genieurs uit de Republiek op de kwaliteit van
de karteringen ging geleidelijk over in de organi¬
satie van een Bureau der Genie dat voorname¬
lijk aan de kartering van Java werkte. Van die
periode na ca. 1787 weten we eigenlijk weinig,
tot aan de oprichting van een Topografische
Dienst in de 19e eeuw. Zandvliet heeft uit ver¬
schillende archieven de geschiedenis van de or¬
ganisatie kunnen reconstrueren. Dat levert ons
een belangrijke aanvulling van de kennis om¬
trent de geschiedenis van de kartografie van de
Oost op.
Het geheel overziende, de zeven opstellen èn de
tentoonstelling, krijgt men een gevoel van re¬
spect voor de mensen die dit voor elkaar ge¬
bracht hebben. Het niveau van het geheel is zéér
hoog. De typografie en vormgeving van het
boek zijn geheel in overeenstemming met de ho¬
ge kwaliteit van de gepresenteerde stof.
C. Koeman
P. J. A. N. Rietbergen, De eerste landvoogd Pie¬
ter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië (1609-1614) (Zutphen: De
Walburg Pers, 1987, 2 dln., 360 p., ISBN
906011-523-6 & 906011-524-4; Werken uitge¬
geven door de Linschoten-Vereeniging LXXXVI
& LXXXVII).
Pieter Both was een vooraanstaande Amersfoortse koopman, die weliswaar tussen 15991601 als generaal van een van de vóórcompagnievloten in de Indonesische archipel vertoefde,
maar die overigens andere kandidaten met ‘be¬
tere’ papieren op verrassende wijze voorbij¬
streefde, toen hij in 1609 tot de eerste gouver¬
neur-generaal, de hoogste VOC ambtenaar in
Azië, werd benoemd. In die functie verbleef hij
van 1610 tot 1614 in Azië, waar het zijn taak
was om voor de VOC vaste voet in de Molukken
te verwerven ten koste van de Spanjaarden en
Portugezen, een officieel rendezvous te vestigen
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bij voorkeur op Java en een permanente be¬
stuursstructuur op te bouwen voor het Azia¬
tisch Compagniesbedrijf. Dat was geen eenvou¬
dige opgave. Both pendelde enkele malen op en
neer tussen Bantam en de Molukken, waar hij
op basis van tegenstrijdige instructies uit de Re¬
publiek telkens de belangen van de Compagnie
probeerde te behartigen. Hij beteugelde particu¬
liere handel en corruptie onder de VOC diena¬
ren en voerde een streng doch rechtvaardig per¬
soneelsbeleid. Both bouwde forten en stichtte
kleine VOC vestigingen, waarvan hij de voedselaanvoer - en dus de toekomst - probeerde veilig
te stellen. Hij verzette veel pionierswerk, dat in
de VOC-historiografie echter weinig aandacht
heeft gekregen en nog minder waardering, ver¬
moedelijk omdat pionier Both in de schaduw
leefde van zijn opvolgers Reynst en Jan Pietersz. Coen. Het is dan ook een nobel streven
van de Nijmeegse historicus Rietbergen om de
belangrijkste documenten rond Boths gouver¬
neurschap bijeen te brengen en zijn beleid een
faire afweging te geven, hoewel de hoofdlijnen
van het verhaal algemeen bekend zijn en ook
een groot aantal stukken op verspreide plaatsen
en in gecondenseerde vorm reeds gepubliceerd
is.
De documenten, die Rietbergen in deze Linschoten-delen bijeenbrengt, zijn een Memorie
uit 1608 van Comelis Matelief de Jonge, waarin
deze voormalige vlootvoogd en Rotterdams be¬
windhebber ideeën ontvouwt over de noodzaak
van een intra-Aziatisch handelsnetwerk voor de
Compagnie, met Jacatra op Java als centrum en
echte hoofdstad, bevolkt met Nederlanders, en
als zetel van een permanent bestuurslichaam
met vérgaande bevoegdheden; de Instructie van
de Heren XVII voor de gouverneur-generaal
(1609), die in grote lijnen een weergave is van
Mateliefs memorie; 22 Brieven van Both aan de
Heren XVII (en Staten-Generaal), waarin hij
verantwoording aflegt van zijn beleid in Azië;
en een anoniem contemporain ‘Verhaal’ over de
reizen en activiteiten van Both als gouverneurgeneraal.
Rietbergen introduceert de documenten met
een uitvoerige inleiding, die niet zozeer een be¬
schrijving is van het decor, waartegen Boths
avonturen zich afspelen - zoals gebruikelijk is
bij bronnenpublicaties - maar waarin hij een
duideüjke probleemstelling poneert. Rietbergen
zoekt een antwoord op drie brandende vragen:
waarom besloten de Heren XVII tot de instel¬
ling van een generaal-gouvemement? waarom
viel deze beslissing juist in 1609? en waarom
kozen zij Pieter Both tot eerste gouverneurgeneraal? De antwoorden kan Rietbergen niet

met ‘onweerlegbare documentaire bewijzen’ (p.
46) onderbouwen, maar hij presenteert een al¬
leszins aannemelijke verklaring dat samenhang
bestaat tussen de aanstelling van een gouver¬
neur-generaal in 1609 en de ideeën van Mate¬
lief; de gefrustreerde winstverwachtingen en
aanzwellende kritiek op de VOC als gevolg van
de verslechterde financieel-economische positie
van de Compagnie en een gebrek aan medezeg¬
genschap van de aandeelhouders; en de be¬
stand sonderhandelingen tussen de Repubüek en
Spanje in 1607-1608, die de VOC het oorlogs¬
recht zouden ontnemen om in Azië haar gebied
te vergroten ten koste van de Spanjaarden en
Portugezen. Ter verklaring van de verkiezing
van Both boven andere kandidaten kan Rietber¬
gen slechts de oude connecties aanvoeren tussen
Both en zijn stadgenoot Van Oldenbarnevelt.
Al met al plaatst Rietbergen de voorgeschiede¬
nis en het gouverneurschap van Both op een
boeiende wijze in de schijnwerpers en vult hij
een van de talloze lacunes, die de VOC-historiografie nog kent. De annotatie van de documen¬
ten is uiterst bescheiden. Daarentegen is het
vroeg-zeventiende-eeuwse Nederlands taalge¬
bruik geenszins eenvoudig, zodat de lezer nog
regelmatig een woordenboek zal moeten raad¬
plegen. Die investering van tijd en energie is het
verhaal over de eerste landvoogd Pieter Both
echter meer dan waard.
Els M. Jacobs
Wolfgang Rudolph, Das Schiff als Zeichen, Bürgerliche Selbstdarstellung in Hafenorten (Ber¬
lin: Ernst Kabel Verlag, 1987, 152 p., 117 ill.,
ISBN 3-8225-0054-2; Schriften des Deutschen
Schiffahrtmuseums, Band 24).
In zijn nieuwste boek behandelt Rudolph voor¬
werpen van uiteenlopende aard (schilderijen,
prenten, wapenzegels, scheepsmodellen, grafste¬
nen, zilver, glas, enz.), die betrekking hebben
op de zeevaart en een rol hebben gespeeld in
het maatschappelijke en huiselijke leven van
koopvaardijkapiteins en reders. De auteur, ook
in ons land bekend door zijn publikaties op maritiem-volkskundig gebied, motiveert de aanlei¬
ding tot het schrijven van dit boek met de op¬
merking dat deze voorwerpen tot nu toe nogal
eenzijdig werden belicht. Afbeeldingen van
schepen bijvoorbeeld werden door kunsthistori¬
ci meestal uitsluitend vanuit kunsthistorisch
standpunt beschreven en door maritieme histo¬
rici alleen vanuit de scheepsbouwkundige ge¬
zichtshoek. Nu is het naar mijn mening het
goed recht van de specialist zich binnen de gren¬
zen van zijn eigen vakgebied te bewegen. Daar
immers ligt in de eerste plaats zijn taak en op

dat gebied is hij de deskundige bij uitstek. De
bedekte verwijten van Rudolph aan het adres
van andere speciaüsten zullen dan ook wel be¬
doeld zijn om zijn eigen benadering duidelijker
te doen uitkomen. Als volkskundige gaat hij uit
van de eenheid van tijd, plaats en sociaal milieu,
met het accent op het laatste. Zijn doel is aller¬
lei objecten op scheepvaartgebied bijeen te
brengen, die voor zeevarende kooplieden, koop¬
vaardijkapiteins en reders gediend hebben als
‘selbsterwahlte Identifikationsobjekte, als Zei¬
chen ihres bürgerlichen Selbstbewusztseins.’
Wanneer de schrijver daaraan toevoegt dat de
wetenschap er mee gebaat is, indien algemeen
bekende zaken ‘unter ungewöhnlichem Blickwinkel neu geordnet und neu bewertet werden’
worden hoge verwachtingen gewekt. Misschien
waren mijn verwachtingen daardoor te hoog ge¬
spannen, want ondanks het solide literatuur- en
archiefonderzoek van de schrijver is er naar
mijn mening niet zo heel veel nieuws uitgeko¬
men. Ik moet daar direct aan toevoegen dat de
auteur het zich met zijn probleemstelling ook
niet gemakkelijk heeft gemaakt. In de eerste
plaats omdat het bronnenmateriaal over het da¬
gelijks leven bijzonder schaars is, zodat de histo¬
rische en culturele achtergronden waar Rudolph
naar zocht dikwijls niet te achterhalen zijn. In
verschillende gevallen moest hij dan ook consta¬
teren dat er te weinig gegevens voorhanden wa¬
ren om bepaalde problemen op te lossen. In de
tweede plaats, omdat hij de grenzen van zijn on¬
derzoek, zowel in tijd (van de 12e eeuw tot het
midden van de 19e eeuw) als geografisch (van
Finland tot de Golf van Biskaje), wel zeer ruim
getrokken heeft. Het is ondoenlijk - en Rudolph
pretendeert dat ook niet - om van deze materie
een afgerond beeld te geven binnen het bestek
van de 150 bladzijden die hij tot zijn beschik¬
king had. Hij moest zich daarom tot de grote lij¬
nen bepalen en de lezer kan dientegevolge de in¬
druk krijgen dat zich overal dezelfde ontwikke¬
lingen hebben voorgedaan. Bij alle overeen¬
komst is er echter ook veel verschil. Zo gaat de
apodictische uitspraak van Rudolph dat de
scheepsmodellen in kerken geen votiefgeschenken zijn, te ver. Moge deze voor calvinistische
kerken juist zijn, in landen met een rooms-katholieke signatuur zijn een aantal van deze mo¬
dellen wel degelijk ex voto’s. Tengevolge van de
beknopte behandeling van de stof wordt dik¬
wijls de schijn gewekt dat de behandelde voor¬
werpen uitsluitend voorkwamen in de hogere
milieux, dit te meer omdat Rudolph andere ca¬
tegorieën zeelieden, als matrozen en vissers, met
opzet buiten beschouwing liet. Vele van de ge¬
noemde voorwerpen waren inderdaad statusob-
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jecten, die slechts voorkwamen in de hogere so¬
ciale milieux, maar scheepsmodellen bijvoor¬
beeld waren evenzeer ‘Identifikationsobjekte’
van zeelieden van lagere rang. Engels aardewerk
kwam in de 19e eeuw bij ons in de woningen
van alle zeelieden voor en dertig jaren geleden
trof ik nog scheepsportretten aan bij enkele
boeren op Ameland, die zij hadden geërfd van
familieleden die als matroos hadden gevaren.
Afgezien van deze beperkingen geeft het boek zelf spreekt Rudolph bescheiden van zijn ‘kulturhistorische Miniatur’ - een goed beeld van de
voorwerpen waarmee gildehuizen, kerken, rederskantoren en huizen van koopvaardijkapi¬
teins werden aangekleed. Nederlandse voorwer¬
pen zijn daarbij ruim vertegenwoordigd, zoals
het Nijmeegse schippers-antependium, de verguld-zilveren bodebus van het Amsterdams His¬
torisch (niet: Stedelijk!) Museum en tegeltableaux. De kwaliteit van de illustraties, waarvan
vele in kleur, is voortreffelijk.
J. M. G. van der Poel
Sandra de Vries, De lucht in gevlogen, de hemel
in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
(Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1988, 123
P-)
In een fraai uitgegeven en geïllustreerd boek on¬
der een even fraaie titel is een eenvoudig verhaal
verschenen. Het verhaal van Van Speyks daad
van 5 februari 1831 en van de eerbewijzen daar¬
aan gewijd. Spontaan welden na de ontploffing
van de kanonneerboot op de Schelde voor An¬
twerpen allerlei plannen op om dit gebeuren te
eren en vast te leggen in monumenten, pennin¬
gen en schilderijen e.d. Zij dateren haast alle uit
februari 1831. De schrijfster, kunsthistorica en
als conservatrice verbonden aan het Stedelijk
Museum te Alkmaar, gaat gedetailleerd na wel¬
ke die eerbewijzen waren, welke stijlkenmerken

ze vertoonden en hoe ze daadwerkelijk verwe¬
zenlijkt werden. De opzet van haar boek is zo¬
danig dat ze vrijwel elk eerbewijs tweemaal be¬
handeld, een basisfout bij het schrijven. Bij haar
analyse van die eerbewijzen (bijvoorbeeld de
vuurtoren in Egmond aan Zee) en hun ont¬
staansgeschiedenis heeft ze wel menig interes¬
sant detail naar voren gehaald en onbekende
dossiers geraadpleegd. Boeiend is onder meer
haar relaas over het ontstaan van het bekende
schilderij van Eeckhout en Wappers, dat in de
hal van het KIM te Den Helder hangt. De voor¬
studies werden door beide Vlamingen tot onge¬
noegen van de Antwerpenaren ter plekke ge¬
maakt! Ontnuchterend te midden van al het en¬
thousiasme was een gedicht van Jacob van Lennep dat om opportunistische redenen maar niet
werd gepubliceerd (pp. 39 en 40), een goede
vondst van de schrijfster, evenals de verhande¬
ling van een medicus uit 1833, waarin zelfmaard werd afgewezen. Gedetailleerd wordt de
herkomst van alle gegevens verantwoord. Overi¬
gens wordt niet de vraag gesteld of er ook Belgi¬
sche reacties zijn geweest.
In het begin van het boek wordt in het kort in¬
gegaan op de voorgeschiedenis van de Belgische
opstand, de strijd zelf en de levensloop van Van
Speyk. Hierbij valt op dat de zeeofficier enkele
maanden voor zijn dood in een brief aangaf dat
hij in bepaalde omstandigheden zou handelen
als hij uiteindelijk ook deed.Vooral dit gedeelte
van het boek wordt ontsierd door foutieve ma¬
ritieme formuleringen. Als een terzake kundige
gelegenheid had gekregen deze tekst door te le¬
zen was dit voorkomen en was ook de ‘penning
deskundige’ J. C. de Jonge herkend. Dan was
ook meegedeeld wat voor soort schip de lucht is
ingevlogen en hoeveel mensen aan boord waren.
J. R. Bruijn

Boekaankondigingen
Ook het Jaarboek 1986 van het Fries Scheep¬
vaartmuseum en Oudheidkamer (Sneek: Vereni¬
ging Fries Scheepvaartmuseum, 1987, 64 p.) is
weer zeer goed verzorgd. Naast de gebruikelijke
zaken die in een dergelijk jaarboek thuis horen jaarverslagen, lijst van aanwinsten etc. - bevat
het jaarboek ook een aantal interessante artike¬
len. Twee handelen over de boeier Catharina
(1904, Lantinga Ylst) die momenteel wordt ge¬
restaureerd. S. ten Hoeve, directeur van het mu¬
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seum, schreef een bijdrage over twee tegelta¬
bleau^ uit Harich (Fr.). R. S. Wegener Sleeswijk
deed een onderzoek naar het rendement van 36
Friese partenrederijen tussen 1740-1830. Alle
bijdragen in het jaarboek zijn zeer fraai geïllus¬
treerd.
H. Dessens
Ieder jaar weer presenteert het Fries Scheep¬
vaart Museum in Sneek een omvangrijk, goed

ogend en veel informatie biedend jaarboek. Ge¬
zien de geringe omvang van de museumstaf, kan
men dat een bewonderenswaardige prestatie
noemen. Het Jaarboek 1987 meldt een uitbrei¬
ding van de museumverzameling met het verba¬
zingwekkende aantal van 385 items. Een flink
aantal van die aanwinsten krijgt een uitvoerige
beschrijving. De hoofd-moot van het jaarboek
wordt gevormd door een artikel van J. Pluis
over ‘Tegelvaart: Friese schepentableaus.’ In fei¬
te staan op de p. 33-99 de inleiding en de cata¬
logus afgedrukt van een expositie, die het Sneker museum dit jaar heeft georganiseerd ter ge¬
legenheid van zijn 50-jarig bestaan.
Na een korte inleiding, waarin onder meer de
Friese tegelproductie, de belangrijkste typen
uitgebeelde schepen en de traditionele afzetge¬
bieden voor deze tableaus aan de orde komen,
volgt in het catalogusdeel een beschrijving van
70 stukken uit de 18e-20e eeuw. De eerste or¬
dening van de tableaus is naar productieplaats:
Harlingen, Makkum en Bolsward. Binnen die or¬
dening wordt dan het werk van de verschillende
tegelschilders behandeld; een aantal van hen is
bij name bekend, een ander deel van de tableaus
is anoniem.
L. M. Akveld
We wisten dat er in Australië heel wat gebeurde
op het gebied van de onderwater archeologie.
Nu is het dan zeer deskundig beschreven in Ma¬
ritime Archaeology in Australia, door Graeme
Henderson (Perth, University of Western Aus¬
tralia Press, 1986, ISBN 0-85564-241-6). Dit
mooi uitgegeven boek kan als uitstekende pro¬
paganda voor de onderwater-archeologie be¬
schouwd worden. De auteur, verbonden aan het
Western Australian Museum te Perth, is nauw
betrokken bij een groot aantal opgravingen.
Zijn heldere en gedetailleerde beschrijvingen la¬
ten zien hie de onderwater archeologie in Aus¬
tralië een hoog wetenschappelijk niveau bereikt
heeft.
De Nederlandse overheid zou een voorbeeld
kunnen nemen aan de Australische - zowel de
federale als die van bij voorbeeld de staat West
Australië - waar deze alle medewerking verleend
hebben bij het beschermen van historisch waardevolle vondsten door hun wetgeving en door
het beschikbaar stellen van fondsen. Zo heeft
de ontdekking van de wrakken van Nederlandse
VOC-schepen op de Westaustralische kust een
afdeling onderwater archeologie van het Wes¬
tern Australian Museum doen ontstaan, die tot
de beste van de wereld gerekend kan worden.
De medewerkers van deze afdeling en het zich
al snel specialiserende conserveringslaborato-

rium hebben via cursussen aan het WA Institute
of Technology op hun beurt al weer velen in de¬
ze wetenschappen geschoold, zodat er nu, 25
jaar na het ontdekken van het wrak van de Ba¬
tavia, in heel Australië verschillende musea en
instituten actief betrokken zijn bij het beoefe¬
nen van de onderwater-archeologie.
In Nederland zou dat toch ook mogelijk moe¬
ten zijn? Zou niet het opgraven van het VOCschip Amsterdam, in 1749 aan de Engelse zuid¬
kust bij Hastings vergaan, diezelfde stimuleren¬
de werking voor de Nederlandse onderwater-ar¬
cheologie kunnen hebben? Een ervaren duik¬
team en de wetenschappelijke basis zijn er al. Al
jaren wordt er onderzoek verricht aan dit wrak,
dat, mits met volle steun van de Nederlandse
overheid, bijvoorbeeld een pronkstuk van een
Nederlands maritiem museum zou kunnen zijn.
Het is toch te gek dat men overal op de wereld
VOC-wrakken opduikt en dat wij daar zelf
praktisch niets aan doen?
L. H. de Vries-Zuiderbaan
Voorafgaand aan de honderdduizenden bezoe¬
kers trekkende America’s Cup wedstrijden voor
de kust van Fremantle in West Australië, schre¬
ven Frank Broeze en Graeme Henderson het
mooi geïllustreerde Western Australians & the
sea, our Maritime Heritage (Perth, Western Aus¬
tralian Museum, 1986, ISBN 0-7309-12244-2).
Het is een goed leesbaar overzicht, voorzien van
veel historisch fotomateriaal, waarin de verschil¬
lende aspecten van de maritieme geschiedenis
van West-Australië aan bod komen. Van vlotten
van aborigines - de oorspronkelijke bewoners
van Australië, die er in dit boekje echter wat be¬
kaaid afkomen -, de eerste Nederlandse contac¬
ten met de Westaustralische kusten in de 17de
en 18de eeuw, de Engelse en Franse cartografi¬
sche expedities, de kolonisatieperiode in het be¬
gin van de 19de eeuw, tot en met de nieuwste
ontwikkelingen in de visserij, de koopvaardij en
ook de zeezeilerij, worden helder beschreven.
Een mooie uitgave, die aanzet tot een verder
verdiepen in de geschiedenis van een jonge staat
in een zeer oud land.
L. H. de Vries-Zuiderbaan
Het maritiem museum Gio Bono Ferrari in Camogli bij Genua in Italië bezit een aanzienlijke
verzameling van 19e-eeuwse scheepsportretten,
afbeeldingen van schepen meestal in opdracht
van kapitein of reder gemaakt. De directeur van
het museum, Prospero Schiaffino, heeft een ca¬
talogus van de scheepsportretten in zijn mu¬
seum samengesteld onder de titel The Sailing
Ships of Camoglï (Genova, SAGEP Editrice,
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1987, 116 p.). Het boek bevat afbeeldingen in
kleur van 76 schepen die onder de vlag van rederijen in Camogli hebben gevaren. Van elk afgebeeld schip èn van 34 niet afgebeelde schepen
zijn gegevens opgenomen zoals bouwjaar, werf,
reders, afmetingen en tonnage. Verschillende
schepen werden buiten Italië gebouwd en niet
alle afbeeldingen zijn door Italiaanse kunstenaars gemaakt. Het fraai uitgevoerde boek is te
bestellen bij het museum: Via Gio Bono Ferrari
1, 1-16032 Camogli, Genova voor de prijs van
20.000 Italiaanse lires.
W. F. J. Mörzer Bruyns
In 1976 verscheen in de Werken van de Linschoten-Vereeniging als de delen 78 en 79 De
ontdekkingsreis van Willem de Vlamingh in de
jaren 1696-1697. De historisch-cartograaf G.
Schilder was de zorgvuldige bewerker van deze
uitgave. Het lag voor de hand dat voor deze ont¬
dekkingsreis met name in West-Australië belang¬
stelling zou bestaan. De Vlamingh verkende im¬
mers nauwkeurig delen van die kust, niet in het
minst het gedeelte waar nu steden als Perth en
Fremantle liggen. De vondst van aquarellen tij¬
dens de reis gemaakt verhoogde de aantrekke¬
lijkheid van de publicatie. Die Australische inte¬
resse is uiteindelijk omgezet in een Engelstalige
editie, getiteld Voyage to the Great South
Land. Willem de Vlamingh 1696-1697. Te zamen met The Australian Bank nam de Royal
Australian Historical Society dit voor haar reke¬
ning (Sydney, 1985, 259 biz.). Om onduidelijke
redenen verscheen het boek pas in 1987. Deze
editie is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke.
De vertaling is competent verzorgd door Dr. C.
de Heer, als classicus verbonden geweest aan de
University of Western Australia en een ervaren
modelbouwer, onder meer voor de afdeling
Dutch wrecks van het Maritime Museum te Fre¬
mantle.
J. R. Bruijn
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Vier eeuwen loodsdienst
van en naar Amsterdam
H.A. Boekwijt
Uitgever:
Vereniging Loodsensociëteit
‘Recht door Zee’
Kanaaldijk 242
1975 AJ IJmuiden
Postrekening 193889
Voorintekenprijs ƒ 37,50
Verschijningsdatum najaar 1988
Dit 300 pagina’s tellend
boekwerk is rijk geïllustreerd

Gert Jan Bestebreurtje
Antiquaar en prentenhandelaar

Lichte Gaard 2
Postbus 364, 3500 AJ Utrecht, Holland
Tfn. (030) 319286

Boeken en prenten
Maritieme geschiedenis
Reizen en expedities
Koloniale geschiedenis
Oost- en West-Indië
Japanse prenten
Catalogi op aanvraag

Wij zijn altijd geïnteresseerd in de aankoop
van gehele bibliotheken en enkele stuks
van waarde

Haringpakkerstoren met Lootsmans Comptoir Kantoor van de
binnenloodsen 2e helft 18e eeuw.

‘Smakken’ was het werpen van dobbelstenen op de loodsboot voor Dungeness waardoor de
aanwezige loodsen hun toerbeurt bepaalden.
‘Kuiven’ waren platbodems van het type schokker die op Vlieland voor de loodsdienst werden
gebruikt.

Vijftien november 1988 zal het feit herdacht worden dat de loodsenvereniging
‘Recht door Zee’ honderd jaar geleden te Den Helder werd opgericht.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest zal een boek worden uitgegeven waarin de loodsdienst van en op
Amsterdam van de vroegste tijden tot op heden wordt belicht.
Tevens wordt ruime aandacht geschonken aan het wel en wee van de haven van Amsterdam en haar
strijd om de ekonomische macht tegen mededingers vanaf Kampen tot Rotterdam.
Aan de Waddeneilanden, het Nieuwe Diep, IJmuiden, de Zuiderzee, het Groot-Noordhollandsch
kanaal en het Noordzeekanaal wordt in samenhang met de ontwikkeling van de loodsdienst op de
daarvoor meest geëigende plaats uitvoerig aandacht geschonken.
Rederijen, waldiensten en instanties waarmee de loodsdienst nauwe banden onderhield zijn daarbij
niet vergeten.
Door langdurig onderzoek en
bestudering van beschikbare bronnen
is een zeer lezenswaardig verhaal tot
stand gekomen dat zeer positief
beoordeeld is door o.a. de afdeling
Maritieme Historie van de Marinestaf.
De auteur is oud-rijksloods te
IJmuiden.
Een boekwerk dat naar onze mening
niet mag ontbreken in de boekenkast
van een ieder die zich interesseert voor
ons maritiem verleden in het algemeen
en voor die van de loodsdienst in het
bijzonder.

-»§
Ik/Wij verzoek(en) u te leveren.exemplaren
‘Smakken en Kuiven’

Deze bon uitknippen en zenden aan de uitgever.

Ter begeleiding van de gelijknamige tentoonstel¬
ling in het Westfries Museum te Hoorn (mei augustus 1988) schreef directeur Ruud Spruit
een boekje onder de titel Zout en slaven; de ge¬
schiedenis van de Westindische Compagnie. Het
is uitgegeven bij De Haan te Houten (ISBN 90269-4491-8), telt 144 pagina’s en kost f. 34,90.
Wie snel een overzicht wil hebben van de Neder¬
landse activiteiten vóór 1800 in Noord- en
Zuid-America, in het bijzonder in West-Indië,
raad ik aan dit boekje ter hand te nemen. On¬
derwerpen: Columbus, indianen, oprichting
WIC, Piet Hein, zouthaalders, slavenhandel,
boekaniers, Jan Reeps, en uiteraard onze kolo-

‘Smakken
en Kuiven

niën. Het leest prettig en bevat ook tal van treffende bijzonderheden en anecdotes. Het is een
zeer verzorgde en fraai geïllustreerde publikatie
in een handzaam formaat. De talrijke illustraties, waaronder ook minder bekende, zijn heel
informatief en een lust voor het oog. Het boekje besluit met een literatuurlijst,
J. P. van de Voort

Naam:..
Adres:.
Postcode/Woonplaats:.

Handtekening:.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Uitgeverij Pirola
GEEN ZEE TE HOOG
voor bergers,redders, en slepers
Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust

Nieuw bij PIROLA MARITIEM
GEEN TEE TE HOOG
Ruim 40 scheepsbergingen tussen
Noordwijk en Schiermonnikoog in de
19e, maar vooral de 20e eeuw.
Pakkende beschrijvingen. Veel
foto’s en tekeningen.
* ISBN 90 6455 078 6
* 136 pagina’s * ƒ 32,50

VARENSGASTEN
Vier eeuwen - van+_1400 tot even
na 1800 - vol maritieme activitei¬
ten langs de kusten van Hollands
Noorden in dit rijk geïllustreerde
boek.
* ISBN 90 6455 056 5
* 160 pagina’s * ƒ 32,50

cEen cWestfnese zeeman
als slaafinGBarbarije

Verslag ran de belevenissen van
een Westfriese zeeman in Marokko. /"/>•/ 74X
mei een inleiding van Piet Boon

EEN WESTFRIESE ZEEMAN
Het unieke persoonlijke relaas van
Jan Cornelisz. Dekker die in 1715
als 14-jarig jongmaatje door
Barbarijse zeerovers naar Marokko
werd gevoerd en daar 28 jaar
bleef. Met inleiding van histori¬
cus Piet Boon. Geïllustreerd.
* ISBN 90 6455 057 3
* 96 pagina’s * ƒ 29,80

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij Pirola, Oude Heereweg 12, 1871 GS Schoorl

Ger van der Burg

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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