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Akveld wordt in de redactie opgevolgd
door P. A. Boon (1940) die sinds 1977
verbonden is aan de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in Hoorn. Boon heeft
gepubliceerd in zowel de Mededelingen
als het Tijdschrift. De redactie ziet met
deze wisseling de toekomst vol vertrou¬
wen tegemoet.

TEN GELEIDE

Van de redactie
Er is waarschijnlijk geen lid van de Ne¬
derlandse Vereniging voor Zeegeschiede¬
nis dat zozeer zijn stempel heeft gedrukt
op de Mededelingen en het Tijdschrift als
de scheidende redacteur L. M. Akveld. In
juni 1970 trad hij toe tot de redactie die
daarmee drie man sterk werd. Toen Leo
Akveld op 1 januari 1989 aftrad had hij
er dus 18Vi jaar opzitten. Van april 1975
tot mei 1976 was hij zelfs de enige redac¬
teur, een opgaaf die wij ons nu nauwe¬
lijks meer kunnen voorstellen. Het eerste
nummer dat onder medeverantwoorde¬
lijkheid van Leo Akveld verscheen was
Mededelingen nummer 21. Tot en met
het tweede nummer van 1988 van het
Tijdschrift heeft hij dus een bijdrage ge¬
leverd aan 22 uitgaven van de Mededelin¬
gen en 14 van het Tijdschrift. Leo Ak¬
veld zorgde ervoor dat die nummers wer¬
den gevuld met publicaties van hoog we¬
tenschappelijk gehalte. Zijn meest gelief¬
koosde bijdrage aan het blad was de bi¬
bliografie die in binnen- en buitenland
veel lof oogstte. Terecht heeft Akveld
weerstand geboden aan stemmen die de¬
ze rubriek, die veel ruimte vergt, wilden
laten vervallen. De zittende redactie is
verheugd dat Akveld bereid is om het sa¬
menstellen van de bibliografie voorlopig
voort te zetten. Het zal geen geringe op¬
gave zijn om daarvoor een opvolger te
vinden. Een andere met plezier en toe¬
wijding uitgevoerde redactietaak was het
aanvragen en uitzetten van te recenseren
boeken. Dit was niet altijd een dankbare
bezigheid; soms kwamen recensenten pas
na het uitoefenen van de nodige druk
met de toegezegde bespreking. Dit on¬
derdeel van de redactietaak is overgeno¬
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men door het redactielid J. J. A. Wijn.
Behalve als boekrecensent treffen we Ak¬
veld in de Verenigingsuitgave ook aan als
auteur. In 1971 was hij medeverantwoor¬
delijk voor een speciaal nummer dat ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van
de Vereniging werd uitgegeven. Het is ge¬
titeld De reis naar Oost-Indië van het
V.O.C.-schip 't Wapen van Amsterdam’
in de jaren 1614 en 1615 naar het op
rijm gestelde journaal van Johan Both
Volkertsz. van Utrecht. In 1984 nam hij
de samenstelling van het register op de
nummers 28 tot en met 43 van de Mede¬
delingen voor zijn rekening. Een belang¬
rijke gebeurtenis was de verandering van
Mededelingen naar Tijdschrift. Het ene
jaar dat de uitgaaf werd verzorgd door
Martinus Nijhoff liep niet naar wens. In
zijn verzet tegen deze samenwerking
stond Akveld binnen bestuur en redactie
vrijwel alleen; al spoedig bleek het gelijk
aan zijn zijde.
Bij deze opsomming mag niet onvermeld
blijven dat Leo Akveld, al sinds 1970 be¬
stuurslid, in 1971 secretaris van de Vere¬
niging werd en dat, naast het redacteur¬
schap, tot mei 1973 is gebleven. Daarna
vertegenwoordigde hij tot 1984 de redac¬
tie in het bestuur. Als persoonlijk ele¬
ment wil ik toevoegen dat ik het de afge¬
lopen negen jaar als een eer en een ge¬
noegen heb ervaren om met Leo samen
te werken in de redactie. We konden als
museumcollega’s al goed overweg, maar
door het redactiewerk is er tussen ons
een hechte en warme vriendschap ge¬
groeid waaraan de gemeenschappelijke
liefde voor de zeegeschiedenis ten grond¬
slag ligt. Ik ben hier dankbaar voor.

Het eerste nummer van 1989 bevat,
naast een uitgebreide bibliografie, boek¬
besprekingen en aankondigingen, een
vijftal bijdragen. F. J. A. M. Meijer publi¬
ceert zijn lezing over onderwaterarcheologie en de zeegeschiedenis van de klas¬
sieke oudheid die hij uitsprak tijdens de
voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging
in 1988 in Lelystad. De bijdrage van F.
Snapper over Koning-Stadhouder Willem
III kon helaas niet meer in jaargang 1988
worden opgenomen. Het artikel van C.
Koeman betreft brieven van een Neder¬
landse Hugenoot die rond de overgang
van de 17e naar de 18e eeuw op Franse
galeien voer. De bijdrage van P. J. H. van
Bree bestaat hoofdzakelijk uit een ver¬
slag van de bioloog Kruimel in dienst van
een Chileense walvisvaarder in 1909. E.
van Laar en W. L. Man A Hing, tenslotte,
beschrijven de ondergang van het Duitse
schip Goslar dat in 1940 bij Suriname
opzettelijk tot zinken werd gebracht en
waarvan het wrak daar nog immer ligt.
Deze bijdrage wordt gevolgd door een
toelichting op en het reglement van de
dit jaar door de Vereniging ingestelde
J. C. M. Wamsinckprijs.
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Onderwaterarcheologie en de zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid

Wie iets wil zeggen over de bijdrage van
de betrekkelijk jonge wetenschap der on¬
derwaterarcheologie aan de Grieks-Romeinse zeegeschiedenis, maakt het zich¬
zelf niet gemakkelijk. Allereerst is er het
probleem van de tijd. De Griekse geschie¬
denis wordt tastbaar in de Kreto-Myceense tijd (3000-1100 v. Chr.) en gaat
uiteindelijk geruisloos over in de Ro¬
meinse geschiedenis, die tot 500 n. Chr.
doorloopt. Vervolgens is er de geografi¬
sche spreiding. Het leven speelde zich af
rond en op de Middellandse Zee, een ge¬
bied van vele duizenden vierkante kilo¬
meters. En dan zijn er de te onderzoeken
objecten, zeer divers van aard en omvang
en alle vragend om een speciale benade¬
ring. In zijn algemeenheid kan worden
gezegd dat het onderzoek van verdron¬
ken steden of havens een andere aanpak
vraagt dan de bestudering van scheeps¬
wrakken. Wie dit alles onder de aandacht
van anderen wil brengen heeft niet ge¬
noeg aan het korte bestek van een arti¬
kel. Keuzes moeten derhalve worden ge¬
maakt. In dit artikel wil ik het hebben
over de betekenis van de antieke scheeps¬
wrakken voor de zeegeschiedenis van de
Grieks-Romeinse wereld.
Sprekend over scheepswrakken moeten
we onmiddellijk een scheiding aanbren¬
gen tussen vrachtschepen en oorlogssche¬
pen. Voor de bestudering van de laatste
is de onderwaterarcheologie van geen nut
geweest, omdat er tot op heden geen
wrakken van oorlogsschepen zijn ont¬
dekt. De vermoedelijke verklaring daar¬
voor is dat oorlogsschepen betrekkelijk

licht waren en bij een schipbreuk of een
noodlottige vijandelijke aanval snel uit¬
een sloegen op de zeebodem. Paalwor¬
men en andere micro-organismen deden
daarop hun vernietigende werk, zodat er
na enige tijd niets meer van zo’n oorlogs¬
schip resteerde. Ook de overige informa¬
tiekanalen hebben weinig te bieden. Af¬
beeldingen op fresco’s, vazen en reliëfs
zijn er bijna niet en de Griekse en Ro¬
meinse geschiedschrijvers achtten zich
niet geroepen om hun lezers uitgebreid
over oorlogsschepen te informeren.
Klaarblijkelijk wisten dezen hoe die oor¬
logsschepen er uitzagen, en waren sum¬
miere beschrijvingen van zeegevechten
voldoende om hun voorstellingsvermo¬
gen te prikkelen. Zodoende is onze ken¬
nis van de oude oorlogsschepen op basis
van materiële resten en literaire bericht¬
geving zeer gering. De Engelse classicus
John Morrison realiseerde zich dit terde¬
ge toen hij zijn droom om een getrouwe
copie van een Griekse trireme - een door
170 man van drie niveaus geroeide galei op het water te brengen, verwezenlijkte.
Hoewel de trireme in de vijfde eeuw v.
Chr. in alle vloten van de Griekse stadsta¬
ten vertegenwoordigd was, wordt er in
de bronnen nauwelijks over gesproken.
Slechts spaarzame verwijzingen lichten af
en toe een tipje van de sluier op. Desal¬
niettemin slaagde Morrison in zijn pogin¬
gen en sinds augustus 1987 vaart er een
heuse trireme in de Griekse wateren.1
Maar de trireme was slechts een van de
vele typen oorlogsschepen. Over de ande¬
re ligt nog steeds een waas van geheim5

De moderne Griekse trireme in de baai van het eiland Poros (foto F. Meijer).

zinnigheid, dat slechts kan worden weg¬
genomen door de ontdekking van oor¬
logsschepen op de zeebodem. De kans
daarop is echter niet groot.
Over antieke vrachtvaarders en hun la¬
ding is meer bekend door het onderzoek
de afgelopen dertig jaar van ruim 1000
wrakken, daterend van de vijftiende
eeuw. v. Chr. tot de late oudheid (300500 n. Chr.). Van sommige was de romp
goed geconserveerd, van andere werden
slechts restanten van de lading gevonden.
Ze dateren bijna allemaal uit de periode
150 v. - 150 n. Chr. en werden meren¬
deels gevonden langs de kusten van
Frankrijk, Italië en Spanje. Het is dan
ook mogelijk voor dat tijdvak, waarin
het Romeinse rijk de gehele Middelland¬
se Zee binnen zijn grenzen had, enkele
handelslijnen in het westelijk Middellandse-Zeegebied te traceren. Voor de
andere perioden blijft het bij min of
meer toevallige informatie, die een histo¬
6

rische reconstructie uitsluit.
Late Bronstijd
In de Griekse wereld duurde de Bronstijd
van circa 3000-1100 v. Chr. Het is een
tijd waarin schriftelijke bronnen zeer
schaars zijn. Maar de opgravingen op
Kreta en op het Griekse vasteland heb¬
ben aangetoond dat de belangrijkste be¬
schavingen, de Minoïsche en de Myceense, hoog ontwikkeld waren en in contact
stonden met de beschavingen in het oos¬
ten. In de late Bronstijd, van 17001100 v. Chr., moet er in het oostelijk
bekken van de Middellandse Zee een le¬
vendig scheepvaartverkeer zijn geweest,
getuige de vele afbeeldingen van schepen
op gemmen, pannen en schalen. Maar het
precieze verloop van het scheepvaartver¬
keer is onbekend. Daarom moet men
zich nog altijd baseren op de mysterieuze
dichter Homerus. Deze schreef zijn hel¬
dendichten Ilias en Odyssee, die gesi-

tueerd worden aan het eind van de Myceense tijd, vermoedelijk in de achtste
eeuw v. Chr. De vervorming door een
lange mondelinge traditie is ook aan Ho¬
merus niet voorbijgegaan, want de door
hem verstrekte details wijzen meer in de
richting van zijn eigen tijd dan van de la¬
te Bronstijd. Daarom blijft het voor het
handelsverkeer bij vage reconstructies,
die uitgaan van een Myceense superiori¬
teit in het oostelijk bekken van de Mid¬
dellandse Zee.
Dit beeld werd in 1960 lichtelijk onder¬
graven door de ontdekking bij Kaap Gelidonya (Zuidwest Turkije) van de restan¬
ten van wat ooit een schip uit de late
Bronstijd was. Naar de lading te oordelen
- het schip zelf was praktisch geheel ver¬
gaan - behoorde het toe aan een rond¬
trekkende koopman uit het oosten, ge¬
specialiseerd in de handel in koper. Aan
boord bevonden zich koperen baren van
ongeveer 25 kg, die als betaaT/ruilmiddel
dienden. Daarnaast balansgewichten,
kleine stenen kruiken en ander aarde¬
werk, gefabriceerd in een van de haven¬
steden in het oosten. Voor de leider van
de expeditie, George Bass, stond het on¬
middellijk vast dat dit schip voor zijn
laatste reis vertrokken was uit een van de
Syrisch-Palestijnse havens en niet be¬
schouwd diende te worden als een uit¬
zondering in het handelsverkeer van de
late Bronstijd. Die gedachte werd door
sommigen in twijfel getrokken.2 De dis¬
cussie duurde onverminderd voort tot
1983. In dat jaar werd niet ver van Kaap
Gelidonya, in de omgeving van Ulu Burun, opnieuw een lading koperen baren
ontdekt, 365 in totaal. Maar bovendien
werden enkele Syro-Palestijnse vazen,
glas, aardewerk van Cyprus, grote pithoi
(manshoge vazen) en enkele zilveren en
gouden voorwerpen aangetroffen. Voor
George Bass vormde deze lading, die hij
dateert in de vroege veertiende eeuw v.
Chr., de bevestiging van zijn eerdere sug¬
gestie dat er in de Bronstijd meer sprake

was van een oost-west verkeer dan van
verkeer in omgekeerde richting.3 De le¬
den van de elite in Griekenland, heer en
meester in hun eigen burchten, zouden
hun verlangen naar luxe bevredigd heb¬
ben met kostbaarheden uit het Nabije
Oosten, dat kon bogen op een rijke tradi¬
tie in de fabricage van luxe voorwerpen.
De Archaïsche tijd (750-550 v. Chr.)
De invallen van de zeevolken in circa
1100 v. Chr. maakten een einde aan de
stabiliteit in het oostelijk MiddellandseZeegebied. De onderlinge contacten tus¬
sen oost en west werden verbroken en de
handel verdween nagenoeg geheel. Pas in
circa 800 v. Chr., toen de nieuwe steden
te kampen kregen met overbevolking en
kolonisatie van nieuwe gebieden als op¬
lossing werd gekozen, kreeg de scheep¬
vaart nieuwe kansen. Uit de overgelever¬
de afbeeldingen blijkt dat de schepen
aanvankelijk een combinatie waren van
oorlogs- en vrachtschepen, die vermoede¬
lijk alleen maar werden gebruikt voor het
vervoer van kolonisten en luxe voorwer¬
pen. Geleidelijk kwam er verandering in
dit patroon. In de zesde eeuw werden
sommige steden geconfronteerd met
groeiende voedseltekorten die, nu de
gunstigst gelegen streken al waren geko¬
loniseerd, alleen maar konden worden
opgelost door de import van graan. Er
kwamen nu schepen in de vaart die gro¬
ter en breder waren en speciaal ingericht
voor het transport van bulklading. Over
de omvang van het handelsverkeer ont¬
breken ons de gegevens. De antieke au¬
teurs, die handel als een minderwaardige
beroepsuitoefening beschouwden, die
niet paste bij de status van een recht¬
geaarde aristocraat, zwijgen goeddeels
over de handel.
De onderwaterarcheologie lijkt op dit
punt evenmin uitkomst te kunnen bie¬
den. Het enige scheepswrak dat in de Archaische tijd gedateerd wordt, is niet ont¬
dekt in de Griekse wateren, maar bij Gig7

lio aan de westkust van Italië, ongeveer
200 km ten noorden van Rome. Het is
ook geen Grieks, maar een Etruskisch
schip. Nu waren de Etrusken, wonend in
Noordwest Italië in het gebied tussen de
Arno en de Tiber, in die tijd een zeeva¬
rend volk en oppermachtig in bijna ge¬
heel Italië. Bovendien onderhielden zij,
als tenminste geloof gehecht mag worden
aan de woorden van de Griekse geschied¬
schrijvers, goede handelscontacten met
de Grieken. Dat blijkt ook uit dit wrak
met zijn lading van zeer uiteenlopende
herkomst. Naast Etruskische amforen
waren er kruiken aan boord van het ei¬
land Samos en aardewerk van Phoenicische makelij. Bovendien was er een bron¬
zen helm die ooit in Corinthe was ver¬
vaardigd. Alles bijeengenomen weerspie¬
gelt dit wrak de wijdverspreide handels¬
contacten die er in deze dynamische tijd
waren.4 Maar het zou toch wel heel ple¬
zierig zijn wanneer de komende decennia
een schip uit een van de belangrijke
Griekse steden in die tijd, zoals Corinthe,
Chalkis of Milete, zou worden ontdekt.
Klassieke Tijd (500-330 v. Chr.) en de
Tijd van het vroeg-Hellenisme (330-280
v. Chr.)
In de vijfde eeuw v. Chr. was Athene
superieur in de Aegeïsche Zee. Het Atheense imperialisme leidde tot een uitge¬
breid transport van allerhande goederen
naar Athene. Piraeus werd het centrum
van de internationale handel. Uit diverse
inscripties blijkt dat er zeer vele schepen
in de vaart waren, sommige met een laad¬
vermogen van meer dan 150 ton. Helaas
wordt in de bronnen over de constructie
van die schepen slechts in bedekte ter¬
men gesproken. De onderwaterarcheologie heeft dit vage beeld nog niet kunnen
bijstellen. Tot nu toe zijn er vele losse
voorwerpen, waaronder het beroemde
beeld van Poseidon, gevonden, maar
slechts de summiere overblijfselen van
twee wrakken. In 1969 ontdekten Ame8

In de onmiddellijke omgeving van Kaap Artemision werd dit bronzen Poseidonbeeld uit zee op¬
gehaald, dat dateert uit het midden van de vijf¬
de eeuw v. Chr. Het heeft een lengte van 2,09 m
en een breedte van arm tot arm van 2,10 m (Na¬
tionaal Archeologisch Museum in Athene).

rikaanse archeologen bij Porticello in de
Straat van Messina een lading Attische
amforen, daterend uit het einde van de
vijfde eeuw v. Chr. Van het schip zelf
werden slechts enkele half vergane brok¬
stukken teruggevonden, die doen ver¬
moeden dat dit schip een lengte moet
hebben gehad van ongeveer 20 meter.5
In 1986 stuitte een team van de universiteit van Oxford bij het eilandje Panarea,
ten noorden van Sicilië, op een vijfdeeeuws wrak met aan boord een lading
Atheens aardewerk, zwart beschilderde
schalen, bekers, kruiken, schenkkannen
en lampen.6 Beide ladingen leggen getui¬
genis af van de overheersende rol van de
Atheense aardewerkindustrie. Een bevre¬
digende verklaring voor het geringe aan¬
tal scheepswrakken is niet te geven of
het zou moeten zijn dat er in Grieken¬
land geen systematische onderzoekingen
hebben plaatsgevonden naar wrakken uit

Een Attische vaasschildering uit ca 500 v. Chr. waarop het schip van Odysseus is afgebeeld, dat het
eiland van de Sirenen passeert. Het schip houdt het midden tussen een vrachtschip en een oorlogs¬
schip (let op de ram) (Brits museum in Londen).

Griekenlands bloeitijd. Hier staat tegeno¬
ver dat op plaatsen die gevaarlijk werden
geacht voor het scheepvaartverkeer, wel
restanten zijn gevonden van schepen uit
de Romeinse tijd.
In de vierde eeuw v. Chr. was de politie¬
ke overheersing van Athene verdwenen,
maar de scheepvaart beleefde een grote
bloei omdat andere steden zich nu vrije¬
lijk konden ontplooien. Uit de geschrif¬
ten van de Atheense redenaars Lysias en
Demosthenes valt op te maken dat er en¬
kele ondernemingen waren met wijdver¬
takte handelscontacten. Daarnaast waren
er talloze schippers die zich vooral met
de kustvaart inlieten. Hoe die kustvaar¬
ders - meestal met een laadvermogen be¬
neden de 80 ton - er hebben uitgezien, is
door de opgraving van een rond 280 v.
Chr. bij Kyrenia aan de noordkust van
Cyprus gezonken schip duidelijk gewor¬

den. Een opgraving overigens die met on¬
derbrekingen - vanwege de politieke si¬
tuatie op Cyprus als gevolg van de Turk¬
se inval in 1974 - en inclusief de bouw
van een levensechte replica bijna 20 jaar
duurde. In 1967 wees een amforenheuvel
van bijna 400 amforen de onderzoekers
onder leiding van Michael Katzev de weg
naar dit wrak; in 1986 zeilde een levens¬
echte copie van Cyprus naar Athene. Zo¬
wel de restanten van het oorspronkelijke
schip als de replica bieden een schat aan
gegevens. De lading van het wrak vertelt
ons over de plaatsen die het schip op zijn
laatste reis heeft aangedaan. De meeste
amforen waren wijnkruiken uit Rhodos,
een belangrijke producent van exclusieve
wijnen, andere waren afkomstig uit Sa¬
mos. Aan boord waren ook molenstenen
van het eiland Nisyros, die als ballast
dienden, en werd tevens een zeer grote
9

Reconstructie van de romp van het wrak van Kyrenia. Bij de replica werd de bouwconstructie van de
romp nauwgezet gevolgd (foto M. Katzev).

hoeveelheid amandelen, vermoedelijk uit
Cyprus, aangetroffen. Te oordelen naar
het aantal borden aan boord was het
schip waarschijnlijk bemand door vier
personen die zich zonder speciale voor¬
zieningen moesten zien te redden tussen
de lading. De afwezigheid van een vuur¬
plaat doet vermoeden dat aan boord
waarschijnlijk niet werd gekookt, maar
dat warme maaltijden werden bereid op
de ankerplaatsen waar de nachten wer¬
den doorgebracht.
Het Kyreniawrak is het enige uit de
Grieks-Romeinse oudheid dat volledig
werd gelicht. Zodoende zijn ook de pre¬
cieze afmetingen bekend geworden: 14,7
m lang, 4,3 m breed en 1,4 m hoog van
de kiel tot het dek. Maar belangrijker
nog waren de gegevens die vrijkwamen
over de wijze waarop de oude scheeps¬
bouwers te werk gingen. Deze methode
10

kan worden betiteld als de ‘schaal eerst’
bouw. Eerst werd de lange kielbalk ge¬
legd, bij het Kyreniaschip 9,3 m lang en
van pijnboomhout. Daarna werden vooren achtersteven aan de kiel bevestigd.
Vervolgens ging men te werk op een ma¬
nier die in onze ogen bijzonder tijdro¬
vend en kostbaar is en na de Klassieke
Oudheid ook niet meer in praktijk werd
gebracht. Eerst werden de kielgangen en
de huidgangen aan elkaar bevestigd door
middel van de pen- en gatverbindingen.
Pas daarna werd binnen dit omhulsel het
spantenframe aangebracht en ontstond
er een ingewikkelde opbouw van kielgan¬
gen, vloerbalken, halfspanten, oplangers
en hele spanten.7
Het gelichte Kyreniawrak stond model
voor een replica, die intussen al verschei¬
dene reizen in het oostelijk Middellandse-Zeegebied heeft gemaakt. Kiel, span-

Relief uit ca 200 n. Chr. waarop de scheepsbouwer P. Longidienus een spant bewerkt om die vervol¬
gens aan te brengen in de bijna voltooide romp (Nationaal Museum van Ravenna).

ten en huidgangen werden vervaardigd
naar het voorbeeld van het Kyreniawrak.
Voor de reconstructie van mast, ra en
zeil baseerde men zich, bij gebrek aan
vondsten van dien aard, op de spaarzame
toespelingen bij antieke schrijvers en de
afbeeldingen op oude vaasschilderingen.
Het belang van deze copie moet niet
worden onderschat. Nu immers bestaat
de mogelijkheid om te onderzoeken hoe
een antieke vrachtvaarder zich in wisse¬
lende omstandigheden, met wind achter,
met wind tegen en op een stormachtige
zee, moet hebben gedragen.
Romeinse tijd (150 v. - 350 n. Chr.)

Toen de Romeinen in het midden van de
tweede eeuw v. Chr. eenmaal de hegemo¬
nie hadden verkregen over de landen

rond de Middellandse Zee, brak een tijd
aan waarin de Mediterrane wateren druk¬
ker werden bevaren dan ooit tevoren.
Dat blijkt ook uit het aantal wrakken uit
deze periode. Onderzoek in de Middel¬
landse Zee heeft ongeveer 1000 wrakken
opgeleverd, waarvan er 407 in zodanige
staat verkeerden dat zij een datering toe¬
laten:
periode tot 150 v. Chr.
68
periode 150 v. - 1 v. Chr.
130
periode 1 v. - 150 n. Chr.
142
periode 150 n. - 350 n. Chr.
678
De meeste wrakken uit 150 - 1 v. Chr.
zijn gevonden langs de kusten van Italië,
Frankrijk en Spanje en waren geladen
met lange, slanke wijnamforen, afkoms¬
tig uit Latium en Campanië, streken die
befaamd waren om hun exclusieve wij11

nen. Het best gedocumenteerde wrak is
dat van een met 6000-7000 amforen ge¬
laden vrachtvaarder, die tussen 60 en 35
v. Chr. zonk in de buurt van Madrague
de Giens, vlakbij Toulon. Duikers ont¬
dekten het in 1967 en lichtten de volgen¬
de jaren de lading. Bijna alle amforen
dragen het stempel van P. Veveius P. f.
Papus, de directeur van een amforenfabriek, wiens bakovens gestaan moeten
hebben bij Terracina, niet ver van Rome.
Wie de producent was van de wijn is niet
bekend. Het is mogelijk dat de directeur
van de amforenfabriek dezelfde was als
de eigenaar van de wijngaarden en dat de
kapitein van het schip dat bij Madraque
de Giens verging deel uitmaakte van een
wijdvertakte handelsorganisatie, die ex¬
clusieve wijnen uit Latium exporteerde,
maar zeker is dit niet.9
Het is niet uitgesloten dat Romeinse se¬

natoren, van wie in de literaire geschrif¬
ten wordt gezegd dat zij een traditioneel
ingewortelde afkeer van commerciële ac¬
tiviteiten hadden, zich rechtstreeks met
deze handel bemoeiden. Die veronder¬
stelling wordt ingegeven door de bijna
1700 wijnamforen, behorend bij een
schip dat in de wateren rond Gran Congloué, een klein eilandje bij Marseille,
tenonder ging. Bijna allemaal dragen zij
het stempel ‘SES’ of ‘SEST’, vergezeld
van symbolen als een anker, een ster, een
drietand of een palmblad. Ze worden ge¬
dateerd tussen 135 en 75 v. Chr. Waar¬
schijnlijk werden deze amforen gebruikt
voor het wijntransport van de landerijen
van de familie der Sestii in de omgeving
van Cosa naar vele plaatsen in het Ro¬
meinse rijk. Over de handel en wandel
van deze Sestii ontbreken ons de gege¬
vens, met uitzondering van de senator P.

Amforenladingen wijzen duikers de weg naar Romeinse scheepswrakken. De boven het zand uitste¬
kende amforen liggen meestal kriskras door elkaar. Hier gaat het om Rhodische amforen (foto F.
Meijer).
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Sestius, over wie Cicero in enkele van
zijn brieven spreekt. Die Sestius bracht
het tot praetor en bezat landerijen in Co¬
sa. Een zoon van hem had, volgens Cice¬
ro (Ad Atticum 16.4.4), enkele schepen
in de vaart die hem groot voordeel ople¬
verden. Het zijn geringe aanwijzingen,
maar gezamenlijk werpen zij enig licht
op een vooraanstaande familie, die in
weerwil van de senatoriale status de han¬
del niet schuwde.10
Tijdens het principaat kwam aan de wijn¬
export vanuit Italië een einde. De juiste
toedracht is niet geheel duidelijk, maar
in ieder geval heeft meegespeeld dat de
vrede van Augustus (27 v. Chr. - 14 n.
Chr.) ideale condities schiep voor een
ontplooiing van de provincies, die vrije¬
lijk hun producten op de markt konden
brengen. De Italische wijnamforen maak¬
ten plaats voor andere kleinere amforen,
waarin de Spaanse, Gallische en Rhodi¬
sche wijnen werden vervoerd. Te oorde¬
len naar de aantallen wijnamforen moet
de totale omvang van de wijnhandel ge¬
ringer zijn geweest dan die van de handel
in olijfolie. De typische rondbuikige olieamforen zijn zowel op de ‘vuilnisbelt’
van Rome, de Monte Testaccio, als in de
wrakken uit de periode 1-150 n. Chr. zo
sterk vertegenwoordigd dat het erop lijkt
alsof er een bijna voortdurend olietransport is geweest, met name uit Baetica
(Zuid-Spanje). Het wrak dat in de twee¬
de eeuw n. Chr. bij L’Anse Saint Gervais,
dicht bij Frejus, tenonder ging vervoerde
olijfolie voor een wijdvertakte firma. De
stempels op deze amforen, ‘A.I.AL.’ en
‘L.S.A.R.’, zijn ook gevonden in ZuidSpanje, Rome, Arles, Orange, Heddernheim in West Duitsland en Wroxeter in
Engeland. Sommige amforen dragen ook
nog de naam van Lucius Antonius Epaphroditus, die verantwoordelijk was voor
het vervoer. Zijn naam wordt ook aange¬
troffen op amforen in Gallië en Italië,
wat doet vermoeden dat deze Epaphroditus een vooraanstaande rol vervulde in

het transport van olijfolie.11
Amforen wijzen tevens de weg naar een
omvangrijke handel in vis en visproduc¬
ten. Langs de Franse zuidkust liggen en¬
kele tientallen wrakken die gedroogde vis
(tonijn, makreel en sardines) of garum,
een vissaus, vervoerden. Zuid-Spanje
voerde ook in deze handel de boventoon.
In het Titan-wrak, gedateerd in het laat¬
ste kwart van de eerste eeuw v. Chr., wa¬
ren 1200-1700 amforen - het juiste aan¬
tal is niet bekend omdat wrakkenrovers
nogal wat amforen hadden meegenomen
- geladen met stukken tonijn en gedrenkt
in olijfolie. Vermoedelijk was dit schip
onderweg naar Rome, waarde senatoria¬
le elite een grote voorliefde aan de dag
legde voor deze delicatesse.
Uit de scheepsladingen blijkt dat veel
schepen naast een grote amforenlading
kostbaar aardewerk aan boord hadden,
vaak verband houdend met de lading:
drinkschalen, olielampen en glaswerk. De
herkomst daarvan is zeer verschillend,
omdat de belangrijkste productiecentra
van kostbaarheden en luxe-artikelen ver¬
spreid lagen over het hele Romeinse rijk.
Zeer geliefd was het terra sigillata aarde¬
werk, sierlijke roodfigurige schalen en va¬
ten met bloem- en dierfiguren, dat vanaf
50 v. Chr. werd vervaardigd in Arretium
(Noordwest Italië). De snelle populariteit
werkte een verplaatsing van de werk¬
plaatsen naar de kust in de hand, van¬
waar de export gemakkelijker kon plaats¬
vinden. Gallië was een gretige afnemer,
maar ontwikkelde zelf in de tweede
eeuw n. Chr. een goed draaiende indus¬
trie, zoals opgravingen in La Graufesenque, Lezoux en Bannassac hebben aange¬
toond. Glasblazerijen waren er aanvanke¬
lijk voornamelijk in de oostelijke provin¬
cies, later volgde verspreiding naar ande¬
re rijksdelen, ook naar Noord Italië, naar
Aquileia, vanwaar weer verdere export
plaatsvond. Van zeer veel kostbaarheden
is de plaats van herkomst in het geheel
niet aan te geven vanwege het zwervende
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bestaan van vele kunstenaars. Juweliers,
mozaïekmakers, metaalbewerkers en
glassnijders reisden van stad naar stad om
aan de leden van de locale aristocratieën
hun kunsten te tonen.
Wanneer we de bouwactiviteit in de gro¬
te steden bezien moet de handel in hout,
marmer en steen omvangrijk zijn ge¬
weest. De woorden van keizer Augustus:
‘ik trof een stad van baksteen aan en liet
een stad van marmer achter’ (Suetonius,
Augustus 28, 3), spreken boekdelen over
de marmerhandel. En wie zich realiseert
dat vele huizen in Rome gedeeltelijk uit
hout waren opgetrokken en dat de oorlogs- en handelsvloten op peil gehouden
moesten worden, kan zich voorstellen
dat er grote houttransporten moeten
hebben plaatsgevonden. Helaas zijn de
houtladingen op de zeebodem snel ver¬
gaan, zodat langs deze weg niet is te veri¬
fiëren of het inderdaad zo is dat lang,
stevig hout voor de (scheeps)bouw werd
aangevoerd uit de Libanon, Cyprus,
Noord-Afrika en Italië, zoals lezing van
literaire teksten leert.12 Over het vervoer
van marmer is door de opgravingen op de
zeebodem het een en ander bekend ge¬
worden, maar nog lang niet genoeg. Het
blijft een geschiedenis met vele lacunes.
Griekenland en Klein-Azië waren de be¬
langrijkste leveranciers en exporteerden
grote hoeveelheden. Inscripties op zuilen
en blokken tonen ons hoe de Romeinen
de veelal onder keizerlijke controle
staande mijnen beheerden en hoe de op¬
slag in Ostia was geregeld. Over het ver¬
voer over zee wordt in de bronnen nau¬
welijks iets gezegd. Zeker is dat sommige
van die marmerblokken vanwege hun ge¬
wicht zo moeilijk te transporteren waren
dat er speciale schepen in de vaart kwa¬
men. Het bekendst is het schip dat in op¬
dracht van keizer Caligula (37-41 n.
Chr.) een oude Egyptische obelisk naar
Rome bracht. Die obelisk woog ruim
322 ton en werd samen met het uit vier
delen bestaande en 174 ton wegende
14

Een volgetuigd Romeins vrachtschip op een sarcophaag uit de 2e eeuw n. Chr. (museum van
Beirut).

voetstuk verscheept (Plinius, Naturalis
Historia 16, 201). Ook de zestien zuilen
van het voorportaal van het Pantheon in
Rome mogen er zijn met hun zestig ton.
Marmerstukken van dergelijke omvang
zijn onder water niet aangetroffen. Het
zwaarste exemplaar, gevonden bij Marzameni aan de Zuidoostkust van Sicilië,
woog veertig ton. Ladingen van in totaal
300 ton waren niet ongewoon. Meestal
gaat het om blokken die bestemd waren
voor de bouw van tempels, openbare ge¬
bouwen of particuliere villa’s.13 Een
wrak, dat in ongeveer 100 v. Chr. bij
Mahdia in Tunesië zonk, had in totaal ze¬
ventig zuilfragmenten van Attisch mar¬
mer aan boord, en daarbij nog vele voet¬
stukken en kapitelen. Sommige van die
blokken waren helemaal bewerkt, andere
werden in ruwe vorm vervoerd. In enkele
wrakken bevonden zich sarcophagen, in
het bij San Pietro (omgeving van Taren¬
te) ontdekte wrak zelfs 23. Klaarblijke¬
lijk meenden de vooraanstaande Romei¬
nen dat na hun dood hun status het best
werd gewaarborgd in een fraaie sarcophaag.
Over het transport van graan, zonder
twijfel de meest verhandelde lading, is

Relief uit de 3e eeuw, gevonden te Portus (Os¬
tia), waarop een klein slechts door drie perso¬
nen bemand zeilschip is afgebeeld (Rome, Torlonia museum).

bijzonder weinig bekend. Alles wat we
weten is dat graan werd verscheept in
zakken of los in het ruim. Zonk een
graanschip, dan verspreidde de lading
zich over de zeebodem om vervolgens
snel te vergaan. Daarmee verdwenen aan¬
knopingspunten die onderzoekers de weg
kunnen wijzen naar een onder het zand
verborgen wrak. Dat is zeer spijtig, want
wanneer we bedenken dat er in de grote
steden zeer vele en zeer ruime silo’s wa¬
ren voor de opslag van graan, dan moe¬
ten er talloze schepen in de vaart zijn ge¬
weest om dat graan aan te voeren. Rome
met zijn bevolking van bijna 1 miljoen
inwoners was nagenoeg geheel op de im¬
port van graan aangewezen.
Omdat er geen graanschepen zijn gevon¬
den, doen over het tonnage de meest fan¬
tastische schattingen de ronde, die alle
zijn terug te voeren op twee vermeldin¬
gen in de bronnen. De eerste is afkomstig
van Athenaeus, een auteur uit de derde
eeuw n. Chr. Hij geeft een beschrijving
van de Syracusia, een graanschip dat Hiero II van Syracuse rond 240 v. Chr. liet

bouwen (Deipnosophistae 5.206d-209b).
De bouw duurde één jaar en werd onder
de supervisie van Archimedes uitgevoerd
door 300 arbeiders. Het gebruikte hout
zou voldoende geweest zijn voor zestig
oorlogsschepen. Het schip had 600 zee¬
lieden aan boord, 350 mariniers en uitgebreide passagiersaccomodatie. Er waren
drie gangboordniveaus, drie masten en
een watertank van 78 m3. De afmetingen
ontbreken. Maar als de lading die dit
schip vervoerde inderdaad de omvang
had die Athenaeus aangeeft, dan moet
het een geweldig groot schip zijn ge¬
weest. Volgens Athenaeus bestond die la¬
ding uit:
60.000 modii graan
= 400 ton
(modius = ca. 6,55 kg)
10.000 amforen gepe¬
kelde vis
= 500 ton
(inhoud amfoor ca. 50 kg)
20.000 talenten wol
= 520 ton
(talent = ca. 26 kg)
20.000 talenten ge¬
mengde lading
= 520 ton
totaal
1940 ton
Nu moeten we er wel rekening mee hou¬
den dat Athenaeus ruim 400 jaar later
leefde en zijn informatie vond bij de ver¬
der nauwelijks bekende Moschion (ca.
150 v. Chr.). Het is dus zeker niet uitge¬
sloten dat hij een weergave heeft gegeven
die enigszins bezijden de waarheid ligt.
De geleerden die de getallen van Athe¬
naeus accepteren, weten zich gesteund
door een tweede tekst, van de hand van
de in de tweede eeuw n. Chr. levende
schrijver Lucianus. Deze was er getuige
van dat het graanschip Is is, onderweg van
Alexandrië naar Rome, aanlegde in de
Atheense haven Piraeus nadat het, door
stormen gedwongen, zijn koers had moe¬
ten verleggen. Lucianus was geïmpo¬
neerd door dit schip, waarvan hij niet de
lading maar wel de afmetingen geeft:
‘het schip was, volgens de informatie van
de scheepstimmerman, 120 el (55 m)
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Wanneer de amforen zijn verwijderd worden de restanten van het wrak zichtbaar. Het hout verkeert
meestal in zeer slechte conditie en moet niet zelden door fietsspaken bijeengehouden worden (foto
F. Meijer).

lang, had een grootste breedte van 30 el
(13.72 m) en was 29 el (13,25 m) hoog,
gemeten van het ruim tot het dek’ (Lucianus, Navigium Isidis 5). Het laadver¬
mogen van dit schip wordt door huidige
geleerden geschat op 1000-3000 ton.
Een zeer ruime marge, die aangeeft hoe
onvolledig de berichtgeving is. Bovendien
kan deze niet gecontroleerd worden aan
de hand van opgegraven graanschepen.14
Maar zelfs als we de laagste schatting
aanhouden, moet de Isis een enorm schip
zijn geweest. In de Middeleeuwen wordt
over mammoetschepen met een laadver¬
mogen van 1000 ton niet gesproken. Pas
aan het begin van de ‘Nieuwe Tijd’ ver¬
schijnen vergelijkbare schepen in de ha¬
vens van de Italiaanse steden Genua en
Venetië. In het midden van de vijftiende
eeuw waren deze handelssteden in het
bezit van grote vloten van schepen die de
16

500 ton te boven gingen. De grootste
schepen hadden een laadvermogen van
iets boven de 1000 ton.
In de antieke tijd moeten schepen met
een laadvermogen van 300-400 ton tot
de grote exemplaren worden gerekend.
Die veronderstelling wordt mede ingege¬
ven door de wrakken op de bodem van
de Middellandse Zee. Van de eerder ge¬
noemde 407 wrakken konden er slechts
enkele tientallen goed worden onder¬
zocht; dat waren de wrakken die door
een grote amforenheuvel of een lading
marmer diep in het zand waren gedrukt
en daardoor gevrijwaard bleven van ver¬
nietiging. De grootste vrachtvaarders variëerden in lengte van 20-40 m en in
breedte van 6-9 m. De amforenlading
liep uiteen van 3.000-10.000 amforen,
de geschatte tonnages van 200-425 ton,
zoals uit het volgende lijstje blijkt:

wrak

datering

lengte

Mahdia (Noord-Afrika)
Madrague de Giens
(Zuid-Frankrijk)
Torre Sgarrata
(Zuid-Italië)
Marzameni (Sicilië)

le eeuw v. Chr.
1 e eeuw v. Chr.

30-38 m
40 m

10m
9m

geschat laad¬
vermogen
240 ton
425 ton

30 m

7-8 m

210 ton

22-31 m

7-8 m

>200 ton

eind 2 eeuw n. Chr.
3e eeuw n. Chr.

Naast deze grote vrachtvaarders zijn er
zeer veel restanten van kleine schepen
ontdekt met een vermoedelijk laadver¬
mogen van minder dan tachtig ton. Zij
waren meestal niet langer dan vijftien
meter en voeren bijna uitsluitend langs
de kust van haven naar haven. De beteke¬
nis van deze schepen, ook voor de be¬
voorrading van Rome, mag niet worden
onderschat. Door hun geringe afmetin¬
gen en diepgang konden zij al dan niet
geladen gemakkelijk rivieren op- en afva¬
ren ; dat wil zeggen dat deze schepen pro¬
ductiecentra konden bereiken die voor
de grotere schepen ontoegankelijk wa¬
ren. Scheepseigenaren, schippers en/of
hun financiers zullen liever geïnvesteerd
hebben in deze kleinere schepen, omdat
zij aldus de risico’s konden spreiden.
De lange periode van vrede op en rond
de Middellandse Zee, begonnen sinds kei¬
zer Augustus, duurde tot de regeringspe¬
riode van Marcus Aurelius (161-180 n.
Chr.). Daarna veranderden de condities
en liep de overzeese lange afstandshandel
geleidelijk terug. De oorlogsvloten met
hun controlerende taken verdwenen in
de derde eeuw uit de Middellandse Zee,

breedte

omdat het benodigde geld besteed werd
aan de instandhouding van de legers aan
de grenzen. Het gevolg was dat de zeeën
onveiliger werden; piraterij stak de kop
weer op. De transmediterrane handel
bleef beperkt tot het oosten. Constantinopel werd nog steeds bevoorraad met
graan uit Egypte en met luxe artikelen
uit alle bereikbare regio’s. Maar de sche¬
pen waarmee dat gebeurde waren niet
meer van dezelfde kwaliteit als voorheen.
Het is niet uitgesloten dat handelaren,
geconfronteerd met de verhoogde risi¬
co’s, er een korte termijnplanning op na
hielden, waarin geen plaats was voor ‘du¬
re’ schepen. In het westen verdween het
lange afstandsverkeer nagenoeg geheel.
Wat er nog aan handel restte werd uitge¬
voerd met kleine kustvaarders. Het mid¬
delpunt van de handel verplaatste zich
naar het noorden. Nieuwe handelsroutes
werden opengelegd, tussen Brittannië en
Noord-Frankrijk en tussen de steden aan
de Rijn en Donau en Noord-Italië. Het
zou vele eeuwen duren voordat de Mid¬
dellandse Zee opnieuw het centrum van
internationale handel werd.
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ci, bibliothecarissen en archivarissen in Amsterdam. Inlichtingen: drs. Jan Werner,
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 vijf jaar wordt georganiseerd onder aus¬
piciën van de International Union for the History and Philosophy of Science, is Sci¬
ence and Political Order’. Inlichtingen: ICHS Congress 1989, CPO Hanser Service,
Postfach 1221, D-2000 Hamburg-Barsbüttel.
24 - 27 augustus 1989: Vile Internationales Coronelli-Symposium in het Institut für
Kartographie der Eötvös Lorand Universitat, Budapest, Hongarije. Symposium over
oude globes en instrumenten. Deelnamekosten DM 100,—. Inlichtingen: Internationa¬
le Coronelli-Gesellschaft, Dominikanerbastei 21-28, A-1010 Wien, Oostenrijk.
26 augustus - 2 september 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. Inlichtingen: Siasa Congresos, S.A., Po de la
Habana 134, E-28036 Madrid, Spanje.
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Koning-stadhouder Willem III en de commerciëel-financiële structuur
van de republiek
F. Snapper
Door meer dan één historicus wordt Wil¬
lem III beschouwd als de man, die alles
ondergeschikt maakte aan zijn levens¬
werk: het voorkómen van de Franse he¬
gemonie over Europa. Zo is I. Schöffer
van oordeel dat de periode 1689-1697
het tijdvak is waarin de commerciëel-fi¬
nanciële basis van de Republiek verzwak¬
te, omdat deze een te zware last te dra¬
gen had.1 En G. Teitler schrijft over Wil¬
lem III, ‘Hij vernederde het gewest Hol¬
land, maakte van zijn benoemingsrecht
gebruik om partijgangers te belonen en
sleepte de zo verzwakte Republiek mee
in de ambitieuze plannen, die hij als koning van Engeland ontwierp. Dit alles
moest het land wel uit het in de voor¬
gaande periode zo zorgvuldig bewaarde
evenwicht brengen’.2
In dit artikel zie ik ervan af om na te
gaan of de uitvoering van de ambitieuze
plannen van de Franse koning Lodewijk
XIV, die het evenwicht van Europa be¬
dreigden, konden worden voorkomen
door een andere strategie, dan die Willem
III volgde. Ik zal nagaan in hoeverre de
door Willem III gevolgde strategie de Re¬
publiek heeft verzwakt. Daarbij moeten
we wel bedenken dat door het verdrijven
van de Engelse koning Jacobus II, in het
kader van Willem’s wens het Europese
evenwicht te handhaven, aan een oorlog
tussen Frankrijk enerzijds en Engeland
en de Nederlandse Republiek anderzijds
niet meer te ontkomen was.
Deze oorlog met Frankrijk zou zo wel op
zee als op het land moeten worden ge¬
voerd. Wat de uitrusting ter zee betreft

kon Engeland bij het uitbreken van de
Negenjarige Oorlog over meer oorlogs¬
schepen beschikken dan de Republiek.
Op 25 november 1684 had Willem III in
de Staten van Holland verklaard dat:
‘... de Zeemacht van den Staat was ge¬
bracht en geraakt in een zoo jammerlij¬
ken toestand, dat men sig in cas van
nood daarvan niet soude kunnen bedie¬
nen’.3
In juni 1687 moesten de Staten-Generaal
aan de provincies bekend maken dat Wil¬
lem III ‘... wederom hadde vernieuwd ende gereitereerd sijne protestatie, hierbevoorens gedaen van dat deselve niet naergelaten hadde aan haer Ho.Mo. tijdelijcke ende meenchmael bekent te maecken
het verval, waarinne de saecken van de
Admiraliteyten ende ’s Lants macht te
water sijn gecomen, met serieuse ende
ernstige vermaningen, dat daarop behoorlijcke reflexie gemaeckt ende in tyts
de nodige ordre sou werden gestelt, op
het aldercrachtigste nochmael proteste¬
rende onschuldich te sijn aan de onheylen, die soo veel goede Ingesetenen van
de Staat, tegenwoordigh door de ongelegenheyt van de Admiraliteyten ende ongereetheyt van ’s Lants schepen, sijn
overgecomen, ende noch dagelijcx over¬
come alsmede aan die ongemacken, die
daerdoor verder souden worden veroorzaeckt ofte geoccasioneert’.4 Hieruit
blijkt duidelijk dat Willem III een open
oog had voor de noodzakelijke bescher¬
ming van de handel door de marine.
Zoals bekend was het marinebestuur in
de Republiek regionaal verspreid over
19

vijf admiraliteiten. Op grond van het
voorgaande behoeft het ons dan ook niet
te verbazen dat toen de Staten-Generaal
op 1 januari 1689 de admiraliteiten ver¬
zochten afgevaardigden naar Den Haag te
sturen om met gedeputeerden uit de Sta¬
ten Generaal te overleggen welke aanbe¬
velingen Willem III met betrekking tot
de maritieme aangelegenheden zouden
worden gegeven, de admiraliteit van Am¬
sterdam, de belangrijkste admiraliteit, op
3 januari 1689 de volgende resolutie aan¬
nam:
is goedgevonden en verstaen te
versoecken en te committeren de Heeren
Schatter, Opmeer, Van Reygersbergh en
Secretaris De Wildt om soo spoedigh als
mogelijk te rysen naer Den Hage de
voorsz. besoignes by te woonen en daer
inne te adviseren, soo als voor den dienst
van het Land sullen vinden te behoren,
allesints reflecterende op de tegenwoor¬
dige constitutie van dit Collegie en con¬
ditie daer inne het selve door een gene¬
raal non furnissement van subsidien staet
te vervallen, om den Staet niet te abuseren inde verwachtinge, die andersints van
dese Rade soude mogen opnemen’.5
We behoeven ons evenmin te verbazen
dat in het advies van de Colleges ter Ad¬
miraliteit op 5 januari 1689 aan de Sta¬
ten-Generaal aangeboden staat: ‘... dat
de interessen van ’tconingrijk van Engelant met die van desen Staet so veel ge¬
meenschap hebben ten reguarde van Oor¬
log die de Coning van Vrankrijk dese lan¬
den heeft aangedaen, dat men tegemoed
mag sien, om met gemene wapenen die
tegen te gaen en dat so sal komen te exteren het casus van ’t Tractaet defensief
den 3 Marty tot Westminster gesloten,
daarin dat bij het eerste separaat artl. ge¬
sproken wordende over de mutuele secoursen worden gevonden, dat die souden worden gegeven in een proportie van
sestien van de Engelse zijde tien ende van
dese zijde zes’.6
Met dit Tractaat Defensief wordt kenne¬
lijk bedoeld het verdrag van 3/13 maart
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1678. Japikse vergist zich wanneer hij
schrijft dat de Engelse koning Karel II
dit verdrag niet heeft willen ratificeren.7
Het door Karel II geratificeerde verdrag
bevindt zich in het Rijksarchief.8 De ver¬
houding 10:6 in dit Tractaat Defensief
slaat op de landstrijdkrachten. De mari¬
tieme hulp was voor beide partijen op 20
oorlogsschepen gesteld. Dit verdrag gold
echter niet voor de oorlog, die Frankrijk
toen, in 1678, met de Republiek voerde.
Daarnaast was echter op 26 juli 1678
nog een verdrag gesloten dat alleen geldig
zou zijn indien Lodewijk XIV bepaalde
vredesvoorstellen zou weigeren. In dit
verdrag was bepaald dat de Staten Gene¬
raal te land 1/3 meer aan troepen zouden
verschaffen, Engeland 1/3 meer aan sche¬
pen.9 Nu blijkt, dat van de verschillende
verdragen, die tussen de Republiek en
Engeland in 1678 zijn gesloten slechts
het verdrag van 3/13 maart 1678 op
17/27 augustus 1685 door koning Jaco¬
bus II is verlengd.10
Hoewel de Staten in 1688 er voor had¬
den gezorgd dat de Nederlandse vloot in
een betere positie was gekomen, bezat de
Engelse marine meer oorlogsschepen.
Brieven van Willem III waarin op de ver¬
houding van 3:5 werd aangedrongen heb
ik niet gevonden.11 Ik kom derhalve tot
de conclusie dat de Nederlandse admira¬
liteiten zelve, door hun financiële toe¬
stand gedwongen, de Engelsen moesten
verzoeken om de verhouding 3:5, vol¬
gens het geldende verdrag van toepassing
alleen op de landstrijdkrachten, nu te
willen toepassen op de uit te rusten zeestrijdkrachten.
Bekend is dat bij de landstrijdkrachten
de verhoudingen werden omgedraaid.
Van de zijde van de Republiek werden
tien eenheden ingebracht tegen van En¬
gelse zijde zes. Dit was duidelijk niet in
overeenstemming met het Tractaat Defen¬
sief. Echter, op het ogenblik dat de oor¬
log met Frankrijk uitbrak bezat de Repu¬
bliek een sterker leger dan Engeland. Ze-

ker is in deze tijden van huurtroepen,
toen het mogelijk was hele regimenten
tegelijkertijd van buitenlandse vorsten
over te nemen en hele legers onder de be¬
velen van buitenlandse commandanten
werden gesteld, zou een snelle uitbrei¬
ding van de door Engeland uit te rusten
legers mogelijk zijn geweest. Ik kan mij
echter niet aan de indruk onttrekken
dat, omdat de Engelse zeemacht bij het
uitbreken van de oorlog de grootste was,
deze om praktische redenen gedurende
de oorlog de grootste is gebleven. Het¬
zelfde geldt voor de Nederlandse land¬
macht. Schriftelijke bewijzen heb ik hier
echter niet voor gevonden.
De Nederlandse invloed op de maritieme
oorlogvoering was overigens alles behalve
gering. De plannen voor de overwintering
van de Engels-Nederlandse vloot in de
Middellandse Zee van 1694 op 1695,
werden uitgewerkt door de Amsterdamse
admiraliteit en door Willem III doorgezet
tegen de wensen van de Britse admi¬
raals.12 Derhalve komt hem de lof toe,
die een Brits marinehistoricus hem als
volgt toezwaait: ‘So the momentous step
was taken to adorn William’s memory
with one of its finest ornaments. It was
he alone whose act it was, and his should
be the undying credit’.13 Deze strategie
was overigens volkomen in overeenstem¬
ming met de Nederlandse inzichten be¬
treffende de maritieme operaties.
De vraag hoe Willem’s houding ten op¬
zichte van de Nederlandse handel en
scheepvaart was, dient eveneens beant¬
woord te worden. In brieven aan de Hol¬
landse raadpensionaris A. Heinsius, ko¬
men zijn opvattingen hierover duidelijk
tot uiting. Reeds in het eerste oorlogsjaar
schrijft Willem op 24 sept. / 4 okt. 1689
aan Heinsius: ‘... lek soude het esquadre
nae de Middellandsche Zee al lang heb¬
ben gedetacheerd, indien de Franse vloot
binnen Brest had geweest, maar en durf
het niet te wagen, totdat ick daervan
seecker tijding sal hebben, als wanneer

ick niet een moment sal versuymen om
het ten eerste te doen, weetende van wat
importantie het is ende hoe veel d’arme
coopluyden coomen te leyden’.14 Hier¬
uit blijkt andermaal dat het wel en wee
van de kooplieden Willem ter harte ging.
Op 1 augustus 1691 schrijft Willem, wan¬
neer hij bij zijn leger in Gerpine is, aan
Heinsius: ‘Het is mij seer leet geweest te
vernemen het uytloopen van de Franse
scheepen uyt Duynkerck, ’t welck groote
desordre aan de commercie sal veroorsaecken ende insonderheyt aan de visscherij...’.15 Twaalf dagen later, op 13
augustus 1691 wanneer de koning-stadhouder met zijn leger bij Court is,
schrijft deze dan ook aan Heinsius: ‘Het
droevig distruceren van de buysen smert
mij tot in het herte, alhoewel ick het al
hadt voorsien naar het uytloopen van de
vyantschepen uyt Duinkercken...’.16
Commentaar overbodig.
Op 2 september van datzelfde jaar, wan¬
neer Willem III met zijn leger bij St. Gé¬
rard staat, schrijft hij: ‘De schade, die de
capers van Duynkercken continueren te
doen, gaet mij oock seer ter harten, ende
wij en kunnen niet verdragen dat de prijsen in Deense havens soude werden geberght ofte verkoft, ’t welck ik meen dat
aen den Heer van Amerongen behoorde
te werden belast ronduyt aen dat hoff te
verklaren, gelijck ick oock mijn Britse
envoyé sal gelasten te doen, jae, ick ben
van opinie dat men eerder met Dennemarken behoorde te breecken als dat te
gedogen...’.17 Duidelijk wordt door Wil¬
lem een krachtige diplomatieke aktie ten
behoeve van de handel voorbereid.
Op 10/20 januari 1693 schrijft de koning-stadhouder aan de Hollandse raad¬
pensionaris: ‘Het is zeer facheus de groo¬
te verliesen, die men ter zee doet, en in¬
sonderheyt de convoyers, maar men doet
niet wel in Hollandt om een schip alleen
te wagen, want d’experientie heeft maar
al te veel geleert dat de vijant met twee,
drie en meer scheepen tegelijck cruisen,
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soodat men nootsaeckelijck in toeko¬
mende grooter convoy moet geven; waeromtrent de collegien ter admiraliteit mal¬
kander moeten verstaen, en sooveel niet
op haer particulier interessen sien, maer
in ’t generael de commertie traghten te
prolongeren...’.18 Opnieuw blijkt dat
Willem wenst dat aan de scheepvaart vol¬
doende bescherming werdt gegeven.
In 1694 doet hij alles wat hij kan om de
acties van de Duinkerker kapers, onder
leiding van Jan Bart te voorkomen, door
ook Engelse eskaders op de Duinkerkers
jacht te laten maken. Wanneer deson¬
danks Bart in de eerste helft van 1694
grote successen behaalt,19 eindigt hij die
serie brieven aan Heinsius met de ont¬
boezeming ‘... het scheynt een fataliteyt
in dit geheele werk te sijn geweest, ende
het is om alle patiëntie te verliesen, datter altijt in Engelandt soo veel abuysen
en neglegentie in de ordres sijn...’.20
Maar ook de admiraliteit van Amsterdam
wenst hij gecorrigeerd te zien wanneer
dit college te weinig doet aan de bescher¬
ming van de scheepvaart, zoals uit de vol¬
gende passage in de brief van 15/25 no¬
vember 1695, in Kensington geschreven,
blijkt: ‘Het is mij seer leet te vernemen
de insolentie van de capers in ’t Vlie; ick
meen seeckerlijck dat het een groote
schande en schade is, dat light soude
kunnen werden belet door het college ter
admiraliteit van Amsterdam, maer die
dencken niet als op haer eyge convenien¬
ce en profijt, ’twelck onverdraeglijck is
en door autoritijt van de staet behoorde
te werden geremediert...’.21
Naar aanleiding van het voorgaande heb¬
ben de Amsterdamse autoriteiten kenne¬
lijk gedacht dat de aanval de beste verde¬
diging is. Immers op 25 juni 1696 moet
Willem vanuit het legerkamp bij Corbais
aan Heinsius schrijven: ‘Het ongeluk aan
de Oosterse [= Oostzee FS] vloot wedervaeren, smerte mij aen mijn ziel, naerdien het soo light was geweest te prevenieren; alhoewel ick niet en kan sien, dat
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de Heren van Amsterdam reeden hebben
aan Ued. en mij te verweijten, als dezelve
scheynen in haer missive aan Ued. te
doen, alsof wij yets daerin hadde genegligeert, niet beter weetende of dat wij
daeromtrent alle ordres hebben gegeven,
die in ons vermogen waeren...’.22 Helaas
heb ik de missive van Amsterdam niet ge¬
vonden zonder welke geen juist oordeel
mogelijk is.
Ook blijkt dat Willem zich zorgen maak¬
te over de hoge lasten, die de oorlog met
zich meebracht, zoals uit de volgende
passage in de brief van 28 nov. / 9 dec.
1699 blijkt: ‘Het is mij seer leet te verne¬
men den quaden toestandt van de finan¬
ce van Hollandt, ende dat men in desen
tijt sulcke swaere belastinge moet intro¬
duceren, als een reële 200e penning. Ick
en kan niet sien datter yets van impor¬
tantie op den staet van oorlogh is te me¬
nageren. Waer het mogelijck het arme
Noorderquartier te soulageren, het waer
een gewenschte saeck dat eenigh expe¬
dient daertoe koste werden uytgevonden...’.23
Uit het bovenstaande is het duidelijk dat
de koning-stadhouder wel degelijk be¬
langstelling had voor de bescherming van
handel en scheepvaart. Desondanks zou
het toch mogelijk zijn geweest dat door
de Negenjarige Oorlog deze, voor de Re¬
publiek zo belangrijke, bedrijfstakken
waren verzwakt. Echter, kort na het slui¬
ten van de vrede in 1697 bereikten de
handelsomzetten in Amsterdam en Rot¬
terdam een hoogte, die noch eerder
noch later tijdens de Republiek werd be¬
reikt.
De opbrengst van de convooien en Meen¬
ten (in- en uitvoerrechten) bereikte in
1699 in Amsterdam een top met f
1.207.00024 en in 1701 in Rotterdam
met f 338.000.25 Ook ten opzichte van
de Engelse handel is het moeilijk vol te
houden dat de politiek van Willem III tij¬
dens de Negenjarige Oorlog de Neder¬
landse handel heeft verzwakt. Beschik-

ken wij voor Nederland voor deze perio¬
de slechts over de in- en uitvoerrechten,
voor Engeland zijn cijfers over de im- en
export bekend.
In 1688, het laatste jaar voor de Negenja¬
rige Oorlog, was de waarde van de Engel¬
se im- en export £ 10.500.000. In 1699,
nadat de Negenjarige Oorlog was geëin¬
digd, £ 11.527.000; een stijging van
10%. De convooien en licenten, die in
1688 in Amsterdam en Rotterdam
f 1.217.000 hadden opgebracht, waren
in 1699 tot f 1.483.000 gestegen, een
stijging van 22%. Hier kan men toch
moeilijk een achteruitgang van de Neder¬
landse handel ten opzichte van de Engel¬
se constateren. Toegegeven, toen in 1700
de Noordse Oorlog uitbrak, vertoonden
de gezamenlijke cijfers voor 1701 voor
Amsterdam en Rotterdam een lichte ach¬
teruitgang (f 1.376.000); de Engelse cij¬
fers lieten daarentegen een lichte stijging
zien (£ 12.602.000).
Echter, toen in 1702 de Spaanse Succes¬
sieoorlog was uitgebroken, waren de des¬
betreffende
cijfers voor Engeland
£ 8.860.000, dat wil zeggen een daling
van 16% vergeleken met 1688 en voor
Amsterdam en Rotterdam f 1.051.000
of een daling van 14%.26 Op grond van
deze cijfers kan met niet concluderen dat
de Nederlandse handel ten opzichte van

de Engelse handel door de, door Willem
III gedurende de Negenjarige Oorlog, ge¬
voerde politiek is verzwakt.
Ook wat de staatsschuld betreft zal men
moeten toegeven dat niet door de Negen¬
jarige Oorlog, maar door de Spaanse Suc¬
cessieoorlog de Republiek met een te ho¬
ge schuld werd belast. Steeg de schuld
van de provincie Holland gedurende de
Negenjarige Oorlog met f28 miljoen, ge¬
durende de Spaanse Successieoorlog
steeg deze schuld met f 128 miljoen.27
Zoals bekend stierf Willem III in maart
1702, vlak voor het uitbreken van deze
oorlog, die de Republiek zo zou ver¬
zwakken. De verantwoordelijkheid voor
de wijze waarop de Spaanse Successie¬
oorlog werd gevoerd droegen de regen¬
ten, maar van hen was slechts een gedeel¬
te door Willem III benoemd. Velen van
de door hem aangestelde regenten moes¬
ten kort na zijn dood voor hun tegen¬
standers het veld ruimen. Het is derhalve
mijns inziens niet vol te houden dat ten
gevolge van de door Willem III gevoerde
politiek tijdens de Negenjarige Oorlog de
Republiek een te zware last te dragen
had, mede waardoor het in de voorgaan¬
de periode zo zorgvuldig bewaarde even¬
wicht verloren ging en de commerciëelfinanciele basis werd verzwakt.
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Brieven van Jean Richard de Tibante,
een Hollands Hugenoot op de galeien in Marseille, 1692-1705
C. Koeman
‘Wie wil weten hoe afschuwlijk de dag
des oordeels zal zijn hoeft maar op een
galei te kijken als het bootsmansfluitje
gehoord wordt’.
Dit schreef in 1574 een Turkse dichter
die de zeereis van Istanboul naar Tunis
op een galei meemaakte. L. Th. Leh¬
mann haalt deze uitspraak aan in zijn pas
verschenen boek over de galeien.1 Mid¬
scheeps liepen opzichters naar weerskan¬
ten slagen uit te delen op de blote ruggen
van de roeiers. In de zomer op zee, maar
gedurende de wintermaanden, wanneer
de galeien aan de kade lagen, werd de
collectieve mishandeling op een andere
wijze voortgezet. Ons voorstellingsver¬
mogen, hoewel aanzienlijk opgevoerd
door hetgeen zich in de oorlog en in de
concentratiekampen afspeelde, schiet te¬
kort bij het lezen van de beschrijvingen
van het leven op de oorlogsgaleien van de
Venetianen, de Turken en de Fransen,
die Lehmann in zijn boek geeft.
Het is op zich al moeilijk zich van de ga¬
leien, door mensenkracht voortbewogen
grote vaartuigen, een voorstelling te ma¬
ken: veertig meter lange zeedieren met
vijfentwintig paar poten, op een groteske
manier gepavoiseerd, met een huif van
zeildoek van voor tot achter als een dek¬
schild tegen de zon en tegen de regen.
Niet grotesk maar weerzinwekkend
noemt Lehmann die mensonterende epi¬
sode uit de zeevaart. Toch zag het volk
in Europa deze manier van scheepvaart
als iets heel gewoons. Traditioneel zelfs,
want in de Griekse, Romeinse en Byzan¬
tijnse geschiedenis en onder de Turken

heeft Europa continu galeien op zee ge¬
zien.
Lodewijk XIV zette deze traditie voort.
Het is vrij algemeen bekend dat tot de
strafmaatregelen tegen protestanten in
Frankrijk, na de opzegging van het Edict
van Nantes in 1685, ook de dienst op de
galeien behoorde. Niet omdat er een te¬
kort aan roeiers was, maar (wat minder
bekend is) omdat koning Lodewijk XIV
behoefte had aan een spectaculair straftheater. In de kring van de koning veron¬
derstelde men dat het effect van de
dienst op de galeien een bekering tot het
katholicisme zou zijn. Priesters waren
aangesteld om op de meest geschikte mo¬
menten met hun prediking de bekering
te effectueren. Het resultaat? Van de
1500 protestantse gevangenen (‘les for¬
mats’) uit de periode 1685-1715 is 44%
gestorven. Van de overlevenden werd
39% al binnen drie jaar in vrijheid ge¬
steld (sommigen door bekering), 20%
bleef vier tot negen jaar gevangen, 24%
tussen tien en vijftien jaar en 17% heeft
meer dan vijftien jaar uit geloofsovertui¬
ging op ’s konings galeien gediend.2
Aanvankelijk blijkt uit de briefwisseling
tussen het hof te Versailles en de militai¬
re commandanten in Marseille een won¬
derbaarlijke bezorgdheid voor de ziel van
‘les formats protestants’: het hof hoopt
dat het merendeel van de veroordeelde
protestanten, zodra zij de ‘air de la galère’ opgesnoven hebben, hun geloof zul¬
len verlaten. ‘Sa Majesté... vous commande de travailler continuellement a leur
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conversion... Sa Majesté a été trés aise
d’apprendre le succès de la mission qui se
fait sur les galères’.3
Maar na 1690 is Versailles niet meer zo
tevreden, want men heeft daar van de
bisschop van Marseille vernomen ‘de la
mauvaise conduite de quelques religionaires... qui ont excité les autres £ ne point
faire leur devoir et chanté les psaumes de
Marot sur la rambade (Sa Majesté) a approuvé que M. le baille de Noailles les ait
(fait) mettre aux fers...’.4
De protestantse gevangenen, de zoge¬
naamde religionairs, vaak op hun vlucht
naar het buitenland gegrepen, vormden
ca. 4% van de 35.000 manschappen die
in diezelfde periode op de galeien in Mar¬
seille en Duinkerken gediend hebben.
Voor het merendeel misdadigers, deser¬
teurs, oplichters, maar ook slaven
(‘Turcs’), waarvan een sfeer uitging die

niet strookte met de moraal van de ge¬
vangenen die slechts de bepalingen van
de roomse kerk overtreden hadden, wel¬
ke overtredingen na 1685 misdrijven te¬
gen de staat geworden waren.
Over hun onderlinge verhoudingen en
over de afschuwelijke behandeling op de
al even afschuwelijke schepen zijn we te¬
genwoordig goed geïnformeerd dank zij
onderzoekingen in de Franse archieven
en dank zij de berichten die de protes¬
tanten in de tijd van hun vervolging ver¬
spreid hebben. Want de protestante ‘galériens’ hebben zelf veel geschreven over
het dagelijks leven aan boord en vooral
over hun belijdenis, in een gevoelige en
lyrische stijl, die contrasteert met de
voorzichtigheid en de eenvoud in hun
brieven die ze uit de gevangenis hebben
laten smokkelen.
Er is in de recente tijd veel nieuwe infor-

La galère ‘Patronne’ a la rame // Roeyende Patroon Galey. Gravure. Plaat 16 uit ‘Plan de plusieurs
batimens de mer, etc.’ Amsterdam, P. Mortier, ca 1700. Rotterdam, Maritiem Museum ‘Prins Hen¬
drik ’.
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matie over de galeien in het algemeen en
over de protestantse ‘galériens’ in het bij¬
zonder verschenen.5 Aanleiding tot dit
artikel is de ontdekking van de corres¬
pondentie van een Nederlandse Huge¬
noot, die van 1687 tot oktober 1701 in
Marseille op de galei La Patronne gevan¬
gen werd gehouden.
Het leven op de galeien
Deze correspondentie, die uiteraard be¬
langrijke persoonlijke elementen bevat, is
evenzeer van belang voor onze kennis
van een soort geheime organisatie, die
de ‘galériens’ onderling verbond en die

hen enigszins beschermde tegen de mon¬
sterlijke praktijken op de galeien. Aan
boord, aan de riemen, heerste een beest¬
achtige toestand: ongeveer 300 roeiers
moesten gedurende twee a drie maanden
(de duur van een campagne) in een ruim¬
te van vijftig bij twaalf meter leven. Ie¬
dereen zat in de open lucht op het dek,
terwijl de vertrekken op het achterschip
als voorraadkamers dienden. De vijf è ze¬
ven roeiers die aan één riem zaten, geke¬
tend aan het dek, hadden te zamen een
bewegingsruimte van 3,25 x 1,30 meter.
In het midden op een verhoogde plankier
liepen de opzichters, de ‘comités’, met

Plattegrond van Marseille uit ‘Civitates Orbis Terrarum' van Braun en Hogenberg. Deel 2. Keulen
1575. Leiden, Bibliotheek Rijksuniversiteit, Coll. BodelNijenhuis, inv. nr P.89.N.231.
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Plan geometral de la ville, citadelles, port et arcenaux de Marseille, etc. Par Razaud, Ingenieur du
Roy. Amsterdam, N. Visscher, ca 1690.
A. Detail met haven.
B. Legenda.
Leiden, Bibliotheek Rijksuniversiteit, Coll. Bodel Nijenhuis, inv. nr. P.89.N.238.
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hun fluitje en met hun zweep. De officie¬
ren huisden in twee vertrekjes van ca. 4,5
x 4,5 meter.
Campagnes werden in de zomer gehou¬
den, maar eigenlijk hadden de galeien in
1685 hun maritieme betekenis al verlo¬
ren. Slechts enkele kleine acties zijn in
de Middellandse Zee ondernomen: in
1697 langs de Catalaanse kust en in 1701
voor Cadiz. De galeien uit Duinkerken
waren actief in Het Kanaal tijdens de En¬
gelse zeeoorlogen en gedurende de
Spaanse Successieoorlog, 1702-1713.
Nadat Lodewijk XIV in 1660 besloten
had Marseille tot een oorlogshaven te
maken, kwamen de galeien uit Toulon
naar Marseille, waar arsenalen en
scheepswerven opgericht werden en een
haven voor veertig galeien werd aange¬
legd.
In de loop van de zeventiende en de
achttiende eeuw werd de stad aanzienlijk
vergroot met nieuwe straten en boule¬
vards. Over het aandeel van de beman¬
ningen in het stadsleven, wanneer ze
’s winters aan de wal lagen, zal verderop
gesproken worden. Eerst dient het feno¬
meen van de galeien op zee nader om¬
schreven te worden.
Alleen al door hun bouw en hun tuigage
vormden ze een spectaculair gezicht,
vooral wanneer het tentzeil, dat van
voor- tot achtersteven reikte, opgezet
was. Dit zeil diende én als paraplu én als
parasol. Buitengewoon lange banieren,
wimpels in vele kleuren en standaarden
vormden een versiering wanneer de sche¬
pen op feestdagen en bij parades aan de
wal lagen. Pracht en praal tot meerdere
glorie van de koning. Tussen 1665 en
1690 werden er vijftien schepen aan de
reeds aanwezige vijfentwintig toege¬
voegd. Geld noch materiaal werden ge¬
spaard om het uiterlijk te verfraaien. Het
was de trots van de koning te kunnen
zeggen dat hij de machtigste en de mooi¬
ste vloot galeien van Europa bezat.
De overdadige pavoisering en de barok¬

ke, vergulde versieringen aan het achter¬
schip vormden een schril kontrast met de
aanblik van de roeiers. Ze zaten naakt op
hun bank, een ketting aan één voet, met
z’n vijven aan één riem van twaalf meter
lengte. De vijfentwintig rijen van tien
roeiers, gedirigeerd door de ‘comité’ met
z’n fluitje, gingen gelijktijdig gebukt
voorover staan en lieten zich op een
tweede signaal achterovervallen waarbij
de riemen het water raakten. Zonder
rustpauze ging die beweging in snel tem¬
po urenlang door. Als het niet zo onmen¬
selijk was, zou je het grotesk kunnen
noemen. Grote verliezen in een zeege¬
vecht werden in de periode na 1685 niet
vermeld. Sterfte door uitputting en door
ziekte, wanneer de slechts in een lang
grijs hemd geklede roeiers ’s winters
langs de wal lagen, des te meer.
Op de twee commando-schepen, de Reale en de Patronne, kregen de roeiers tij¬
dens manoeuvres een gekleurd hemd aan
dat bij het uniform van de aan boord
aanwezige mariniers paste. Meerdere ke¬
ren per jaar werden er ‘vertoningen’ gege¬
ven voor vorstelijke bezoeken aan Mar¬
seille, tot groot verdriet van de roeiers
die bij zo’n gelegenheid tot grote presta¬
ties aangezet werden.
Hoewel een beetje laat, kregen de galei¬
slaven in 1737 hun heilige: Saint Vincent
de Paul. Een Franse geestelijke, geboren
in Les Landes bij Dax in 1581. Gevangen
genomen door de Barbarijse zeerovers,
en als slaaf verkocht in 1605, wijdde hij
zich aan de verbetering van het lot van
de gevangenen op de galeien. Toen hij
naar Frankrijk kon terugkeren, benoem¬
de Louis XIII hem tot aalmoezenier bij
de galeien van Frankrijk. Hij stierf in
1660, werd in 1729 zalig verklaard en in
1737 als heilig gecanoniseerd.6 Er bestaat
een schilderij van hem in de Eglise SaintNicolas-des-Champs te Parijs waarop Saint
Vincent de Paul zich de ketting met ko¬
gel aan de voet laat smeden. Het werd ge¬
schilderd door Leon Bonnat in 1865.7
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Saint Vincent de Paul, beschermheilige van de galeislaven, neemt de voetboeien van een ‘galérien’
over. Schilderij door L. Bonnat, doek, 210 x 172 cm., gesign. en gedat. 1865. Gereproduceerd in:
‘Les chefs d’oeuvre d'art a l’exposition universelle de 1878,’Paris. Veiling Parijs, Drouot, 13-5-1905,
nr. 11. Foto R. K. D., neg. nr. L 69933.

Het leven aan de wal
De wintermaanden brachten, ondanks de
kou die soms in die streken kan optre¬
den, een zekere mate van ontspanning
voor de roeiers. Er ontstond in die maan¬
den een zéér merkwaardige vermenging
met de stadsbevolking, waarvan vooral
de protestantse gevangenen geprofiteerd
hebben, want zij vertegenwoordigden de
handwerkers en de intelligentsia onder
de bemanning. Het was de gewoonte dat
zij in het ‘vrije leven’ een beroep uitoe¬
fenden als goedkope arbeidskracht en bij
een patroon in de stad te werk gesteld
werden, voor zover ze niet op de werf of
in het arsenaal of het hospitaal moesten
werken. Een deel van het loon ging als
commissie naar de opzichters.
In een beschrijving van Marseille, bij een
plattegrond van de stad door N. de Fer,
uitgegeven Paris in 1705, worden handel
en bedrijf op de kade als volgt omschre¬
ven: ‘Le séjour des cinquante cinq Galères du Roy font le grand nombre de
for?ats qu’on voit dans la ville. Ils y font
divers commerces que accomodent les
habitans ce qui adoucit les peines de ces
Malheureux.’8
Kans op ontvluchten was er praktisch
niet. Gedurende een periode van ver¬
zwaard arrest werden ze in paren aan el¬
kaar geketend. En als niet-geketende ‘ga¬
lérien’ was men immers herkenbaar aan
de gesmede ring om een enkel, aan de
kleding en aan verminking door brand¬
merken en beschadiging van oor en neus.
Dit laatste gold echter alleen voor misda¬
digers, daartoe veroordeeld door ge¬
rechtshoven in het land. Bovendien had¬
den de werkgevers in de stad er belang
bij dat hun goedkope werknemers bij een
ontvluchting weer gepakt werden.
Een nog merkwaardiger verschijnsel ont¬
stond op de kade, waarlangs de galeien
gemeerd lagen. Daar stonden ongeveer
300 kleine kramen waarin de ‘galériens’
verschillende waren verkochten of dien¬
sten verrichten.9 Met toestemming van

de comités, die daarvoor betaald moes¬
ten worden, mochten de roeiers onder
toezicht van soldaten als marktkramer
optreden. De neringdoenden uit de stad
zagen hierin concurrentie en protesteer¬
den, maar konden er weinig tegen doen
omdat de zakelijke verbindingen tussen
de marktkramers, de opzichters, de me¬
nagemeesters en het publiek door ge¬
woonten en belangen vastgelegd waren.
Vele beroepen waren er vertegenwoor¬
digd: barbiers, schoenmakers, kopersla¬
gers, kleermakers, apothekers, koffie- en
tabakverkopers, schrijvers, waarzeggers,
etc. Een kwalijk aspekt van deze perma¬
nente kermis was het gepleegde bedrog
door die galériens die in het vrije leven
ook van bedrog en diefstal geleefd had¬
den. Er werden trucs en spelen bedreven,
documenten en paspoorten vervalst, ge¬
stolen goederen verkocht, munten nage¬
maakt, drugs verhandeld, hoeren aange¬
boden en dergelijke meer.10 Kortom, een
vertoon van vindingrijkheid om het naak¬
te bestaan te kunnen handhaven dat men
nu en vroeger bij de minst bedeelden kan
en kon waarnemen.
In deze unieke vorm van samenleving,
waarin het niet alleen om geld verdienen
maar vooral om bevrijding uit gevangen¬
schap ging, namen de pogingen tot cor¬
ruptie en compromitering een voorname
plaats in. Ook daarbij hadden de slimsten
onder de stakkers de meeste kans op ver¬
betering van hun lot, al was het alleen
maar omdat het hun lukte de erbarming
van een hardvochtige bewaker te kopen.
Om dit levensbelangrijke spel van omko¬
ping en begunstiging met succes te kun¬
nen spelen was geld nodig. Véél geld, en
zelfs zo veel dat het niet binnen de geslo¬
ten samenleving van de stad en de galeien
verdiend kon worden. Kontakt met de
buitenwereld, met de verwanten in
Frankrijk, en voor de religionairs met de
geloofsgenoten in het buitenland, was
noodzakelijk.
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Die Arbeit ist recht grosz wenn man Galleeren bauet.
Ein jeder musz dabey recht sehr bemühet seyn;
der hackt, der hebt, der trdgt; ■wem vor der Arbeit grauet,
der stelle sich nur nicht bey diesem Schiffbau ein.

So bald nun aber diesz, wie sichs gebührt, geschehen,
wird au f dem ganszen Schiff ein Lust-Fest angestellt.
Da liiszt sich jedermann erfreut und lustig sehen,
da wird das Frauen Volck dem Manns Volck zugestellt.

>rK( muft nuui trirbrrum Jtytr ,vtH>W jlrh bt^urmtn ,
. llnfc W ilaÜèrrr imrh nrtnrfirenb aufi nrrtij?
mij^ auttt nn»(ir
auf |mtr .vrhuiirrn iwbirwn
fax cionHr
brLabm t|?'.

Wenn man nun mit dem Bau zur Richtigkeit gekommen,
schafft man was nöthig ist auch sonsten noch herbey.
Dann wirt gleich ohn Verzug die Tauffe vorgenommen,
damit dies schnelle Schiff im Meere glücklich sey.

32

tfijaUreren
ApPUWTW TRJRfMïVM

Jetzt musz man wiederum zur Arbeit sich bequemen
und die Galleere wird gebührend ausz gerust.
Da musz man grosze Last auf seine Schuldern nehmen
bis dasz das gansze Schiff damit beladen ist.
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Daartoe dienden brieven geschreven te
worden door degenen die die kunst
meester waren, de protestanten. Dit
brengt ons bij de aanleiding tot het
schrijven van dit artikel: veertien, tot
voor kort onbekende, brieven vanuit
Marseille gericht aan de dochters van
Jean Richard, aan kooplieden en aan de
Franse kerk in Den Haag.
De brieven van Jean Richard de Tibante
Het fraaie, duidelijke schrift en het ge¬
makkelijk te lezen Frans doen ons veron¬
derstellen dat we met een beroepsschrij¬
ver te maken hebben. Deze veronderstel¬
ling wordt versterkt wanneer uit eén van
de brieven van Jean Richard blijkt dat hij
een eigen ‘schrijf-zaakje’, ‘une boutique’,
in een huis heeft, wat hem elk jaar hon¬
derd francs aan huur kost (brief no. 12).
Omdat er in de archieven weinig over
hem gevonden wordt, vormen deze veer¬
tien brieven uit de periode 1692-1705
een belangrijke aanvulling op de levens¬
loop van deze ondernemende Hugenoot.
En dat Jean Richard kennelijk een onrus¬
tig leven heeft verkozen, dat hem niet al¬
leen opgelegd werd door zijn belijden
van het protestantse geloof in Frankrijk,
blijkt vooral uit de combinatie van de ge¬
vonden brieven11 en archivalia van de
Waalse Kerk in Nederland.12
Op 3-1-1686 staat hij als lid van de kerk
te Delft vermeld met de toevoeging:
‘ayant été arresté lorsqu’il iray de France
pour chercher la liberté de professer la
vérité de 1’Evangelie’. Al op 1-2-1682 is
zijn vrouw Susanne Maubailly als lid van
de Waalse kerk in Amsterdam ingeschre¬
ven ‘par temoignage de Chatillon’. In de
vijf jaren die volgen worden er drie doch¬
ters en een zoon geboren. Op 31-1-1685
worden Jean Richard de Tibante en zijn
vrouw ingeschreven bij de Waalse kerk te
Haarlem. Als soldaat van het Staatse le¬
ger dat te zamen met Duitse en Engelse
troepen in Frankrijk vecht, wordt hij in
1697 krijgsgevangen gemaakt en naar de

Nun mehr ist allbereits dieselbe Zeit erschienen,
da die Galleere sich zur Abreisz fertig macht.
Wer mit zu Schiffe will, last sichs zur Nachricht dienen,
tragt seinen Pack hinein und wünschet gute Nacht.

So bald nun wiederum erscheinen die Galleeren,
nachdem sie ihre Reisz mit gutem Wind verricht,
kan an dem Ufer man ein Jubeliren horen
beym Donner desz Geschüsz, der durch die Wolcken bricht.
Suite van zes gravures door Martin Engelbrecht uit Augsburg (1684-1756), eigentijds gekleurd. Elke
prent met een vierregelig rijmpje zowel in het Duits als in het Latijn. Afmeting, mét tekst, 206 x 344
mm.
Zulke suites kunnen als elementen in het volksonderwijs gezien worden; sensationele onderwerpen
hadden de voorkeur.
Leiden, Bibliotheek Rijksuniversiteit, Verzameling Bodel Nijenhuis, nr. K 3112313321111019-14.
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galeien in Marseille gebracht. Hij schrijft
in een brief (brief no. 4) dat hij op bevel
van dominee Martin te Utrecht dienst
had genomen in het leger.
Er waren meerdere Hollanders bij hem
uit het regiment van Wijnbergen en van
de compagnie van Steenhuysen, die ge¬
vangen genomen waren in de slag bij
Fleurus. Met elkaar vormden die Hol¬
landse Hugenoten in gevangenschap een
soort geheime organisatie die in de eerste
plaats tot doel had geld en goederen uit
Nederland in te zamelen via bedelbrieven
en relaties met sympatiserende inwoners
aan de wal.
Verder had zo’n organisatie tot doel om
door middel van een subtiel spel van
dienstverleningen en compromitering de
gevangenbewaarders op hun hand te krij¬
gen, althans de lasten van hun slavernij
wat te verlichten. Ten slotte is er de
nooit ophoudende stroom van verzoek¬
schriften om gratie en verzoeken aan de
autoriteiten in Nederland om gratie aan
te vragen. Die gratie werd in het geval
van Jean Richard op 14 oktober 1701
verleend, maar berustte niet op een ver¬
zoekschrift (brief no. 10).
Hoe is het mogelijk dat deze veertien
brieven over een periode van dertien jaar,
gericht aan verschillende adressen (koop¬
lieden, de Waalse kerk, de dochter Nannon) maar wel alle in Den Haag wonen¬
de, desondanks bij elkaar gebleven zijn?
Het antwoord is simpel: omdat ze door
de geadresseerden geweigerd werden en
daardoor in het bezit van één en dezelfde
persoon bleven, de postmeester van Den
Haag uit de jaren 1692-1705.
Het is namelijk pas in recente tijd ver¬
plicht dat een afzender het port betaalt
(in Nederland werd in 1872 de strafportzegel ingevoerd). Eeuwenlang had de af¬
zender de keus. zelf het port bij vooruit¬
betaling voldoen (franco) of dat aan de
geadresseerde overlaten. Het port voor
buitenlandse brieven werd aan de grens
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met de Hollandse post afgerekend. Daar
betaalde een Hollandse postmeester zijn
Franse collega een groot bedrag voor alle
brieven die in Holland besteld moesten
worden. Verhoogd met de port voor de
rest van het vervoer tot de plaats van be¬
stemming in Den Haag werd de brief aan¬
geboden (tegenwoordig heet het ‘be¬
zorgd’) aan de geadresseerde. Die kon
soms weigeren (zie de brieven aan de
koster van de kerk, waarop aan de ach¬
terkant staat geschreven: ‘niet aennemen’ en ‘niet hebben’), want de geadres¬
seerde vermoedde dat het alwéér een be¬
delbrief betrof. Ook kon het zijn dat de
geadresseerde was vertrokken (zie af¬
beelding op pagina 41, op de achterkant
staat vermeld: ‘nog niet hier’).
In al die gevallen miste de post terugbe¬
taling van zijn gemaakte kosten en ont¬
ging hem het loon van postbezorging.
Dat waren voor die tijd grote bedragen:
met rood krijt staat in grote cijfers het
port aangegeven: 17 stuivers voor een
brief van normaal gewicht, 20 stuivers
voor een zwaardere brief. Ofwel, het
weekloon voor een arbeider.
De postmeester hield deze zgn. ‘rebuten’
in z’n bezit, in de hoop later het port als¬
nog te kunnen innen. Dank zij dit sys¬
teem van portheffing werd aldus een be¬
langrijk historisch archiefje van het leven
op de galeien in Marseille gevormd.
Waarover schreef Jean Richard? (Het
achtervoegsel: ‘de Tibante’ werd vermoe¬
delijk op latere leeftijd toegevoegd.) En
waarover schreef hij niet?
Opvallend is dat hij niet over het varen
op zee en over campagnes van de vloot
schrijft. Is hij ooit in een gevecht ge¬
weest? We weten het niet. Hij noemt
geen namen van bewakers en van bevel¬
hebbers en hij vertelt ook niets over de
bijverdiensten die hij ongetwijfeld, net
als zijn lotgenoten, gehad zal hebben.
Hij schrijft wel met grote vaardigheid
over zijn ellendig lot, maar vergeet niet
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ook voor zijn lotgenoten om hulp te vra¬
gen. Soms sloot hij een briefje van een
medegevangene in. Met veel opportunis¬
me poogde hij de kerkeraad en de koop¬
lieden met elkaar in kontakt te brengen.
En altijd had hij behoefte aan geld dat
hem blijkbaar wel eens via een koopman
in Marseille werd overgebracht. Verder
vinden wij in zijn brieven commentaar
op de Franse politiek, zoals bij voorbeeld
op het plan van Lodewijk XIV de dau¬
phin met een Spaanse prinses te laten
trouwen om aldus de troon van Spanje te
verwerven.
Eindelijk in 1701 werd hij in vrijheid ge¬
steld (brief no. 10). Te zamen met een
lotgenoot (die hij niet kende) was hij uit¬
gekozen ter gelegenheid van het bezoek
van de nieuwe koningin van Spanje aan
Marseille. Bij staatsbezoeken mocht de
bezoekende vorstin of vorst voor een
zeer beperkt aantal gevangenen gratie
vragen. Op zijn vrijlating vertoonde Jean
Richard een voor onze begrippen won¬
derlijke reactie. Hij schreef een bedank¬
brief aan de koning in Versailles en vroeg
daarin tevens of er een betrekking voor
hem was (brief no. 11). Maar toen hem
werk in de koninklijke kleermakerij werd
aangeboden, bedankte hij en deelde mee
liever in z’n schrijfwinkeltje op de kade
te blijven. Echter nog liever zou hij
dienst nemen bij een garnizoen in Vlaan¬
deren (brief no. 12).
Samenvatting van de inhoud van de veer¬
tien brieven van Jean Richard de Tibante
1)3 juni 1692
Aan de koopman Thiery in Den Haag,
met verzoek de kerkeraad van de Waalse
Gemeente te Delft om hulp en bijstand
voor de gevangenen op de Franse galeien
te vragen.
‘Nog nooit zijn we zo vervolgd en zo
slecht behandeld geweest. We zijn allen
aan de ketting gelegd en alle noodzakelij¬
ke behoeften worden ons onthouden.

Aan ons gerichte brieven worden afge¬
pakt. Wilt u in Kampen bij M. Bompard
gaan informeren naar mijn vrouw Suzan¬
ne Maubailly en mijn kinderen? Ik heb er
in 18 maanden geen bericht van ontvan¬
gen’.
2) 8 juli 1692
Aan de koopman Thiery in Den Haag die
een goede vriend genoemd wordt en
wiens gezin door de schrijver uitvoerig
gegroet wordt (zie afbeelding op pagina’s
38 en 39). Verzoek om de kerkeraad
van de Waalse Gemeente om hulp en bij¬
stand te vragen. De voorkeur gaat uit
naar voedsel, want de gevangenen krijgen
maar een handvol meel en wat zuur wa¬
ter naast het gevangenenbrood. Opsom¬
ming van de nationaliteiten Zwitsers, in¬
woners uit Piedmont, Hollanders en 400
Fransen. De Hollanders zijn afkomstig
uit het regiment van Wijnbergen, uit de
compagnieën van Lt.kolonel Bijnen en
Van Steenhuysen, allen gevangen geno¬
men in de slag bij Fleurus in 1690.
‘Degenen die al veel voor de gevangenen
op La Patronne gedaan hebben zijn mijn¬
heer Rust en mijnheer Van der Kruys en
mr. De Lensonnière, hoewel laatsgenoemde ze slechts kent door mijn zorg.
Als men mij iets zendt, zal ik het eerlijk
verdelen onder de gevangenen’.
3) 12 maart 1698
Aan de koster van de Franse Kerk in Het
Hof van Holland met het verzoek de in¬
liggende brief aan de ‘Eeren van de Frans
Consistorie’ te willen overhandigen (ken¬
nelijk door een Vlaming geschreven). Het
inliggende briefje, in een minuscuul
(Frans) handschrift, geeft informatie
over oorlogshandelingen en de invloed
daarvan op de behandeling van de krijgs¬
gevangenen op de galeien.
Op de achterkant van het ingesloten
briefje: ‘We hebben M. de Kerveno verlo¬
ren. Een zeer aardige man die veel arme
ongelukkigen heeft geholpen na zes jaar

god te hebben geprezen op de galeien.
Men heeft hem in een cachot in de Cita¬
del gebracht’.
4)9 mei 1698
Aan de koster van de Franse kerk, met
een inliggende brief bestemd voor de ker¬
keraad van de Waalse Gemeente. Op de
binnenkant van het couvert stelt hij zich
voor als Jean Richard de Tibante, No.
9886, voor wie al tweemaal vrijlating is
gereclameerd door de ‘Hoogmogenden’.
De intendant heeft hem verzekerd dat
een derde reclamatie, mits in de juiste
vorm, zeker succes zal hebben.
In een brief van drie kantjes noemt hij
dominee Martin van Utrecht als diegene
die hem bevolen had dienst te nemen om
de vervolgden van de gereformeerde kerk
te helpen. Hij was in 1681 tot Nederlan¬
der genationaliseerd en meent dus recht
op vrijlating te hebben. Prijst de kapitein
Dyon van Haarlem en de kapitein Schrij¬
ver voor hun geldzendingen, maar be¬
klaagt zich over Mr. Rust die een deel
van dat geld had ingehouden.
Hij schrijft tevens dat een Franse prins,
De Vaudemon, hen had bezocht, maar
dat deze zijn giften aan de kanonniers
had gegeven vanwege hun saluutschoten.
De prins is met een tas vol verzoekschrif¬
ten vertrokken. Jean Richard heeft hem
aangeraden aan de Staten Generaal te
schrijven, waarvoor hij de hulp van de
Waalse Kerk verzoekt.
5) 15 nov. 1698
Aan de notaris Ferdinand Fabri, Den
Haag, met een inliggende brief bestemd
voor de kerkeraad van de Waalse Ge¬
meente. In deze brief herhaalt hij zijn
klachten over zijn wrede gevangenschap
van meer dan elf jaar op de galeien van
Frankrijk vanwege zijn hulp aan de ver¬
volgden van de gereformeerde kerk. Re¬
fereert aan de geweigerde verzoeken van
de Staten Generaal om vrijlating en ver¬
zoekt geld te zenden waarmee hij zou
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Hij ondertekent met: ‘J. Richard de Tibante No. 9886, in slavernij om redenen
van godsdienst op de galei Patronne in
Marseille’.
Eerste brief: een antwoord op de huwe¬
lijksaankondiging van zijn dochter Nannon. Hij waarschuwt tegen geldverspil¬
ling en raadt haar een dienstbetrekking
aan in plaats van een reis naar Marseille,
die zij overweegt. Indien ze toch op reis
wil gaan, moet ze rekenen op 400 pond
aan uitgaven. Zij moet onderweg niet het
doel van haar reis vertellen, want in de
reiskoetsen zitten vaak spionnen van die¬
venbenden.
Tweede brief: hij is twee keer vanwege
de koning ondervraagd. Men suggereerde
dat z’n gezin uit Holland zou komen,
waarop hij geantwoord heeft dat zijn
vrouw al achttien è twintig maanden ge¬
leden gestorven is, evenals twee kinde¬
ren. Tevens heeft hij gezegd dat de ene

kunnen proberen te vluchten uit de sla¬
vernij.
Suggereert dat, indien de Staten krijgsge¬
vangenen in de gevangenis hadden gehou¬
den, men die tegen de gevangenen op de
galeien had kunnen uitwisselen. Ver¬
wacht een wrede oorlog tegen Spanje
met als gevolg verscherpt toezicht en
geen brieven. Vraagt geld te zenden via
M. Filibert van Amsterdam aan diens
correspondent in Marseille, een brave
man die al eens om hun vrijlating ge¬
vraagd heeft. In een p.s.: ‘men houdt het
voor zeker dat de koning van Frankrijk
de kroonprins koning van Spanje wil ma¬
ken, dood of levend, zoals men hier
schertst’.
6) en 7) 13 februari 1699
Aan Meyndert Uytwerf, Den Haag, met
het verzoek de ingesloten twee brieven
aan de Kerkeraad te willen overhandigen.
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dochter met een herbergier is getrouwd,
en de andere in verwachting is.
Hij heeft twee gratieverzoeken verzon¬
den, reden waarom het beter is om, in af¬
wachting van de beslissing daarop, niet
naar Marseille te komen.
8) 18 sept. 1699
Aan de koster van de Waalse kerk te Den
Haag. De brief is gericht aan de predikan¬
ten en diakenen van de Waalse kerk. Jean
Richard de Tibante past hierin een ande¬
re taktiek toe om daadwerkelijke bewij¬
zen van medelijden van de kerk te ver¬
krijgen: hij sluit een briefje in dat een
jonge Zwitserse medegevangene aan hem
heeft geschreven. In dit briefje wordt
Jean Richard als een goede wijze vader
geprezen en om raad gevraagd door ie¬
mand die in geestelijke nood verkeert. In
een p.s. suggereert Jean Richard de jon¬
gen iets te zenden (en hém ook); hij zal
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9) 12 september 1701
Aan Pierre d’Aumerch (waarschijnlijk
zijn schoonzoon) in ‘De Stad Nïmes’ in
Den Haag, voor Nannon Richard. Hij be¬
antwoordt een brief van zijn dochter
Nannon waarin het overlijden van de
moeder is vermeld. Dat heeft hij echter
al twee jaar daarvóór vernomen uit een
brief van neef Le Gendre, die ’s konings
wapenrok draagt (‘qui tient le manteau
Royal’).
Hij ontraadt haar door Frankrijk te rei¬
zen, het meest barbaarse land onder de
hemel, waar zelfs de gereformeerden zo
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als een vader voor hem zijn.
Verder bevat de brief de gebruikelijke
klachten over verdubbeling van de ver¬
volgingen en het lot dat hij nu al twaalf
jaar moet ondergaan wegens de door
hem geboden actieve hulp aan de ver¬
volgden van de enige ware kerk.
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Volledige inhoud van de brief van 8
juli 1692, gericht aan de koopman
Thiery in Den Haag (brief no. 2).
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laf en harteloos geworden zijn dat ze nog
geen korst brood durven geven aan een
religionaire die haar gevangen vader wil
gaan bezoeken, tenzij men met handen
vol geld komt. Indien hij de Hollandse
nationaliteit gehad zou hebben was hij al
lang geleden in vrijheid gesteld. Maar de
Fransen vrezen nu dat hij in Holland
weer iets tegen de koning kan onderne¬
men ‘alsof hij een genie-officier of de
beste soldaat ter wereld was’.
Hij onthult dat het zijn familie in Narbonne is die hem als een gevaarlijk man
afgeschilderd heeft bij de Intendant (van
de gevangenen in Marseille) en bij de
Franse autoriteiten. Bovendien willen zij
het hem toekomend erfdeel van zijn
overleden moeder onthouden. Ze beven
van angst dat hij vrij komt. Omdat hij
geen geld heeft adviseert hij zijn dochter,
indien ze naar hem toe wil komen, een
collecte bij de betere families te houden.
Voorts deelt hij haar mee getuigschriften
van de burgemeesters van Haarlem te vra¬
gen (de stad waar ze gedoopt is) en een
paspoort aan te vragen bij de ambassa¬
deur van Frankrijk. Zo’n paspoort zou
moeten vermelden dat zij expres naar
Versailles gaat om zich aan de voeten van
de koning te werpen en genade voor haar
vader te vragen, die al veertien jaren op
de galeien zit omdat hij een religionaire
geld geleend heeft (een smoes, die in het
hierna volgende verzoekschrift verder
uitgewerkt wordt).
‘Aan de Koning
Sire,
Nannon Richard, geboren in Haarlem
komt expres van Holland om zich aan de
voeten te werpen van uwe majesteit om
hem te vragen medelijden te hebben en
gratie te vragen voor haar arme vader
Jean Richard de Tibante N° 9886 die al
veertien jaar op de galei Patronne gevan¬
gen zit omdat hij negen louis d’or ge¬
leend heeft aan de zuster van zijn com¬
pagnon, een religionaire, die hij naar haar
40

broeders huis heeft begeleid.
Zonder enige andere bijgedachte vraagt
zij of het uwe majesteit behagen wil haar
vader gratie te verlenen omdat zij nie¬
mand anders op de wereld heeft dan
hem, aangezien haar arme moeder al
twee jaar dood is. Zowel deze arme
dochter als haar arme vader zullen zich
verplichten hun leven lang hun gebeden
tot de hemel te verdubbelen voor het be¬
houd van uwe geheiligde majesteit’.
Jean Tibant geeft ten slotte nog het ad¬
vies om de voetval liefst te doen wanneer
de koning van de mis terugkeert. Boven¬
dien moet ze 400 pond bij de hand heb¬
ben om daarmee een Turk als rempla^ant
voor vader te kopen, als hij tenminste
vrij komt.
10) 14 okt. 1701
Brief aan zijn dochter Nannon Richard
via de kastelein van de herberg ‘De Stad
Nimes’ (zie afbeelding op pagina 41).
‘Na u de vrede en de uitverkiezing van
onze heer Jezus Christus toegewenst te
hebben: eergisteren ben ik in vrijheid ge¬
steld’.
Twee gevangenen blijken gratie gekregen
te hebben ter gelegenheid van het bezoek
van de Koningin van Spanje: Jean Ri¬
chard en ‘een ander die ik niet ken’. Prijs
de Heer dat Hij uw vader uit een langdu¬
rige slavernij heeft willen verlossen. Hij
zal naar Parijs gaan om de koning te be¬
danken maar hij heeft geen kleren en
geen geld. Zal daarom in Marseille moe¬
ten blijven totdat zijn dochter hem geld
gestuurd heeft. Verzoekt haar om on¬
middellijk te antwoorden per adres van
Monseigneur Louis Remusat, oud-schepen van Marseille.
Ingesloten een papierfragment waarop
een bericht namens de intendant dat
Jean Richard zich vrij mag bewegen tot¬
dat de intendant tijd heeft om zijn vrijlatingsbrief te tekenen. Op de achterkant
nogmaals de aanmaning aan zijn dochter
om geld te zenden.

Buitenkant van de brief van 14 oktober 1701,
waarin het bericht van zijn vrijlating vermeld
wordt. Deze brief, gericht aan de kastelein van
‘De Stad Nimes’, werd niet door de kastelein
aangenomen. N.B. in rechter benedenhoek staat
‘cito cito’ = spoed. Bovenaan staat ‘nog niet
hier’.

Het originele
document van
invrijheidstel¬
ling, getekend
door de secre¬
taris van de
Intendant van
de Galeien te
Marseille (zie
toelichting op
pagina 43).
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11) 21 nov. 1701
Aan Nannon Richard, in ‘De Stad
Nïmes’ in Den Haag. Jean Richard be¬
klaagt zich erover dat hij geen bericht en
geen geld ontvangen heeft. Als je naar de
hoogmogende heren gegaan was, verwijt
hij zijn dochter, zouden ze zich mijn hel¬
dendaden uit de oorlog van 1672 herin¬
neren en me dadelijk geholpen hebben.
Het blijkt dat het Jean Richard verboden
is zich naar Languedoc te begeven en
Frankrijk te verlaten. Hij heeft aan het
hof de koning bedankt (?) en z’n beklag
gedaan over deze beperking. Zegt dat hij
deze week bericht van het hof verwacht
en ook van zijn dochter. Hij heeft ver¬
scheidene consistories in Holland aange¬
schreven met een verzoek om geld. Dat
heeft hij nodig om op reis te gaan om
een gelofte te gaan vervullen (hetgeen
vreemd klinkt uit de mond van een pro¬
testant). Hij beveelt Mr David Cuillet in
Marseille aan als correspondentie-adres.
Zelf woont hij aan de haven in de her¬
berg ‘La Belle Alliance’.
12) mei 1702
Aan de postmeester van Den Haag met
verzoek de brief te bezorgen aan Nannon
Richard, in de Bagijnenstraat in de her¬
berg ‘De Stad Nimes’. In deze brief deelt
hij zijn dochter mee dat hij een betrek¬
king in de koninklijke kleermakerij aan¬
geboden heeft gekregen, maar daarvoor
heeft bedankt. Vervolgens vernemen we
dat hij een winkeltje heeft en schrijver is
‘sur le port’. Het winkeltje en zijn ge¬
meubileerde kamer kosten hem veel huur
en de verdiensten zijn gering, want zijn
arbeid wordt slecht betaald.
Hij vertelt (tot onze verbazing) dat hij
naar een brevet van kapitein bij de infan¬
terie gereflecteerd heeft. Hoopt in een
garnizoen in Vlaanderen geplaatst te
worden. Hij blijkt ook een kleine erfenis
uit het nagelaten bezit van zijn moeder
gekregen te hebben. Noemt een nicht
Germaine die in zijn omgeving het be¬
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roep van ‘tresaurière’ uitoefent.
In deze brief staan nu eens geen nood¬
kreten om geld, maar wel waarschuwt
Jean Richard zijn dochters braaf te zijn
en hem niet te vergeten, want hij zou
hun later veel goed kunnen doen. Indien
er geld overgemaakt wordt, moet dat via
een koopman in Londen of Rotterdam
geschieden.
13) 19 oct. 1702
Aan Nannon Richard in ‘De Stad
Nïmes’, Den Haag. In deze brief van Jean
Richard beklaagt hij zich weer over het
uitblijven van enig bericht van zijn doch¬
ters. ‘Het lijkt wel of ik een vader zonder
kinderen ben’ verzucht hij. Daarna wordt
de toon van zijn brief scherper, want er
volgt een dreigement: hij woont in pen¬
sion in een herberg in afwachting van
hun brieven en van wat geld om zijn uit¬
gaven te betalen die ‘mijn lieve hospita
me zo edelmoedig voorschiet en het
hangt helemaal van mijzelf af of ik, zeer
tot jullie nadeel, ga trouwen. Ik zou dat
al gedaan hebben indien ik ergens beland
zou zijn waar ik mijn talent had kunnen
gebruiken’. Hij eindigt de brief met:
‘Schrijf aan je zusters en schrijf snel aan
mij en help me indien je wilt dat ik jullie
goede vader ben.
J. Richard de Tibante
wonende bij mevrouw de weduwe
Quenot in ‘Het wapen van de heilige
Catharina’, in Issoudun, in Berry’.
14) 13 juni 1705
Aan de koster van de Franse kerk, voor
Nannon Richard. Na zich beklaagd te
hebben over het uitblijven van bericht
van zijn dochters schrijft hij over het on¬
geluk dat hem getroffen heeft sedert hij
zich in Issoudun, bij een aardige weduwe
vestigde. Sedert twee jaar zit hij opnieuw
gevangen, ditmaal in de stad Bourges.
Nadat hem gratie was verleend, ging hij
zijn familie in Narbonne bezoeken (waar
een erfdeel voor hem beschikbaar was).

Vervolgens was hij naar Parijs vertrok¬
ken. Een ongesteldheid dwong hem enige
tijd in Issoudun te blijven (zie de vorige
brief). Door verraad werd hij gearres¬
teerd. Omdat het oorlog was (de Spaanse
Successieoorlog), werd iedere Hollander
voor een spion gehouden. Hij roept zijn
dochter op bij de Staten Generaal tegen
zijn arrestatie te gaan protesteren. Indien
zij mocht vernemen dat een zekere Che¬

valier de Maubranche in Nederland
krijgsgevangen is gemaakt, dan moet ze
bij de commandant vragen goed voor
hem te zorgen. Aan deze Franse militair,
die de zoon is van de militaire bevelheb¬
ber van de stad Bourges, heeft hij een
brief voor zijn dochter in Den Haag mee¬
gegeven (hij hoopt waarschijnlijk via een
gevangenenruil vrij te komen).

Toelichting bij afbeeldingen a en b op pagina 41
Het meest ontroerende document is een half vel
briefpapier (afb. a) waarop de secretaris van de
Intendant toestemming geeft aan Jean Richard
om te gaan en te staan waar hij wil. Het is ont¬
roerend omdat het de gevoelens van die Franse
bewaker en van de gevangene zo ongekunsteld
weergeeft.
De Fransman heeft zijn mededeling niet meer
waardigheid nodig geacht dan de achterkant
(afb. b) van de in tweeën gescheurde brief, die
Jean Richard kort daarvoor aan de Intendant
had geschreven. En Jean Richard vindt dit frag¬
ment dermate belangrijk (terecht) dat hij het in¬
sluit bij zijn brief van 14 oktober 1701 aan zijn
dochter Nannon in Den Haag. Hij krabbelt er
eerst nog een verzoek om geld op: ‘ma fille, il
faut qu’un banquier envoye son ordre a mr.
Louis Remuzat anchien echevin, de me compter
ce que vous pourres m’envoyer, en toute dili¬
gence. Je nattends que cella p. partir’.

De Fransman heeft bij het schrijven van zijn
‘kattebelletje’ (afb. a) een paar fatsoensregels
overtreden. Men schrijft niet, wanneer men het
over zijn chef heeft, ‘hij heeft geen tijd’, maar:
‘Mr. 1’Intendant heeft het op dit moment erg
druk’, hetgeen uit de correctie in de tekst blijkt.
Het voorlopige document van invrijheidstelling
luidt: ‘Comme Monsieur 1’Intendant est beaucoup en affaire a present je vous avertiray lorsquil sera temps pour luy parler; cepend* vous
pouvez vous rejouir vostre liberté. estant arrivée
je vous expedieray sitost quil sera en estat desig¬
ner. Desangles’.
Vertaling: Omdat mijnheer de Intendant het op
dit moment erg druk heeft zal ik u waarschu¬
wen wanneer er tijd is om hem te spreken; u
kunt evenwel van uw vrijheid genieten en als
het zo ver is zal ik u zo spoedig mogelijk berich¬
ten dat hij in staat is om te tekenen. Desangles.

Noten
1. L. Th. Lehman, De galeien. Een bijdrage
aan de kennis der zeegeschiedenis (Amster¬
dam, 1987), 136.
2. A. Zysberg, ‘Les galériens protestants du
Roi-Soleil’, in: L’Histoire 66 (1984), 21.
3. Zysberg, o.c., 24.
4. Ibidem.
5. In 1757 verscheen in Rotterdam een boek¬
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D-2000 Hamburg 13.
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Een Amsterdammer ter walvisvaart in 1909 de reis van J.H. Kruimel naar Zuid Chili
P. J. H. van Bree
Ter ere van het 15de Nederlands natuuren geneeskundig congres was er op 3
april 1915 en volgende dagen in de zalen
van de Amsterdamse dierentuin Artis een
tentoonstelling betreffende Nederlandse
expedities en wetenschappelijke reizen
vanaf 1900. De inleiding van de catalo¬
gus van die tentoonstelling werd geschre¬
ven door prof. Max Weber en hoogst
waarschijnlijk heeft hij ook de rest van
de catalogus geredigeerd. Op de bladzij¬
den 14 tot 17 vindt men onder de titel
‘Reis van J. H. Kruimel phil. docts. naar
Zuid-Patagonië en Chiloë. 1908-1909’ de
volgende tekst:
‘Gevolg gevend aan het prachtige aanbod
van de Heeren Jhr W. van Schuylenburg
en P. A. de Bruyne, respectievelijk Be¬
stuurslid en Directeur der Chileensche
Maatschappij tot exploitatie der walvischvangst te Punta Arenas in Straat Ma¬
gellan, reisde de Heer J. H. Kruimel te¬
gen het einde van het jaar 1908 naar
Punta Arenas. De walvischvaarders ver¬
toefden bij zijn aankomst aldaar nog in
de Zuid-Pool wateren, zoodat de Heer K.
nog enkele maanden in Zuid Patagonië
kon vertoeven. Het lag in het plan om
daarna met de walvisch-vloot om de Zuid
te varen, om vervolgens in de tallooze
zeestraten en golven ten Westen van de
Chileensche kust de jacht op walvisschen
mede te maken en op zoölogisch gebied
te verzamelen.
Van uit Punta Arenas bereisde hij derhal¬
ve enkele streken der Zuidelijke Pampas.
Hij had hier het geluk de laatste resten te
kunnen bemachtigen uit het in 1895 ont¬

dekte hol te Ultima Esperanza, een estancia en landstreek gelegen aan een der
vele zeekanalen en kreken, welke zich
aansluiten aan Straat Magellean.
Dit hol of grot van Ultima Esperanza
heeft door de ontzaggelijke hoeveelheid
meer of minder gefossiliseerde beenderen
van dieren daar gevonden als ook door
de duidelijke sporen van aanwezigheid
van den mensch tijdens het leven dezer
uitgestorven vormen, eerst in Zuid-Amerika en weldra over de gehele wereld een
grote vermaardheid gekregen. Daar ter
plaatse vond men (kapitein Eberhard, ka¬
pitein José A. Martin, de estanciero’s
Greenshild, von Heitz, en de ingenieur
Luis A. Alvarez), een verdroogde zoogdierhuid, welke later bleek te hebben
toebehoord aan een der vele reuzen¬
luiaarden (Neomylodon listai Ameghino), die eertijds in grooten getale Patago¬
nië bevolkt hebben. Dankzij de onder¬
zoekingen van Dr. Otto Nordenskjöld en
later van Dr Einar Lönberg, Dr A. Smith
Woodward en anderen werden de vond¬
sten uitgegraven en wetenschappelijk on¬
derzocht, wat evenwel niet heeft kunnen
beletten, dat de Heer K. in 1909 nog een
groote hoeveelheid beenderen en zelfs
een stuk huid van den Neomylodon kon
bemachtigen. Deze beenderen en huid,
welke laatste de oudste tot nu toe gevon¬
den zoogdierhuid is, stammen uit het
voorlaatste geologische tijdperk (Pleisto¬
ceen).
Na een verblijf van enkele maanden in de
Pampas vertrok de Heer K. omstreeks
half Maart 1909 met de inmiddels te San
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Isidro (het walvisch-station in Straat-Magellean) aangekomen walvischvloot. De
flottielje bestond uit de ‘Gobemador Boreis,’ een boot van 2000 ton, die als va¬
rend walvischstation dienst deed, en de
beide kleine walvischjagers de ‘Admirante Valenzuela’ en de ‘Admirante Uribe.’
De reis had in den beginne een snel ver¬
loop, daar de walvisschen door het on¬
oordeelkundig optreden der verschillen¬
de walvischmaatschappijen in Straat Ma¬
gellan zelf en ook in de Zuidelijke zee¬
straten ten Zuiden en Zuid-Westen van
Zuid-Amerika helaas nagenoeg geheel
uitgeroeid zijn. Dit onoordeelkundig op¬
treden bestond in het dooden van vrou¬
welijke dieren, welke nog van hare kleine
en dus zuigende jongen vergezeld waren.
Hierdoor vernietigde men dus ook de
walvisch voor de toekomst, zonder er
eenig nut of profijt uit te trekken. Sedert
heeft de Chileensche regeering deze zaak
geregeld, ofschoon men helaas niet zeg¬
gen kan dat daardoor alle kwaad geheel
voorkomen is.
Na een langer bezoek aan de beide groote Chileensche zeegolven :Golfo de Penas
en Golfo de Corcovado en een kort ver¬
blijf op het eiland Chiloë, keerde de wal¬
vischvloot met een buit van 70 walvischen naar San Isidro terug.
De invallende winter en het daarmee ge¬
paard gaan van stormen en sneeuwjach¬
ten deden den Heer K. besluiten dit
schoone doch onherbergzame oord te
verlaten.
Het uit Ultima Esperanza afkomstige ma¬
teriaal, dat de Heer Kruimel had moeten
koopen, werd later door de Amsterdamsche Universiteitsvereeniging overgeno¬
men en aan het zoölogisch museum der
Universiteit van Amsterdam ten geschen¬
ke aangeboden. Derwaarts ging ook het
overige zoölogische materiaal.
J.H.K.’
Dan volgt een opsomming van het ten¬
toongestelde materiaal, voornamelijk
beenderen uit de aangekochte collectie.
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Behalve het hier geciteerde stuk is er ver¬
der niets gepubliceerd over de reis van
Kruimel. Jan Herman Kruimel, geboren
op 28 december 1885 te Amsterdam,
studeerde biologie aan de Universiteit
van Amsterdam, promoveerde op 21 juni
1916 en stierf onverwacht op 20 novem¬
ber 1916. Hij was van 1910 tot 1914 als
assistent verbonden aan het Zoölogisch
Museum en beheerde toen de afdeling
Mollusken. Uit het voorwoord van zijn
proefschrift blijkt dat zijn relatie met
prof. Weber, directeur van het Zoölo¬
gisch Museum (het huidige Instituut voor
Taxonomische Zoölogie) en zijn promo¬
tor, niet zo goed was. Behalve de aange¬
kochte collectie fossiele beenderen,
kwam er betrekkelijk weinig haar Am¬
sterdam; mariene algen voor mevr. dr A.
A. Weber-van Bosse, wat mollusken, wat
kreeftachtigen en twee walvispreparaten
(stukken huid met haren). Waarom er
niet meer gekomen is en wanneer Krui¬
mel precies teruggekomen is, weten wij
niet. Het voorgaande zou onze gehele
kennis zijn van zijn reis, ware het niet
dat in het archief van de afdeling Zoog¬
dieren van het Instituut voor Taxonomi¬
sche Zoölogie van de Universiteit van
Amsterdam zich door Kruimel nagelaten
stukken bevinden. Deze stukken bestaan
uit een zeer summier bijgehouden dag¬
boek (4 december 1908 tot 17 maart
1909), een dagboekbrief (begonnen op
17 maart 1909 - voor de tekst zie ver¬
der), twee nota’s met als laatste datum
31 mei 1909 en vele in de loop der tijd
aangetaste negatieven van foto’s door
Kruimel gemaakt.
Uit het dagboek blijkt dat Kruimel op 4
december 1908 per trein van het Cen¬
traal Station te Amsterdam vertrokken
is. Vandaar naar Antwerpen, Brussel en
Parijs. In Parijs overnacht en dan per
trein naar La Rochelle om vandaar uit
per schip (s.s. ‘Orcoma’) naar Zuid-Amerika te varen. Tussenstops te Coruna, Vi¬
go, Leixos, Lissabon, Sint Vincent, Per-

nambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,
Montevideo en aankomst op 31 decem¬
ber 1908 te Punta Arenas.
Vanuit Punta Arenas maakt Kruimel een
aantal excursies om zoölogisch en bota¬
nisch materiaal te verzamelen, onder¬
meer naar Rio Verde. Ook in de omge¬
ving van de plaats verzamelt hij mate¬
riaal. Uit de tekst van het dagboek blijkt
duidelijk dat hij (te) weinig te doen
heeft, zich verveeld en dat de directeur
van de walvisvaart maatschappij te Punta
Arenas (P. A. de Bruyne) het verblijf veel
mooier voorgesteld heeft dan het in wer¬
kelijkheid was.
Dan eindelijk op 15 maart 1909 komt de
walvisjager ‘Admirante Uriba’ vanuit het
Zuidpoolgebied aan en kan Kruimel aan
boord gaan (als betalende gast). De dag
daarop begint hij zijn dagboekbrief aan
zijn broer, mr. Gerlach Marinus Kruimel,
ambtenaar ter secretarie van Amsterdam
(geboren te Amsterdam op 23 september
1873; overleden eind december 1943).
Op zich zelf is de dagboekbrief niet zo
bijzonder; hetgeen er in vermeld staat is
duidelijk ‘petite histoire’. Maar er is bij¬
zonder weinig bekend over de walvis¬
vaart langs de Zuidchileense kusten (zie
Tinnessen, 1967 en Tinnessen & Johnsen, 1982) en over de indianen, die leef¬
den in het zuiden van Chili en op Vuur¬
land, zodat het toch de moeite waard is
om de dagboekbrief te publiceren. Aan
de tekst van de brief is niets veranderd.
Alleen is de systematisch gemaakte fout
om de naam van de kapitein (Amandus)
Andresen te schrijven als Andersen, ver¬
beterd. Tussen vierkante haken heb ik zo
nodig aanvullende notities toegevoegd.
De brief eindigt op 14 mei 1909 onder¬
aan de bladzijde. Of de brief vervolgd
werd en dat er dus enkele bladzijden ont¬
breken, is niet bekend. Uit de handge¬
schreven nota’s van de firma Detaille,
Henkes y Cia. te Punta Arenas inzake ho¬
telkosten e.d. met als laatste datum 31
mei 1909, maak ik op dat Kruimel op

die dag of kort daarop naar Nederland
teruggegaan is.
Aan het eind van deze inleiding wil de
schrijver de hulp noemen die hij ontving
van wijlen mej. E. Wilbers bij het ontcij¬
feren van de brief van Kruimel als ook de
hulp van dr J. de Korte bij de vertaling
van eerste editie van de monografie van
Tinnessen & Johnsen.
‘San Isidro, 17 Maart 1909
aan boord ‘Gobemador Boreïs’
Beste Marinus,
Ik ben nu aan boord van de walvischboot
en kan mijn brieven eerst over twee
maanden wegsturen. Maar omdat ik een
dagboek houden zoó vervelend vind, dat
ik er soms in geen weken wat in schrijf,
en ik anders vrees veel te vergeten van
mijn reis, ben ik op het idee gekomen da¬
gelijk een klein verslagje te schrijven aan
jou. Zoodra ik in Punta Arenas ben stuur
ik je dan de brief. Zoodoende hooren jul¬
lie van mij het een en ander veel uitvoeri¬
ger en heb ik iemand aan wien ik schrij¬
ven kan en behoef ik dus gelukkig niet in
dagboekstijl te vervallen. Als ik thuis ben
in Holland, dan wil je mij dezen brief
nog wel eens ter lezing geven. Misschien
schrijf ik sommige deelen wel niet aan
jou maar aan Chris [ook een broer van J.
H. Kruimel] bevoorbeeld, maar dat zal
aan den loop van het verhaal wel niets af¬
doen.
Den 15den Maart ben ik eindelijk aan
boord van een van de walers van Punta
Arenas naar San Isidro gereisd. Ofschoon
ik al weer 10 dagen in Punta Arenas te¬
rug was en ik er op gerekend had veel
eerder weg te moeten, was per slot mijn
vertrek erg overhaast. Toen de walvisch¬
boot hier aankwam, bleek het ineens
lang niet zeker te zijn of we wel naar
Chiloë zouden gaan. Ik had al mijn boel¬
tje gepakt en wel klaar staan, maar nu
trof het juist zoo, dat ik net wel of niet
de bruiloft van een Hollandsch meisje (in
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de marge: Een nichtje v.d. Professor Kar¬
dinaal uit Delft) met een Engelschen
dokter uit Ultima Esperanza kan meema¬
ken. Ik heb hier om meerdere redenen
niets van Mama’s overlijden verteld en
voor mij bestond dus geen enkele reden
om daarbij niet te verschijnen. Boven¬
dien had ik alle reden om met haar en
haar man zooveel mogelijk connecties
aan te knoopen, omdat ik bij hen reeds
te logeren gevraagd ben (in de marge'. Ik
denk na mijn aankomst te Punta Arenas
naar Ultima Esperanza te gaan.) en ik
ook in Punta Arenas reeds de een en an¬
dere hulp van haar en haar vader ontvan¬
gen had en ten derde ook omdat ik graag
nog eens met beschaafde menschen sa¬
men was nu ook voor een maand of twee
dat niet meer zijn zal. Zaterdag was de
bruiloft, die ik dus wel meemaakte. Zoo¬
doende had ik mijn hutkoffer en mijn ge¬
wone koffer weer heelemaal overhoop
gehaald, want, zooals wel duidelijk zal
zijn, kon ik niet als piscator ceterum bij
hun verschijnen. Nu deed zich hierbij een
andere complicatie voor, zooals dat
steeds gaat. Zondags ontvang ik een tele¬
gram van Prof. Weber waarbij deze mij
50 pond sterling stuurt om fossiele been¬
deren van den Mylodon, waarover ik
hem geschreven had, te koopen. Ik had
verwacht, dat men in Holland zooveel
geld niet disponibel zou hebben voor
dergelijke zaken en mij de zaak dus reeds
lang uit het hoofd gesteld. Toch was ik
nog de vorige week als curieuse een twee¬
de collectie beenderen gaan zien en had
daarvoor over de prijs onderhandeld. Dit
laatste alleen omdat ik de beenderen zien
wilde, die anders niet te zien waren. Jul¬
lie zult begrijpen, dat een zoo zeldzame
koop als beenderen van een voorhisto¬
risch monster, zeer duur betaald worden
en dat de prijs niet al te vast is. Ik ge¬
bruikte dus de Maandag om het over den
prijs eens te worden. De eerste man, een
Deen (Hansen) vroeg 25 pond. De twee¬
de een Engelschman (Milward), die reeds
48

voor 600 en 300 pond aan het Britsch
Museum en Berlijn verkocht had, vroeg
100 pond. Ik heb toen de een van den
ander verteld en zoo afgedongen, waarbij
kwam dat de Engelschman geld contant
noodig had, en kocht na veel bieden en
loven de eerste partij voor 20 de tweede
voor 70 pond. Bovendien kreeg ik van
den eersten erbij merkwaardigheden van
de Indianen van Vuurland, volgens den
Heer de Bruijne alles te zamen ter waar¬
de van 2 pond. Je begrijpt, dat ik over
dezen koop voorloopig zeer tevreden
ben. Om 37 pond dus f 444.— af te din¬
gen op een prijs van f 1500.— heb ik zoowat anderhalven dag werk gehad. Het
kan zijn, dat later Prof. Weber toch niet
tevreden is hierover, maar in ieder geval
kan hij niet ontvreden zijn over al de
moeite, die ik er voor over had. Ik geloof
intusschen, dat men voor f 1056.— geen
tweede keer deze beenderen (er is zelfs
een echt stuk huid v.d. Mylodon bij) zal
te koop krijgen. Nadat ze het geld reeds
in handen hadden verzekerden beiden
mij, dat ik een goede koop gedaan had
en dat zij, als er in Punta Arenas niet
juist een groot gebrek aan contant geld
geweest was, zij de beenderen niet voor
het dubbele van den betaalden prijs gege¬
ven zouden hebben. Deze prijs is werke¬
lijk ook niet zoo hoog gezien de zeld¬
zaamheid v.d. beenderen, het werk van
het uitgraven (7 maanden), de hooge
werklonen (een man verdient hier 6 è 7
pesos, nu ongeveer dus f 3,75 per dag) en
de hooge kosten van vervoer. Ik verze¬
kerde alles voorlopig voor 3 maanden.
Zoodoende moest ik Dinsdag in eens
overhaast pakken toen besloten was, dat
men naar Chiloë zou gaan. Ik vind, dat
Professor Weber deze reis wel wat slordig
behandelde, daar hij steeds verteld heeft,
dat ik stellig gaan zou naar Chiloë en ik
feitelijk daarvoor in hoofdzaak gekomen
ben (in de marge: April 1909. Ik ben tot
de zeer onaangename overtuiging geko¬
men dat niet Prof. Weber deze zaak slor-

dig behandelde, wat mij ook zeer ver¬
baasd zou hebben, maar dat de Heer de
Bruijne iemand om reclame te maken
voor zijn onderneming noodig hebbende
een aantal valsche voorstellingen in de
wereld schopte, ten einde het aanbod
aanlokkender te maken.) Per slot is dan
alles gelukkig toch in orde. Ik heb hier
een goede hut, die volstrekt niet vuil is
en evenmin als de eetzaal (in de marge:
geen twee hutten + badkamer). De rest
van de Boreïs is allersmerigst. De walers
zijn heel netjes en het eten hier aan
boord is best. Ik vrees alleen zeer weinig
te kunnen visschen, daar ik hier alleen als
bijpersoon ben en men het zeer druk
heeft. Maar misschien valt dat nog later
mee. In Punta Arenas kocht ik een oildress en zuidwester en 6 wollen dekens.
Aan de westkust regent het dag aan dag
bij stroomen naar men mij vertelde en

dekens gibt es hier nicht. Ik ging hier in
de haven met een kaptein, een machinist
en een Spaansch iemand naar een klein
eilandje, waar ik het een en ander vischte
en konijnen schoot, die daar door den
kapitein eenige maanden geleden uitgepoot waren. Verderop op een groot ei¬
land schijnt hij dat ook gedaan te heb¬
ben. Zoo kan een alleenreizend bioloog
een rare indruk krijgen als hij die beestjes
vindt, want konijnen komen hier nergens
voor in het wild. Ik was dan ook eerst
stom van verbazing op een eilandje zoo
groot als ons schip konijnen te vinden.
De Zweedsche expeditie, die hier al over
een jaar is, ontmoette ik niet. In Punta
Arenas logeeren ze ook in het Kosmos
hotel. Ik zag hun boeltje staan, maar liep
hun telkens mis. Dan is er nog een Fransche Zuidpoolexpeditie onder Charcot
hier, die de walvischvloot in het Zuiden
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ontmoette. Ik leef hier aan boord onder
valschen titel van doctor. Dit is een verzindsel v.d. Heer de Bruijne, teneinde mij
wat meer gezag te geven. Ik word nu al¬
door met doctor toegesproken. Het
mooiste is wel, dat de kaptein mij, den¬
kende, dat ik doctor in plant- en dier¬
kunde ben, hier laat doorgaan op zijn
beurt voor doctor in de medicijnen. Dit
doet hij om weer meer macht te hebben
over zijn volk en zijn eigen medicinale
uitspraken kracht bij te zetten. Als dat
zoo doorging, wat het helaas niet kan,
zou ik weldra Professor zijn en met vele
eervolle titels versierd. Nu hoop ik maar
dat deze grap niet spaak zal loopen. Ik
leerde hier al zoovele nuttige zaken,
maar het doktersvak was daar toch niet
bij.
18.III.’09
Vanacht omstreeks 12 uur zijn we de ha¬
ven van San Isidro uitgevaren en dus nu
op weg naar de West-kust van Zuid-Ame¬
rika. Vanochtend regende het aldoor,
zoodat de Straat er erg triestig uitzag. Ik
droogde vandaag de wieren, die ik in San
Isidro vond en maakte verder mijn hut
op orde. Behalve de kaptein van de Boreïs is hier nog een andere kaptein aan
boord met zijn vrouw. Deze laatste is de
manager van de onderneming. Voorloopig kan ik met deze drie menschen heel
goed overweg. Ze zijn wat stug en kortaf,
maar per slot niet ongewillig. Het eten
hier aan boord is veel beter dan in het
Kosmos hotel. Bij het naar het Noorden
draaien in het Smyth kanaal begon het
schip vreeslijk te rollen, zoodat alles
heen en weer begon te slingeren. Ik was
juist met de vrouw van Andresen, die eene Duitsche is, aan dek in gesprek over
Punta Arenas toen het schip plotseling
vreeslijk begon te slingeren. Vanavond
zullen we in een baai voor anker komen.
Hier in het kanaal Smyth liggen heele rij¬
en kleine eilandjes, die stijl uit het water
opkomen, telkens door een kanaaltje of
opening van elkaar gescheiden.

19.III.’09
Vanochtend vonden wij in de Fortune
Bay de beide walers (almirante Valenzue¬
la en almirante Uribe). Ze hadden drie
walvisschen van de kleinste soort gevan¬
gen, drie humpbacks of knulwales [ =
Bultruggen, Megaptera novaeangliae]. In
een paar uur tijd, ik denk zoo wat in een
5 uur, waren de dieren geflenst en verlie¬
ten we de baai. Den heelen dag hadden
we haast prachtig weer verder en kwa¬
men hedenavond om kwart voor zes in
een haast volkomen gelijken haven aan.
Een lang schiereiland vormt een soort
pier en de stijle bergen beschutten ons
voor den wind. Hoewel we vrij dicht,
misschien een 70 meter, van de kust af¬
liggen is het water te diep om te ankeren.
De Noren zijn zeer gemakkelijk om mee
om te gaan. Gedurende het flenzen was
de een nog gewilliger dan de ander om
mij stukken huid of parasieten, die ik
verzamelen wilde, te geven. Ik verzamel¬
de ook groote bulten, waarnaar de knulwale zijn naam draagt en die, naar Prof.
Weber vertelde, rudimentaire haren zou¬
den bevatten, Ik vond echter dat deze
haren volstrekt niet rudimentair zijn,
maar duidelijk als een varkensborstel uit
de bult uitsteken. Zoowel op de onderals op de bovenlip zitten zoo enkele van
deze bulten. Op de bovenlip telde ik 12
aan iedere kant en 3 in het midden. Met
messen op stokken bevestigd er uitziend
als een lans van wilde volken, als de Japanezen b.v. gebruiken, steken de zeelui de
ongeveer een decimeter dikke speklaag.
Eerst snijdt de voorsnijder zal ik hem
maar noemen een lange snee en dadelijk
splijt de gespannen laag vaneen. Dan
wordt een klein 3-hoekje uitgesneden tot
op het vleesch en een stuk ijzerdraad met
een dwarshout (als aan een horlogeket¬
ting) er door en aan de spleetzijde er uit
gehaald. Aan dezen draad en balk hijscht
men het spek een eind op en een van de
zeelui vilt het nu van het vleesch af. Een
tweede spleet wordt gesneden en als één

lange reep hijscht men een stuk vet aan
boord. Hier wordt het in kleinere repen
gesneden en in een maalmachine ge¬
gooid, nadat eerst de erop zittende schel¬
pen er afgehaald zijn. Met haken wordt
alles heen en weer vervoerd.
Ongeveer 6 a 7 man flenzen een dier, on¬
gerekend de bestuurder van de hijschmachine. Men flenst eerst de buik dan de
rug. Het zeer vette vleesch en de rest van
het lichaam laat men hier drijven. In San
Isidro maakt men er tegenwoordig guano
van. Van de humpback worden de baar¬
den niet genomen, omdat deze te slecht
betaald worden. Om niet te vallen steekt
de man op het dier telkens kleine spleten
in het vleesch, waarin hij staan kan. De
stank viel mij erg mee. Het hele dek was
glibberig van het vet en uit het opgebla¬
zen lichaam stroomden hier en daar
stroompjes bloed in zee. De dikte van de
darmen is zoo ongeveer als een menschenheup. Het oog is klein en het oor
kon ik nog niet te zien krijgen. Men hakt
het uiteinde van den staart en de vinnen
af. Waarvoor dat eigenlijk geschiedt weet
ik niet. In de Straat zwom vanmiddag
een groote humpback, die verscheidene
malen blies. Een van de walers ging er
achter aan en schoot hem. Een en wel de
voornaamste van de redenen, waarom
men vroeger deze kleine walvisch niet
ving is, dat ze na het harpoeneren zin¬
ken. Er zijn dan ook aan boord van de
walers twee speciaal daarvoor gemaakte
zeer sterke hijschmachines. Deze grote
humpback was echter zoo zwaar, dat de
kabel brak en ze hem dus kwijt raakten.
Voor iedere humpback krijgt de kaptein
v.d. waler 1 pond, voor iedere bluewale
[Blauwe Vinvis, Balaenoptera musculus]
2, voor vinvisch [Gewone Vinvis, Balae¬
noptera physalus] 26 shilling en voor
een right wale [Zuidkaper, Balaena glacialis] 6 pond. De kleine walvisschen van
vanochtend leveren ieder zoo wat 3 ton
olie. Ieder vat heeft ongeveer de waarde
van 20 pond. De vrouw van kaptein An¬

dresen vertelde mij, dat een kaptein van
de walers alles en alles samen ongeveer 8
a 9 duizend kronen verdient. Toch on¬
danks het extra loon voor elke visch zijn
ze vaak te lui om de visschen te vangen
en bedrinken zich zelfs op zee.
20.III.’09
Vanochtend dadelijk na het aanbreken
van den dag stoomden we verder noord¬
waarts. Het weer was prachtig. Eerst te¬
gen een uur of elf kwamen er enkele wal¬
visschen in zicht. Hoe gevaarlijk dit vaar¬
water is blijkt wel daaruit, dat een van de
walers in een brede Straat op een rots
liep. Gelukkig gebeurden er geen onge¬
lukken, maar twee walvisschen moest hij
opgeven. Vanmiddag tegen 5 uur liepen
we een haven binnen, Puerto Bueno,
waar Kano Indianen leven. In een groote
boot kwamen twee mannen, drie vrou¬
wen, een jongen en twee meisjes en ver¬
der nog 5 kinderen aanvaren.
De boot was gemaakt van boomschors.
Aan weerszijden twee repen en in het
midden een lange, alles met vlechtwerk
aan elkaar bevestigd ( 1 en 2 op zij, 3 re¬
pen in het midden). In de boot brandde
en vuurtje, (in de marge: Ieder roeit naar
eigen inzicht en hoe hard hij kan.) Alles
zat haast naakt in oude matrozenkleren
gepakt gehurkt op den grond. Hun huid
is bruin en hun haar pikzwart. Ze loopen
op hun bloote voeten op de scherpste
keien en mosselschelpen. Voor 6 pluk¬
ken tabak kreeg ik 3 Ottervellen, (in de
marge: Toen hun voorraad Ottervellen
uitgeput was en ik een Indiaan vroeg of
hij niet meer vellen had zeide hij, op het
water in de Straat wijzend: ‘Ja vele ginds
in het water’.) wat duur betaald was,
daar ik de eerste maal 3 tegelijk gaf het¬
geen veel te veel bleek te zijn. Uit een
oude pijp zonder mondstuk deden ze om
beurten ieder een paar trekken. De kin¬
deren zien er aardig uit met leuke lachen¬
de gezichten en ook de jongen en de
meisjes hadden een frisch prettig gezicht.
De mannen hebben haast geen haar op
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het gezicht, zoowat zooveel als een jon¬
gen, die zoo net iets snor en baard begint
te krijgen. Later ging ik aan land en zag
hun hut van takken en vellen gemaakt,
met vele openingen en spleten erin. Op
wat doode planten zaten ze en in het
midden van de hut brandde een vuur. Ze
aten mossels, die in manden rondom
stonden. Ik weet niet of ze deze kook¬
ten. De kinderen waren nu geheel naakt.
Enkele Spaansche woorden konden ze
verstaan, voornamelijk huid, brood, wa¬
ter en beschuit. Ze vroegen erg naar be¬
schuit. Toen ze wat brood kregen, waren
ze zeer teleurgesteld, daar ze gedacht
hadden beschuit te zullen krijgen. Dit
herinnert mij aan een verhaal, dat Han¬
sen mij in Punta Arenas vertelde. ‘Voor
een bus beschuit kreeg Menendes 4 kilo
goud van de Indianen’. Of het waar is
weet ik niet. Ik kocht voor één pluk ta¬
bak een groote mand en een watervat
door de Indianen gemaakt. De walers
hebben eenige humpbacks gevangen en
zoo zullen we dus morgen nog wel eenigen tijd in Puerto Bueno blijven liggen.
Bovendien denkt de kaptein eraan de
olie te gaan koken, waarvoor hij veel
zoet water noodig heeft. Van Ottervellen
had een zieke man een mantel om. Ik ge¬
loof, dat deze Indianen zeer lui zijn, daar
ze alleen de oude lompen van de zeelui
dragen. Ze zijn niet groot, ongeveer
1.55 m denk ik, en hebben heel kleine
voeten. Hun beenen doen erg aan die van
een orang oetan denken. Onder een dik¬
ke buik komen dunne iets gekromde bee¬
nen. De vrouwen droegen om de enkels
een bandje, dat uit de verte gezien op
een stukje veter leek. Het kanaal Sarmiento is nog heel mooi. De meeste ber¬
gen zijn hier niet meer besneeuwd. Ook
is het hier reeds veel warmer, wat ook
voor het water op gaat. Ik vond hier
weer geheel andere wieren. De omgang
met de zeelui is allergenoegelijkst. We
eten nu de Deventer koek, die ik van
huis meebracht en die heel goed gebleven
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is. Van al de doeken en zakdoeken heb
ik hier veel gemak.
21.III.’09
Vanochtend reeds vroeg begon men de
humpbacks te flenzen, die gisteren door
de beide walers aangebracht waren. De
Indianen vertoonden zich ook weldra
met hun boot. Ze waren nu niet alle
meegekomen, maar toch veel meer dan
noodig was voor hun doel. Ook brandde
weer hun vuur in de boot. Ze haalden
stukken vet en vleesch. Vooral de tong
van de walvisch, die uit een weeke vette
massa bestaat, scheen zeer in de smaak te
vallen. Aan een touw sleepten ze een van
de geflenste dieren op de wal blijkbaar
met de bedoeling om later hem te eten.
De kaptein verwachtte, dat ze nu wel een
maand op deze plaats zouden blijven.
Meestal trekken ze namelijk rond met
hun boot. Om half drie verlieten we
Puerto Bueno. Den heelen dag hadden
we regen. Tegen half acht zijn we nu in
een andere haven geloopen. Daar het al
vrij donker is, schijnen we op een rots gestooten te zijn. Ik verbaas mij gedurig er¬
over, dat zoo’n massa woorden in het
Noorsch en Hollandsch precies gelijk
zijn. De gelijkenis is niet als met Duitsch,
waar men de woorden makkelijk her¬
kent, maar de woorden zijn volkomen
dezelfde. In de haven, Rayo Cove, zullen
we waarschijnlijk 3 dagen blijven om de
olie te koken en verder walvisschen te
vangen.
22.III.’09
Den heelen dag lagen we stil, flensten de
dieren, die door de walers gebracht wor¬
den en kookten de olie. In deze haven
stroomt een vrij groot riviertje met een
waterval in zee. Met een lange slang
pompte men het water aan boord. In het
voorschip staan 7 tanks. Hierin wordt
het gehakte vet geworpen en vervolgens
de stoom door de want gelaten. 10 uur
lang is het vet in de tank. Dan is de olie
klaar en laat men het boven afloopen.
Het vleesch, vel, enz. blijft onder liggen

en wordt later met zeewater wegge¬
spoeld. De olie stroomt in een open¬
staande tank, die tien ton bevatten kan;
hier blijft het een uur of 12 om te bezin¬
ken. Het viel mij verbazend mee, dat de
lucht volstrekt niet viesch is. Ik proefde
wat van de olie, die iets zoet smaakt
maar erg zuiver zonder eenige bijsmaak
is. Zoo zijn dus de verhalen over de
vreeslijke stank geheel overdreven ge¬
weest. Natuurllijk is alles vreeslijk vet en
glibberig, maar verder vond ik het werk
veel zindelijker en aangenamer dan met
de schapen. De lucht, die in een schapen¬
slachtplaats hangt is veel onaangenamer
dan hier. De kaptein toonde mij alles en
was erg er mee ingenomen, dat ik de
lucht niet viesch vond. Hij vertelde mij,
hoe veel werk hij met alles had, daar het
schip eigenlijk te klein voor zoo’n lange
toch is en hij dus op de terugreis de heele
kookinrichting zooveel mogelijk bergen
moest, om plaats te maken voor de ton¬
nen. Een van de tanks was eerst als pers
gebruikt, maar scheen niet te voldoen.
De kaptein vertelde, dat in Japan de wal¬
visschen veel meer waarde hebben omdat
daar de dieren gegeten worden. Ze ko¬
men daar als repen vleesch en spek op de
markt en brengen wel 10 maal meer op
dan hier. Hier in de kanalen vangen we
steeds dezelfde soort walvisschen. Zoodra we buiten komen krijgen we ande¬
ren. Ik vind op elke nieuwe ankerplaats
eenige nieuwe zeewieren. De kaptein ver¬
telde, dat hij zelf wel spek van de walvis¬
schen gegeten had en dat dit heel smake¬
lijk was. Ik kan mij dit best voorstellen.
Daar alles hier zoo vet is, zijn de hakmachines werkelijk zeer gevaarlijk. Een van
de mannen verloor dan ook in Zuid-Shetlands 4 vingers er mee. Op een boot,
waar 60 man een groot half jaar buiten
de bewoonde wereld leven, moest toch
eigenlijk een dokter zijn. Gelukkig trof¬
fen ze juist in het Zuiden toen het onge¬
luk gebeurde de Fransche expeditie. Een
van de onderzoekers hielp den kaptein

den man te verbinden en de vingers te
amputeren.
24.III.’09
Gisteren om 10 uur ging ik met de Va¬
lenzuela mee. Het stortregende tot een
uur of een, toen werd het helder prachtig
weer. We vonden twee walvisschen. Ach¬
ter de eerste voeren we een uur zonder
hem onder schot te kunnen krijgen. Ach¬
ter de tweede waren we 2 uur, toen hij
voor de 2e maal onder schot kwam. De
eerste maal had het kanon geketst. Dit
schijnt zeer weinig voor te komen. De
walvisch zwom aldoor tusschen het hon¬
derd en meer meters lange zeewier, dat
hier overal de gevaarlijke klippen onder¬
zee begroeit. We konden dus eerst niet
naderen, want men kan niet verder dan
25 vadem ver schieten. (Een vadem is
ong. 1.65 meter). Meest drie of viermaal
komt de walvisch boven en duikt dan
voor een minuut of vijf onder. Eerst ko¬
men de spuitgaten boven water en blaast
hij; dan volgt de rug en de staart wordt
voordat hij duikt uit het water opgetild.
Het is ongelooflijk hoe lenig en beweeg¬
lijk zoo’n vet dier nog is. Toen hij voor
de tweede maal onder schot kwam, was
hij vlak voor de boeg. Als de harpoen in
het lichaam is, springt de punt door een
ontploffing aan stukken en slaan de nog
eens van weerhaken voorziene weerha¬
ken uit. In een minuut of 5 was het dier
dood. Meest schijnt dit langer, soms wel
een uur lang, te duren. Maar als de wal¬
visch bloed spuit, zooals deze deed, dan
is het gauw gedaan. Zoodra het dier
dood was zonk het naar de diepte weg.
Men heesch het nu met de hijschmachine
op en boorde een opening in de rug met
een ijzeren buis. Hieraan is een slang en
zoo pompt men onder het vet lucht. De
opening wordt met werk dicht gestopt of
met een houten paaltje of wig, en het
dier blijft nu drijven. Om de staart haalt
men een zware ketting en de slippen
worden tot dichtbij de staartwortel afge¬
sneden. Op zij van de boot sleurt men nu
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het dier mee. Een boot met een walvisch
ligt daarom altijd scheef. We sleepten het
dier in de haven van Inocentes Island en
overnachtten daar. Toen we binnen kwa¬
men zag ik een Otter zwemmen. Verder
waren er grijze eenden met oranje sna¬
vels, die niet vliegen kunnen, maar
zwemmende met hun pooten en vleugels
zich voortbewogen [zogenaamde stoom¬
boot eenden], De vleugels gebruiken ze
alleen als ze in angst zijn. Den 24sten dus
vandaag, is het aldoor triestig en regen¬
achtig. Eerst hingen de wolken zoowat
een 10 è 15 meter boven de zee, maar la¬
ter kregen we de mist lager en motregen¬
de het voortdurend. Toen het gisteren
mooi weer was, was het zoo prachtig tusschen al deze bergen, die overal uit de
zee stijl uitsteken en zich een duizend
meter in de lucht verheffen, dat ik niet
geloof ooit een mooier bergland gezien

te hebben. Maar bewoonbaar zijn deze
streken natuurlijk niet. De kaarten van
de zee deugen nog op lange na niet. Zoo¬
wel vanmorgen als gisteren voeren we
volgens de kaart gedurig over land. Om
kwart over vier kwamen we in Molyneux
Sound, waar de Boreïs al lag.
Ik ging nog even aan land en verzamelde
enkele wieren, een van de walvisschen
had de huid met bulten, waarin ik wurmachtige dieren vond. Ik had dus druk
werk een goede 20 daarvan netjes uit te
snijden. Er is niets, dat je handen zoo
schoon maakt als walvischvet.
25.III.’09
Om 7 uur kwamen we vanavond in Port
Grappler aan. Van middag scheen telkens
de zon en zoo nam ik verscheidene photographieën van de Straat. Er zijn hier
prachtige gletschers en hier en daar ziet
men blokken ijs drijven. Bij het varen

De Ultima Esperanza, de stoomboot waarop J. H. Kruimel naar Rio Verde ging, 11-1909. Foto: J. H.
Kruimel.
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verloren we een walvisch, die, daar er
niet genoeg lucht in gepompt was, zonk.
Behalve het dier verloren we twee har¬
poenen, met hem dus 80 X. In de haven
zijn hier twee verlaten hutten van India¬
nen, waarheen ik morgen gaan wil. De
kaptein vertelde, dat de Indianen hier
geen rum willen aannemen. Ik vond dat
ook in het boek, waarin deze kusten be¬
schreven zijn, vermeld. De kaptein wist
het van eigen ondervinding. Bier namen
ze wel aan, toen ik ze zag.
26.III.’09
Om half zeven had ik juist even tijd aan
land te gaan en hoewel het nog erg don¬
ker was een foto van de hutten te ma¬
ken. Er is voor mij haast geen dag ge¬
weest zoo vol teleurstellingen en toch
zoo prettig als vandaag. Het is vreeslijk
moeilijk zoo als bijpersoon met een boot
mee te varen. Telkens en telkens weer
moet men de prachtigst dingen laten passeeren, omdat er geen tijd voor is of om¬
dat degene die het hier te zeggen heeft
het te onbelangrijk vindt. En toch is Andresen een ontwikkelde en geschikte
man. (in de marge'. April. Deze ontwik¬
keling bleek bij nadere kennismaking
niet al te groot. Over de geschiktheid ko¬
men later verhalen.) Maar koppig als
geen tweede. Ik geloof, dat dit een Germaansche kwaal is. Driemaal passeerden
we heden een boot met Indianen en drie¬
maal voeren we zonder ophouden er
langs. Eerst moesten we voortmaken,
omdat we voor de English Narrows wa¬
ren, waar het getij soms heel gevaarlijk is,
daar het kanaal daar zeer nauw wordt.
De tweede maal hadden we de boot te
laat gezien, de derde maal was de boot te
ver af. Ik weet werkelijk niet hoe ik mij
goed heb gehouden, toen we de derde
maal weer voorbij voeren. Het was een
prachtige dag vandaag met bijna geen re¬
gen en het kanaal is buitengewoon
grootsch hier. Reeds vroeg kwamen we
in de haven Island Harbour. Andresen,
zijn vrouw en ik gingen in een boot uit.

Er waren hier zeehonden en otters.
Tweemaal schoot ik, maar daar ik helaas
mijn winchester niet had, waren de scho¬
ten niet doodelijk. Wat Steenhuizen [de
toenmalige preparateur van het Zoölo¬
gisch Museum] beweerde, dat men met
hagel wel een keer zou kunnen schieten
is dus een bewering, waarmee men zijn
leven kan verliezen. De zeehonden kon
ik er niet eens mee dooden. Toen kwam
de vierde of vijfde teleurstelling. Er wa¬
ren vogels op een eilandje een 10 minu¬
ten afstand varen, die ik graag geschoten
had. Andresen beweerde, dat het een uur
varen was en wilde er niet heen. Zoo heb
ik vandaag misschien den heerlijksten en
den pijnlijksten dag van mijn reis be¬
leefd. Ik geloof, dat ik nooit meer als bij¬
persoon met een boot mee zal gaan,
want zulke dagen als vandaag maken ie¬
mand razend. En dan moet je nog poli¬
tiek zijn en het niet laten merken, anders
is je kans geheel en al verkeken, als je ru¬
zie krijgt met den manager. Als ik tevo¬
ren alle teleurstellingen geweten had, die
ik dag aan dag gehad heb, ook reeds in
het kamp, alléén, omdat ik bijpersoon
ben en mijn belangen öf niet begrepen öf
als in strijd met de belangen van dengeen, waarvan ik afhing, beschouwd wor¬
den, dan zou ik, geloof ik, deze reis, die
toch zoo buitengewoon heerlijk is, niet
aangedurfd hebben. Zelfs de Heer de
Bruijne heeft mij maar al te vaak, zonder
het te willen, vreeslijk tegengewerkt. Ik
geloof, dat ik dit geen tweede maal meer
zal doen.
27.III.’09
Omstreeks half 12 kwamen we in Port
Otway aan. In de Gulf of Penas schom¬
melde of liever rolde de Boreïs zo vrees¬
lijk dat niets op zijn plaats bleef staan en
ik tot mijn spijt een begin van zeeziekte
kreeg, in zoverre, dat ik niet eten kon en
onlekker was. Bij de vele pech van giste¬
ren kan ik nog voegen dat na elf uur ’s
avonds de Indianen tot een uur of 3
langs de boot lagen en geen mensch mij
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waarschuwde. Gelukkig kreeg ik vandaag
van een Duitsch matroos een pijlpunt of
speerpunt, waarvoor ik hem een doos ta¬
bak gaf. Hier in de haven is een gewezen
station van houthakkers maar nu verla¬
ten. Ik vond hier een inktvisch, zeeslak¬
ken en prachtige schelpen, kamperfoelie,
wilde fuchsias in overvloed aan 2 d 3 me¬
ter hooge boomen, en oude Indianen¬
boot, half onder het zand. Deze wil ik
uitgraven. We vingen 5 walvisschen,
waarbij o.a. 2 bluewales en 1 vinwhale.
Dus morgen bij het flenzen heb ik het
vreeslijk druk. We blijven hier vermoede¬
lijk een paar weken.
28.111. ’09
Vandaag schoot ik aan land 2 kolibries,
die tusschen de fuchsias rondvlogen en
een ijsvogel. Vanochtend kon ik niet aan
land gaan, omdat ik de boot niet krijgen
kon. Op de vin- en blauwe walvisch vond
ik in het geheel geen parasieten. Ik groef
aan de boot, die diep in het zand zat. Ik
betwijfel of het een Indianenboot is. Hij
is uitgehold uit één boomstam en wel
een meter of 5 lang. Het model is precies
zoo als de boot van Robinson Crusoë,
tenminste volgens het plaatje, dat ik mij
herinner. Ik denk dus, dat hier een of an¬
dere schipbreukeling hem gemaakt heeft
jaren geleden, want in het zand erin
groeit een boom met armdikke wortels.
Tot nu toe vond ik er niets in. Vandaag
vele walvisschen. De vinwalvisch heeft
een witte buik en een rug blauwgrijs als
Kopenhagens porcelein. Ook heeft hij
een lange staart en kleine vinnen en is
zeer elegant gebouwd. Het is een jam¬
merlijk gezicht zoo’n mooi dier te zien
afhakken.
29.111. ’09
Vanmiddag schoot ik een gier, die veel
op een Condor lijkt, maar veel kleiner is.
In het bosch hoorde ik papegaaien. Ik
kon evenwel niet bij hen komen. Het
woud is meer dan indrukwekkend hier.
Vele soorten varens, waaronder boomva¬
rens groeien en slingerplanten en mos be¬
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dekken de hooge stammen. Ik maakte
enkele foto’s. Er zijn nu zooveel walvis¬
schen dat het dek vol ligt met repen
spek. Tot aan mijn knieën liep er door
om te zien of er ook dieren op zaten. Ik
kon echter niets vinden. Tusschen de
fuchsias vloog vandaag een wit kolibrietje.
30.111. ’09
Een prachtige dag. Om 7 uur gingen we
visschen, vingen echter niets. Ik ving wat
zeeappels, waarbij ik kletsnat werd. Het
is heerlijk dat ik zooveel kousen en oud
ondergoed bij mij heb. ’s Middags ging ik
met de boot naar een eilandje buiten de
haven. Met veel moeite landden we.
Want hoewel het erg kalm weer was sloe¬
gen er menschhooge golven tegen de rot¬
sen. Van de jongen, die roeide, leerde ik
veel Noorsche woorden. Ik vond veel
zeeslakken en twee nieuwe wieren.
31.111. ’09
1.IV.’09
De dag was niet zoo mooi als gisteren,
met de motorboot gingen we zoo diep
mogelijk de haven in. We voeren onge¬
veer een groot uur en vischten daar met
een sleepnet. De eerste trek leverde, hoe¬
wel we massa visch verloren, die uit het
net sprong, 600 stuk op. Daarna vingen
we nog een honderdtal. Een spierwitte
reiger vloog boven het water. We hadden
een zeer uitgebreide koffie met chocola
van Van Houten. Veel dieren zijn hier
niet. Wat ganzen en zeevogels, anders
haast niet. Wat kleine papegaaien, een
kleine gier, een havik, inkvisschen en vele
soorten slakken. Zoowel op de bluewale
als op de finwale vond ik haren. Ik verza¬
melde daar vele van.
2.IV.’09
Ik ben opeens tot de ontdekking geko¬
men, dat ik een dag ben kwijt geraakt. Ik
verzamelde walefood, kleine diertjes, die
tusschen de baleinen zaten en nog alle le¬
vend waren. Het stortregende den heelen
dag. We vingen geen een walvisch, Gister
één; dus zullen we wel gauw hier van-

daan gaan. Andresen en zijn vrouw zitten
aldoor te zuchten, en praten over niets
dan tonnen olie en walvisschen. Ik kan
niet zeggen dat ze erg amusant zijn. Van
een van de Noren hoorde ik, dat men op
Ijsland en de Faroë-eilanden oudNoorsch van een 5 a 6 honderd jaar gele¬
den spreekt. Dit vind ik heel merkwaar¬
dig, omdat er toch elk jaar Deensche en
Noorsche walvischvangers komen.
3.IV.’09
Het regende den heelen dag. Van een fin¬
wale sneed ik de baard, die uit een 20-tal
haren bestaat, van de onderlip. Ik ver¬
wonderde mij hoe langer hoe meer dat
men zoo weinig begrijpt wat ik eigenlijk
wil. Terwijl ieder denkt, dat ik Dr. in de
Zoölogie ben, werpt men toch vaak de
merkwaardigste dingen overboord en ver¬
telt het mij dan later. Aan land hadden
een paar zeelui slangen gevonden en ge¬
dood, naar ze zeiden, maar geen mensch
had er aan gedacht ze mee te brengen
voor mij. Ik geloof echter, dat het jagers¬
latijn was. Vandaag ging Andresen met
zijn vrouw per motorboot uit en waar¬
schuwde mij niet eens, zoodat ik niet
mee kon.
4.IV.’09
Tweemaal trachtte ik bij een gestrande
walvisch het oor te vinden, wat mij niet
gelukt is. ’s Middags zwom ik in de baai,
wat iedereen zeer merkwaardig vond. Ik
had vermoed, dat de Noren meer voor
water zouden voelen. Ik schoot een
specht, zwart met vuurrooden kop en
schoot een gier in zijn achterlijf, zoodat
ik hem levend meebracht. Ik hoop hem
aan Artis te kunnen brengen.
5.IV.’09
Het stortregent vandaag weer. Geen en¬
kele walvisch kwam binnen en morgen
zullen we dus weg gaan. Andresen is van¬
daag zeer geestig. Zijn vrouw slaakt ech¬
ter zucht op zucht. Van Chiloë kan ik
misschien schrijven naar Holland. De gier
is gestorven.

6.IV.’09
Ik ging met de Velenzuela mee. We vin¬
gen niets. In de Gulf of Penas stond een
hooge zee, die aanhoudend over boord
sloeg. Ik was ditmaal heelemaal niet zee¬
ziek en ik geloof, dat ik het de eerste
maal kreeg, door ’s ochtends op mijn
nuchteren maag dadelijk gebakken spek
te eten. Omstreeks 10 minuten over ze¬
venen zijn we de haven uitgevaren met
de Boreïs naar Chiloë. Een prachtige
nacht met volle maan en vele sterren.
Maar de Pacific joeg hooge golven op en
onder het schip en we rolden heen en
weer, zoodat ik haast niet slapen kon.
7.IV.’09
Een lentedag op zee. Aldoor scheen de
zon. Groote albatrossen volgden ons
schip. Ik las den heelen dag aan dek.
8.IV.’09
Om 11 uur zijn we eindelijk in Port Low
gekomen. Op het vaste land van Amerika
zijn hooge sneeuwbergen. In de haven
kwamen weldra een boot met Chiloëten
op ons af. Het was een boot uit een stuk
van één boom gemaakt en een meter of 5
lang, dezelfde boot die ik op het strand
in Port Otway zag. Een van hen, die een
houtzaagmolen bezit, kwam aan boord.
(in de marge: Hij was slechts manager,
wat later in Quellon bleek en loog dus
om zichzelf groot voor te doen.) Het was
een gewone Chileen. De anderen waren
allen Mestiezen en zuivere Indianen. Met
de motorboot brachten we hem terug
naar het andere einde van de haven. Daar
bleek een groot gezelschap, 2 vrouwen, 5
kinderen en ik geloof wel 10 mannen sa¬
men te zijn. Ze picknickten daar en aten
mossels, brood en aardappelen, die ze
tusschen steenen en zeewier kookten.
Flesschen wijn en bier, en perzikken op
blik en koekjes hadden ze meegebracht.
We aten en dronken er het een en ander
en gingen weer heen. Het meest viel mij
bij hen op een touw van plantenstrengen,
dat erg sterk is, en hun schoeisel, dat uit
een lap huid bestond van boven met lee57

ren veters dichtgemaakt. Er zijn hier
massa’s ganzen, maar verder als overal
haast geen dieren.
9.IV.’09
Het is vandaag Goede Vrijdag, dus een
rustdag. Alle booten zijn uit om ganzen
te schieten. De steward is dronken. Dat
zijn steeds de 2 vaste teekenen van den
feestdag. Er zijn hier weinig walvisschen
en we zullen dus wel gauw weer weg
gaan, bovendien staat hier een hooge zee.
Het is erg warm en zonnig weer, 68° van¬
daag evenals gisteren. Volgens den Chiloët is het hier nu al 6 weken mooi weer
geweest. Vanmiddag kon ik vanwege de
jachtlust van de zeelui in geen boot aan
land komen. Maar omdat er toch niets te
vangen is hier, kan mij dat niet zeer heel
veel schelen.
Vanochtend was ik aan land in den hut
van de Chiloëten, nu verlaten. Het bosch
is hier prachtig en maakt met zijn lianen,
boomvarens en vreemde boomen een ge¬
heel tropische indruk. Ik verbaas mij ge¬
durig er over dat Andresen en zijn vrouw
steeds in hun hut zitten en nooit genoeg¬
lijk eens samen met den kaptein en mij
zijn, dat de kaptein er niets om geeft
eens aan land te gaan, dat we nooit eens
een spelletje, wat dan ook, spelen. Wat
ze uitvoeren in hun hut den heelen dag
begrijp ik niet. (in de marge'. Andresen
drinkt daar) Lezen doen ze niet, want
‘daar hebben ze het te druk voor’. Ik ge¬
loof dat ze aldoor maar over walvisschen
en tonnen olie denken. Als ze spreken
komt het ten minste daar steeds op neer.
Het zijn toch nog lang geen beschaafde
menschen. Het is een stel menschen voor
de nieuwe wereld geknipt met geen enkel
genoeglijk oud gebruik of oude gewoon¬
te en geen enkele andere gedachte dan
aan geld en lekker eten. En terwijl ze dan
zitten te smullen, (we eten heel goed,
zondags zelfs slierasperges met boter¬
saus) zit Andresen’s vrouw tot vervelends
toe te zuchten. Dadelijk na eiken maal¬
tijd stuift Andresen op dek, alsof hij iets
58

bijzonder gewichtigs te doen heeft. Hij
doet echter niets anders als op en neer
lopen en over walvisschen en olieprijzen
nadenken.
De kaptein is veel beter. Hij vertelt nog
eens iets van Noorwegen, van een hotel
dat hij vroeger gehouden heeft of iets
dergelijks. Toch is ook hij erg olieachtig
en bekijkt gedurig fleschjes met 2e klas
olie, die volgens hem beter of minstens
even goed zijn als le klas uit het Noor¬
den. Op mijn vraag waarom hij ze dan 2e
klas verkocht, kon ik geen duidelijk ant¬
woord krijgen. Den heelen ochtend en
nu vanavond een anderhalf uur loopen
de kaptein en Andresen samen op en
neer op dek en spreken over: Walvis¬
schen en olieprijzen. Een zeer geliefd en
althans gerechtvaardigd onderwerp is de
zoetwater kwestie.
Ik dank mijn gelukkig gesternte dat ik
niet meeging naar Zuid-Shetland. Daar
lag men 3 maanden in één haven en had
het vreeslijk druk met walvisschen, zoodat ik nooit haast aan land zou hebben
kunnen gaan. Ik zou daar dus zonder eenig dier haast te kunnen verzamelen op¬
gesloten hebben gezeten met walvisschen
en olieprijzen. Toevallig (Andresen is
weer met zijn vrouw in zijn hut terug ge¬
keerd) hoor ik hen spreken en kan ver¬
staan waarover ze het hebben: ‘Over
bluewales en tonnen olie’. Het is jammer
van de mooie dieren, die ten bate van
zulke menschen afgeslacht worden.
Omstreeks 11 uur ging ik met de Valen¬
zuela uit. Het was prachtig weer vandaag.
Vanuit de mastkorf maakte ik een paar
foto’s, terwijl de kaptein een walvisch
schoot. Hij miste echter en misschien
heb ik dus een foto van een nog levende
walvisch. Er zijn tamelijk veel walvis¬
schen in de Golfo del Corcorado, die
meest 2 aan 2 zwemmen. De voorstel¬
ling, dat een walvisch met zijn staart de
golven slaat, is onjuist. Het heele dier
glijdt langzaam door het water aldoor
met zijn heele lichaam de opening vol-

gend, die zijn kop in het water boorde.
Na een heerlijke dag grootendeels boven
in de mast met een prachtig uitzicht,
kwamen we om 10 uur in de haven te¬
rug.
11.IV.’09
Het is zondag. Een paar reusachtige haai¬
en, wel 5 a 6 m lang, eten van de walvis¬
schen. Een schoot ik 3 kogels in zijn lijf.
’s Middags kon ik een boot krijgen, maar
vond niet bijzonders. Andresen met zijn
vrouw zijn met de Valenzuela op zoek
naar een nieuwe haven, wat een genoeg¬
lijk gevoel bezorgde aan mij. Ik merk hoe
langer hoe meer, dat ik die twee men¬
schen niet kan uitstaan.
12.IV.’09
Niets bijzonders gebeurd. Ik las den hee¬
len dag.
13.IV.’09
Een walvischbaard en een kwast- of penseelachtige parasiet gevonden. Ik las veel
en verwenschte Andresen en vrouw naar
den anderen wereld om hun tonnen olie
en walvisschen. Het is een stel allerverve¬
lendste menschen. De gezelligheid verhoogen ze zeer door de laatste dagen hun
koffie (om 3 uur) in hun eigen hut te
drinken, zoodat ik dan alleen ben. De
kaptein drinkt koffie met het werkvolk,
een half uur later. Ik heb nog zelden zul¬
ke ongemanierde en onvoorkomende
menschen meer gezien.
14.IV.’09
15.IV.’09
Om 12 uur verlieten we Port Low, daar
er geen water genoeg was. Om 4 uur 10
kwamen we in Port San Pedro, een zeer
smalle haven, die mij niets bevalt, omdat
de walvisschen niet weg kunnen drijven.
Geen dieren aan het strand.
16.IV.’09 tot en met
18.IV.’09
De Valenzuela, waarmee ik uit ging, ving
niets. Het was een onstuimige zee en de
golven sloegen aldoor over boord. Om 12
uur waren we reeds weer thuis, ’s Mid¬
dags om 2 uur zijn we naar Port Quellon

gegaan met een waler om te telegrapheren. Morgen gaat hier de post vandaan.
Het is een klein gehucht, waar Chiloëten,
min of meer beschaafde Indianen wonen.
Het zijn kleine menschen. De mannen
droegen schoenen of lappen dierenvel
aan de voeten, de vrouwen gaan barre¬
voets. Alles is even klein, de eieren, de
paarden, het vee, en een ree, naar de ma¬
chinist v.d. Chiloë verteld; niet de var¬
kens, die heel hoog op hun poten staan
en een lange snuit hebben en geheel en al
met dicht haar bedekt zijn. De huizen
staan op kleine paaltjes, zoowat een hal¬
ve voet boven den grond en houten brug¬
gen liggen hier en daar op den grond,
omdat het er zeer moerassig is. Ik wan¬
delde den berg op en zakte soms tot mijn
kuiten in de modder. De huisjes zijn van
hout, soms met stroodaken, soms met
houten pannen en maken een veel pretti¬
ger indruk dan de huizen in Punta Are¬
nas. Koken gebeurt soms op straat, als
kar gebruikt men een platgeboomd vaar¬
tuig met 2 ossen over de modder ge¬
sleept. We aten allemaal bij den manager
van de compagnie daar. De compagnie
bezit alles, ook ons hotel, een houten
huis met stoelen en tafels. Verder wordt
er een fabriek geopend om alcohol uit
hout te maken. Een groote stoomboot,
de ‘Chiloë’, ligt reeds 11 maanden niets
doende in de haven. We betaalden 10 pe¬
so voor het pension, behalve een bed, dat
mij hoewel ik er 2 nachten sliep voor
éénmaal berekend werd. Andresen en ga¬
de verveelden zich dood. We dronken er
veel meer dan goed was. Voor één flesch
bier betaalden we 1 peso, voor een glaas¬
je whisky eveneens.
19.IV.’09
20.IV.’09
Niets bijzonders. San Pedro is een akelig
kleine haven, waar we bovendien steeds
omringd zijn van de geflenste walvissen,
hetgeen een alleronaangenaamste lucht
veroorzaakt. Ik ga met de Uribe morgen
uit en dus nu aan boord.
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Zuid-Patagonische indianen in de omgeving van Punta Arenas. Foto: C. Veiga, 1909.

21.IV/09 -23.IV/09
Op de Uribe. Den eersten dag zagen we
vele walvisschen, die door het water snel¬
den als we naderden, zoodat we geen een
konden krijgen. Vermoedelijk waren het
aangeschoten of van hun makker beroof¬
de dieren, ’s Avonds stopten we in de
open zee en schommelden tot den vol¬
genden morgen. Alles hier is viesch en
groezelig, wat niet noodzakelijk is. Het
spijt mij dat ik niet met de Valenzuela
mee ging, een keurig en goed geboend
schip. We schoten dan volgenden dag 3
dieren aan en brachten een naar den Boreïs; kwamen echter niet voor donker
binnen en dreven dus weer gedurende
den nacht op zee. Het was koud en ake¬
lig weer. Vandaag was het prachtig weer.
Meerdere dieren hier zwemmen van een
kleintje vergezeld. Vlak voor de Uribe
schoten we een walvisch; met een gewel¬
dige slag van zijn staart, die schuin tot
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over de commandobrug ging, dook het
dier onder om eenige seconden later
dood boven te komen.
24.IV/09
Den heelen dag komen er bootjes met
Chiloëten langszij om aardappels, kool,
vleesch, vellen, enz. te verkoopen, wat
een ongekende levendigheid veroorzaakt.
25.IV/09
Andresen en zijn vrouw zijn weer onge¬
hoord vervelend. De stuurman van de
Valenzuela bracht enkele dieren mee die
op het touw zaten waarvan de walvisch
los gebroken was. Deze methode van visschen: een touw uitgerafeld langs den
zeebodem te trekken, werd algemeen op
de ‘Belgica’ toegepast, vertelde hij.
26.IV/09
Om 4 uur kwam een bootje met Chiloë¬
ten. Een oude, rijke farmer kwam aan
boord en kocht kleren bij den kapitein.
Ik presenteerde dezen zeer op Prof. v.

Hamel lijkende oude heer een sigaar en,
omdat ik geen koker had, presenteerde
ik hem 3 tegelijk om één te nemen. Hij
nam ze echter alle drie en stak vervolgens
een pijp op. Na deze gerookt te hebben,
vroeg hij om een sigaar. Hij bracht een
mandje met bijzondere aardappels mee,
ging echter niet heen voordat hem een
tegengeschenk gegeven was. Ik geloof,
dat het niets anders als een listige manier
was om goedkoop het een en ander te
krijgen.
27.IV/09 en 28.IV/09
Er gebeurde niet veel bijzonders. Andre¬
sen weet nooit wat hij wil. We maakten
alles klaar om naar een andere haven te
gaan en reeds zou men de ankers lichten,
toen de groote man bedacht, dat het be¬
ter was te blijven. Den geheelen dag
werkte men den 27sten om de boel op te
ruimen en weer in orde te brengen daar¬
na. Dit verwekte eenige begrijpelijke on¬
tevredenheid onder de mannen, die toch
reeds de visscherij moe zijn en naar huis
verlangen. Den volgende dag uitte dat
zich in een dienstweigering van één hun¬
ner aan den derden stuurman. De ma¬
troos werd gestraft met 1 pond sterling
boete.
29.IV/09
We lichtten de ankers om half twaalf
’s ochtends. Weldra kwam er een mist
opzetten en het was half vier toen we in
Port Low terug kwamen. Andresen en
zijn vrouw zijn weer meer dan onuit¬
staanbaar. Ik zou die vent soms wel een
slag in zijn gezicht willen geven. Alleen
als hij aangeschoten is, is er een beetje
met hem te spreken.
30.IV/09
De machinist toonde mij wat kalkwier,
dat hij hier gevonden had (in Port Low)
den eersten maal. Als alles toont en ver¬
telt men mij merkwaardigheden altijd als
het te laat is. Vanochtend wilde ik nu uit
gaan om dat wier te zoeken. Ik kon ech¬
ter geen boot krijgen. Toen ik Andresen
om zijn boot vroeg, verklaarde deze mij,

dat de boot schoon gemaakt moest wor¬
den. We zagen een groot zeilschip [de
‘Vesterlide’; kapitein de 20-jarige Chris¬
tensen Jr] door twee walers gesleept om
9 uur hier de Golf binnen komen. We
hoorden den misthoorn en Andresen,
denkende dat het een van onze walers
was, die nu al weer een dag uit zijn, ant¬
woordde. Toen bleek, dat het een andere
compagnie was, die hier voor het eerst
om walvisschen komt, was de woede van
de eega groot. Het zeilschip kwam Port
Low binnen en ligt nu op een kleine af¬
stand van ons geankerd. Na ‘dinner’
vroeg ik Andresen om zijn boot en of hij
hem misschien zelf wilde gebruiken.
‘Misschien’, was het eenige antwoord,
dat de groote man zich verwaardigde mij
te geven. Het zekere voor het onzekere
nemend, nam ik de boot en bleef er mee
tot 5 uur (tot donker ongeveer) uit. Ik
had een goede vangst en vond gelukkig
het kalkwier. Den heelen avond zanikten
Andresen en vrouw over walvisschen en
tonnen olie. ’s Middags om half vijf onge¬
veer bezocht ik een hut van Chiloëten
hier. Ze hadden een keurig gesneden
houten lepel, houten borden, zakken van
dierenvellen voor koren en aardappels.
Ze droogden en rookten visch gespleten,
zooals wij zalm doen. Een anker lag
naast hun boot: een steen, waaronder
een houten kruis met eigen gevlochten
touw bevestigd.
1. V/09
Er gebeurde niets bijzonders. Andresen
met zijn vrouw waren uit met de Valen¬
zuela. Morgen gaan we naar Melinka,
zooals ik van den steward vernam. De
groote man vond geen aanleiding mij dit
van te voren te vertellen. Den heelen
avond was er in des grooten mans hut be¬
zoek. Men dronk groc en het ging er
vroolijk toe. Men sprak, zooals ik duide¬
lijk verstaan kon, vanuit mijn hut, over
walvisschen en tonnen olie.
2. V/09
Inderdaad zijn we om negen uur met de
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Uribe naar Melinka afgereisd. Waarvoor
we gingen is mij niet duidelijk geworden.
De Uribe laadde een beetje hout en een
zak oesters. Ik kan niet veronderstellen,
dat men daarvoor kwam. Ik denk het
was een pleziertochtje. Dit belette Andresen’s vrouw niet men den kijker de
horizont op walvisschen te onderzoeken.
Andresen sprak over 100 ton olie die hij
meer wenschte. Om half twaalf te Melin¬
ka aangekomen, gingen na het bezoek
van den capitan del porte tevens tol¬
beambte (voor 5 dollars koopt hij graag
zelf gesmokkelde waar) en beide stelle¬
tjes, terwijl ik een foto nam aan de ande¬
re zijde van het schip, in een boot aan
land en bezochten den manager van de
zaagmolen (dezelfde van de picknick).
Na het eten gingen de kaptein en de ma¬
chinist aan boord van de ‘Vestfold’, een
grooten stoomboot van Braun en Blan¬
chard, met Noorsche officieren een be¬
manning gedeeltelijk Noorsch. Ik kon
eerst aan land gaan toen een van de be¬
manningsleden van de ‘Vestfold’ op be¬
zoek kwam en ik, daar deze dronken
was, diens boot nam (de andere boot
wachtte aan land den terugkomst des
grooten mans af). De bevolking is veel
zuiverder Spaansch dan in Quellon, wat
zich reeds in de nettere huisjes uit. Hun
rangschikking was nu eens niet in vier¬
kante blokken maar in een genoeglijke
straatje, met hier en daar een kei als be¬
strating. De kust was bezaaid met reus¬
achtige mossel- en oesterschelpen, ’s Middage ging ik aan boord na koffiedrinken
v.d. ‘Vestfold’ met den machinist en ver¬
bracht hier mijn tijd tot ’s avonds een
uur of tien. Ook at ik er. Ik ontmoette er
de machinist en de 3 stuurmannen en we
waren genoeglijk samen. Andresen +
vrouw was ook gearriveerd en at met den
kaptein en den kaptein van de ‘Uribe’ sa¬
men. ’s Avonds om elf uur kwam het ge¬
zelschap eindelijk terug aan boord van
den ‘Uribe’. Andresen als steeds na een
uitstapje beschonken en zijn vrouw ook
62

als steeds nijdig daarover en niet willende
praten, Om kwart voor twee kwamen we
naast de ‘Boreïs’ terug. Het was een
prachtige nacht met bijna volle maan. Ik
ging in het roeibootje en wachtte een
half uur op den grooten man en diens
vrouw. Toen ze nog niet gekomen waren,
ging ik alleen aan boord. Even later ver¬
schenen de 2 groote menschen aan dek
en kwamen ook aan boord. Ik geloof,
dat de senöra over deze handelswijze van
mij beleedigd is. Intusschen schijnen de
beide groote menschen hun onbeschoft
optreden in de laatste tijden of liever al¬
tijd gedurende dezen reis niet te bemer¬
ken.
3.V.’09
Inderdaad waren de beiden lieden zeer
slecht te spreken. Zelfs beantwoorde de
senöra mijn ochtengroet niet, misschien
ook omdat het half elf was toen het
echtpaar het ontbijt nuttigde. Een onge¬
lukkige ingeving mijnerzijds had mij een
flesch whisky voor den steward doen
meebrengen; den eenigen mensch, waar¬
mee ik nog eens een niet walvisschachtig
gesprek voer. De ongelukkige dronk ech¬
ter vol vreugde den heelen flesch in den
loop van den dag uit, hetgeen hem den
moed gaf naar Andresen te gaan en hem,
den grooten man, te vragen voor hoe
lang hij rekenen moest met het eten uit
te komen. Andresen, over deze vraag ge¬
heel ontdaan, daar hij dit den kapitein
vragen moest, bemerkte terstond dat de
steward iets gedronken had. Na onder¬
zoek kwam mijn vergrijp aan het licht en
hoewel alles, behalve dan deze vraag aan
Andresen, in orde was, het eten was zelfs
zeer goed vandaag, wekte des stewards
drinken den toom Andresens in dien ma¬
te, dat hij zich genoodzaakt voelde mij
een onderhoud daaromtrent te verzoe¬
ken of liever gezegd, terwijl ik aan dek
’s avonds zeewater van pas gevangen
wurmpjes goot, mij onder vermaningen
een herhaling van het gepleegde feit ont¬
zegde. Reeds aan tafel was der senöras

gemoed dusdanig overkropt, dat deze an¬
ders zoo walvisch- en olie-achtige vrouw
haar geliefde onderwerp: ‘de walvischvangst en het tonnenaantal’ niet alleen
niet aanroerde, maar dat zij zelfs geen
woord uitbracht en ook de tot haar ge¬
richte woorden niet beantwoorden kon.
Haar blik was steeds neergeslagen en
slechts van tijd tot tijd wist een enkele
zucht haar benauwde borst te ontsnap¬
pen.
Zeer groote visschen zwommen vanmid¬
dag in de baai en sprongen met een knal
uit het water, terwijl het schuim opspat¬
te.
4.V.’09
Vandaag bleken het bruinvisschen te zijn
of springers, zooals de Noren ze noemen.
Deze dag was der verzoening gewijd. De
senöra sprak weder met steeds onver¬
flauwde belangstelling over walvisschen
en tonnen olie. Ik wist voor dit onder¬
werp een groote belangstelling voor te
wenden, die ongetwijfeld mij deze ver¬
zoening bezorgde en mijn diepe daling in
der theepotten (in de marge: Theepot
schijnt een Noorsch woord te zijn, dat
zoo iets als lieveling beteekent. De bei¬
den noemen elkaar theepot of theepot¬
ten) oogen weder wat minder diep maak¬
te. De walvischvangst gaat uitstekend de
laatste dagen dank zij het mooie weer.
Bij elke visch verklaart de senöra dat zij
nog 100 potten meer wil. Hoe meer wal¬
visch er in komt hoe constanter (als dit
geen tegenspraak was) is het aantal van
100 potten. Ik vermoed, dat als deze bei¬
den in Monte Carlo eens aan het spelen
raakten, zij weldra al hun geld zouden
verliezen. De steenkool is echter nage¬
noeg uitgeput en reeds nam men hier en
daar hout aan boord. Ik ving eenige krab¬
ben. Deze dieren leven bij dag tusschen
de dichte bladeren van het zeewier, maar
komen tegen den avond daaronder van¬
daan kruipen. Ik zag ze dus plotseling op
een ‘droogte’, waar ik een uur te voren
niet gevonden had. Het strand was be¬

dekt bij eb met heele lagen walefood,
roode kreeftjes en glazige kleine diertjes.
Vannacht was het volle maan en heden
was het weer, dat de laatste dagen onver¬
anderlijk mooi was geweest, omgeslagen.
De lucht was bedekt, de wind kwam uit
het Noorden en de stroom van het water
was veranderd. Ik heb mij voorgenomen
niets meer over de theepotten te vermel¬
den, tenzij er een bepaalde ruzie of iets
dergelijks mocht voorvallen. Het be¬
schrijven van hun imbeciliteit, maakt mij
het verblijf hier des te moeilijker, daar
het mijn woede opwakkert. Ik wil dus
hun onbenulligheid, die vermoedelijk zal
aanhouden, zoo lang als ze leven, hier¬
mee als zijnde in zeer hooge mate opge¬
voerd constateeren en verder hierover
zwijgen. De dag leverde niets bijzonders
op. Het water is den laatsten tijd vol met
zwermen kleine roode kreeftjes, die op
kleinere diertjes, waarvan heele wolken
door het water trekken, jagen. Op beide
maken weer inktvisschen jacht, die bij
duizenden in zee boven komen. Ook de
walvisschen, bruinvisschen en echte vis¬
schen stuiten als dol door dit overvloedi¬
ge voedsel heen. Een walvisch, die aan
het eten is, is nog makkelijker te vangen
dan anders. Ze zijn dan zoo geheel daar¬
van vervuld, dat zij op geen gevaar meer
letten.
6.V.’09
De Valenzuela kwam om half elf reeds
met een walvisch binnen en ik had dus
gelegenheid aan boord te gaan. Het weer
is prachtig vandaag. We maakten een
heerlijken tocht tweemaal op den Golfo
del Corcorado. De tweede walvisch, die
wij schoten, behoorde eigenlijk aan de
Uribe. De walvisch had reeds een uur of
twee de Uribe gesleept. Hij was slechts
aangeschoten met twee haken van de
harpoen in zijn zij. De Uribe verzocht
ons hem nog eens te schieten, met een
geweldige slag van zijn staart schoot het
dier in het water. Een tweede slag sloeg
een golf over boord zoodat de machinist
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en steward, die bij de hijschmachine
stonden, druipnat werden. Nog eenmaal
kwam hij boven om adem te halen en
was dood. Met de twee slagen was hij de
harpoen van de Uribe kwijt geraakt en
behoorde hij dus aan de Valenzuela.
7. V.’09
Vandaag is er een groot zeilschip van de
Chiloëten langszij gekomen om hout te
brengen. Een hunner kreeg zijn hand tusschen de motorboot en zijn eigen schip,
met het gevolg dat zijn middelvinger to¬
taal afgescheurd werd en ook verder het
inwendige van de hand verbrijzeld werd.
De kaptein en ik hielpen hem verbinden
en de bungelende vinger afsnijden. Het
was een zeer sterke man. Zonder te gillen
of eenig geluid te maken liet hij zich be¬
handelen. Slechts bij het afbinden van
den vinger vertrok hij zijn gezicht. De
apotheek van de Boreïs is zoo slecht in
orde, dat alle jodoformgaas verbruikt
was. Gelukkig had ik genoeg bij mij. Ook
verbandgaas was uiterst spaarzaam aan¬
wezig. Het komt mij voor dat men hier
beter over denken kon, dan over walvisschen en tonnen olie. Een compagnie,
die 60 man uitzendt voor 9 maanden
zonder dokter en met een hoeveelheid
verbandartikelen genoeg voor één man
(één man was behandeld, vandaar dat het
gaas op was), neemt een risico op zich,
die men Patagonisch zou kunnen noe¬
men. Men gaf den Chiloët van het een en
ander een beetje mee. Hij vroeg naar
Punta Arenas mee te mogen gaan (mor¬
gen reizen we af) om daar in een hospi¬
taal te gaan. De man zei geld te hebben.
Andresen weigerde: reden: ‘het is te
duur, wij hebben het rechtW niet dezen
man mee te nemen. Als hij geen geld
heeft moet de compagnie de terugreis be¬
talen en het hospitaal’.
8. V.’09
Ik gaf den Chiloët wat meer verbandgaas,
waar hij om vroeg. Hij vertelde in zes da¬
gen naar Castro te kunnen komen, waar
een dokter was. Ik gaf hem 7 morphine64

pastilles voor het geval hij erge pijn had.
De man vroeg mij nog eens mee te mo¬
gen gaan naar Punta Arenas. Van recht
gesproken. Andresen gevoelde zich wel
gerechtigd als straf aan verscheidene
lichtmatrozen, die 1 pond sterling per
maand verdienen (+ tonnengeld), omdat
ze weigerden op Zondagnamiddag te
werken in Zuid-Shetland, 1 pond sterling
op te leggen. Ook ontnam hij den ste¬
ward na zijn komst aan boord diens hut,
omdat de groote man een hut er naast
kreeg en hij geen buren wenschte. Een
andere hut was er echter niet en dus
moest de steward in de commandohut
slapen op de sopha. Ook heeft hij wel
het recht sinds zijn komst den kaptein
het gebruik der W.C. achter te verbieden
zoodat de kapitein op het voorschip,
waar alle matrozen komen, aangewezen
is. Het verbaast mij nog dat hij de onbe¬
schaamdheid niet zoover dreef ook mij
dit te ontzeggen. Om kwart over acht
’s avonds verlieten wij Port Low nu voor
goed.
9. V.’09
Een mistige dag op zee. Hoe langer hoe
meer begon het schip te slingeren. Er ge¬
beurde niets bijzonders.
10. V.’09
Door de mist liepen we de Gulf of Penas
eenige mijlen voorbij en geraakten bijna
op de rotsen. Alles liep echter goed af en
we vonden weldra de juiste opening. Ook
klaarde her weer in den loop van den dag
iets op.
Een der laatste dagen in Port Low be¬
zocht ik een klein eilandje buiten de ha¬
ven gelegen. Met eenige moeite landde ik
en wilde nu langs de kust om loopen, om
aan de nadere zijde wilde ganzen te
schieten. De kust is hier echter meest
zoo stijl, dan van een eiland omloopen
geen sprake is. Toch probeerde ik het
ook nu weer tevergeefs. Menschhooge
golven slaan of liever likken langs de
door zeewier geheel glibberige rotsen en
komen geheel onverwachts opzetten.

Zonder vallen loopt men niet over deze
spitse klippen. Ik krijg dan altijd een ge¬
voel, dat men leeft in een droom als de
golven op komen zetten en je kunt niet
weg loopen. Dat zelfde angstige gevoel
kreeg ik, toen uit een anderhalve meter
diepte een golf opsloeg tot over mijn
knieën en ik de grootste moeite had mij
aan de rotsen vast te klampen. Toch was
de zee dien dag uiterlijk kalm. Om half
zes kwamen we in Connor Cove. Het was
te laat de English Narrows te passeeren.
11.V.’09 en 12.V.’09
Om 6 uur zouden we gaan visschen. De
Boreïs vertrok echter om 7 uur en dus
was er geen tijd, daar het nog pikdonker
was. Het stormde en goot van de regen
den heelen dag. Een boot met Indianen
zeilde met de wind mee. Een vierkant
zeiltje aan een dwarsstok op een mast ge¬
stoken hadden ze voor in hun boot be¬
vestigd. Toen we passeerden, was er een
luid geroep om calleta [scheepsbe¬
schuit]. (in de marge: Ik vergat nog
steeds te vermelden, dat de Indianen vele
honden bezitten. De familie in Puerto
Bueno had een tiental honden.) Om half
zes kwamen we in Ringdove Cove. Het
was donker en ik kon niet aan land gaan.
We vertrokken om 6 uur, toen het nog
stikdonker was. Het wordt nu zoowat
kwart over zevenen licht. Ik kon dus niet
aan land gaan. Het weer was vandaag iets
beter. Den heelen dag was ik op de brug.
Dit land tusschen de Gulf of Penas en
San Isidro is veel mooier en woester dan
ten Noorden van deze beide grenzen.
Hier zijn de rotsen kaal met gletschers
bedekt soms en overal ziet men zijstra¬
ten met de grilligste tegenstellingen van
licht in alle kleuren. Hier waaien de ne¬
vels met goudgelen of blauwen tinten
rond en steken gekleurde lichtbundels
tusschen de wolken uit. En ook de wol¬
ken dragen even zoovele kleuren met
zich rond, terzijl ze tegen of op de ber¬
gen hangen of voortzweven, vervloeiend
in de vreemdste vormen. Hier waait de

wind steeds en maakt schuimende kop¬
pen van de blauwgroene golven. En stre¬
pen van roode of purperen of groenblauze wieren verdeelen het water in vakken
van kleur. De helwitte bergkoppen staan
op voetstukken van donkergroen. Soms
ziet men een wolk staalgrijs met goudge¬
le randen, een oogenblik later is hij oran¬
je en rood.
Om 5 uur kwamen we in Puerto Bueno.
Aan land ligt een kano, dus zijn er India¬
nen. Ik kon geen boot krijgen om aan
land te gaan.
13. V.’09
Om nalf vijf waren de Indianen langszij.
Men berichtte mij dit getrouwelijk, toen
het te laat was. Om 6 uur verlieten we
Puerto Bueno. Vandaag viel de eerste
sneeuw. Het vriest nu. We kwamen na
een heerlijken dag om half vier in For¬
tune Bay. Met de Valenzuela ging ik aan
land visschen. We vingen 2 visschen, ter¬
wijl er een 40-tal door een gat in het net
ontsnapte. Ondertusschen was het hon¬
denweer geworden.
Reeds den heelen reis hoor ik verhalen
over bedriegerijen aan boord en beloofde
gage en vrije terugreis naar Noorwegen.
Ook vanavond werd er weer heel veel ge¬
klaagd. Een mondelingen belofte schijnt
hier in het geheel geen waarde te hebben.
14. V.’09
Een prachtige dag. Overal ligt versch ge¬
vallen sneeuw. En de schitterendste
kleurschakeringen zag ik weer; roze ber¬
gen met roze wolken er boven of spier¬
witte sneeuwvlakten en gouden wolken.
Ik heb dit reeds meer beschreven. Van¬
ochtend vischte de Uribe een anker op,
dat de Boreïs verleden jaar verloor. Doch
ook nu viel het weer terug. Men krijgt
hier een zeldzaam gevoel van onbe¬
schaamdheid. Het anker + ketting werd
voor verloren opgegeven en de verzeke¬
ringsmaatschappij betaalde 100 pond
sterling. Het volgend jaar vindt men na
een oogenblik zoeken het anker en vischt
het kalm op. (Alleen door een toeval, de
65

Uribe heesch te snel en we hadden geen
tijd en kolen om langer te wachten, ver¬
liest men het weer). Nu zal een van de
walers terug gaan na kolen genomen te
hebben en het anker opvisschen. Een an¬
der staaltje van Patagonisme: de ‘Ultima
Esperanza’ loopt op een rots. De kaptein
brengt haar echter veilig en behouden te¬
rug. Andresen + vrouw en iedere han¬
delsman nagenoeg in Punta Arenas be-

schouwt dit als een stommiteit van de
kaptein: de boot was goed verzekerd en
‘de verzekeringsmaatschappijen maken
genoeg geldW. ‘Om een wrak te redden
neemt men hier 75%’. Voor 15.10.- X gaf
de Heer Henkes mij $ 295: d.w.z. nog
geen dollar per shilling. Een dollar was
toen nog geen 55 cent. Dus ruw 5x310
= f 15,50 nam hij om geld te wisselen.
Dit noem ik Patagonisme’.
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De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’
E. van Laar en W. L. Man A Hing
In de Surinamerivier voor Paramaribo
ligt al bijna vijftig jaar de romp van een
gekanteld schip, waarvan de kiel gedeel¬
telijk boven water uitsteekt. Het lijkt wel
een ijzeren eilandje in de stroom. Er
groeien zelfs boompjes uit, die aan het ri¬
vierslib tussen het roestige metaal van
het inmiddels doorgeknakte wrak voed¬
sel ontrukken. Hoe is dat wrak daar ge¬
komen?
Naar Suriname
Het s.s. Goslar was in 1929 op de werven
van Blohm und Voss in Hamburg ge¬
bouwd voor de transatlantische scheep¬
vaartmaatschappij Norddeutscher Lloyd
te Bremen als een vrachtschip van 9.750
ton DW en 6.030 RT. Zijn uiteindelijk
lot wordt door de schrijver over Blohm
und Voss H. G. Prager vermeld als zijnde
in ‘1940 selbstversenkt’, evenwel zonder
vermelding van de plaats.1
Aan de vooravond van de Tweede We¬
reldoorlog in augustus 1939 bevond het
schip zich voor wat zijn laatste reis zou
worden in de haven van Philadelphia in
de Verenigde Staten alwaar nog 2.000
ton kolen werd ingeladen en het gezag
over de vrachtvaarder werd overgedragen
aan kapitein Karl Berghoff.
Op 24 augustus 1939 werd in ballast uit¬
gevaren in de richting van Galveston.
Drie dagen later gaf de rederij opdracht
aan het schip om een neutrale haven of
bij voorkeur de haven van een bevriende
staat aan te lopen. Aan boord dacht men
toen naar Mexico te kunnen doorsto¬
men. Maar reeds de dag daarop kwam er

een instructie om terug te keren en naar
huis te varen.
Op 29 augustus ten slotte luidde de or¬
der een neutrale haven aan te doen, maar
in geen geval een Noordamerikaanse. Op¬
nieuw werd de koers van het schip ver¬
legd, nu in de richting van Brazilië, uit
vrees dat men een Brits oorlogsvaartuig
zou kunnen tegenkomen op weg naar
Mexico.
Na veel wikken en wegen werd besloten
toch niet naar Brazilië te gaan, maar naar
Suriname (Nederlands Guyana). Door¬
slaggevend voor deze beslissing was de
overtuiging dat een oorlog tussen Duits¬
land en Nederland was uitgesloten. Om
op allerlei eventualiteiten voorbereid te
zijn, kregen de schoorsteen en ventilato¬
ren een ander kleurtje en werd het schip
voorzien van een Amerikaanse naam. In
de machinekamer werden tegelijkertijd
maatregelen getroffen om indien nodig
het schip binnen korte tijd te doen zin¬
ken. Ter verkleining van de kans op on¬
gewenste ontmoetingen werd ’s nachts
uitsluitend met gedempt licht gevaren.
De reis naar Suriname verliep enerve¬
rend, zeker omdat onderweg bekend
werd dat op 3 september Engeland en
Frankrijk officieel de oorlog aan Duits¬
land hadden verklaard.
Op de vroege morgen van dinsdag 5 sep¬
tember voer de Goslar met de Ameri¬
kaanse vlag de Surinamerivier op. De be¬
manning voelde zich bijzonder opgelucht
dit ‘avontuur’ zonder een noemenswaar¬
dig incident te hebben overleefd. Het
eerste wat de Surinaamse loods, die zeer
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Het stoomschip Goslar in volle glorie (foto: Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum, Amster¬
dam).

verbaasd was een Duits schip aan te tref¬
fen, kon uitbrengen was, volgens Abb, de
eerste machinist van de Goslar: ‘Sie haben grosses Glück gehabt, waren Sie einen Tag früher gekommen, hatten Sie
ein französisches Kriegsschiff getroffen,
welches einen ganzen Tag vor der Einfahrt zu Anker gelegen hat’.2
Na aankomst te Paramaribo werd de pro¬
cedure ten behoeve van de inklaring van
de Goslar door de autoriteiten afgehan¬
deld en werd het schip na korte tijd vrij¬
gegeven. Het verblijf, zo meende de kapi¬
tein, zou ‘wel eenige maanden duren.’3
Voor de stelling dat het schip asiel had
gevraagd, ontbreekt overigens elke
grond,4 omdat de Goslar als niet-oorlogsschip daarvoor niet in aanmerking zou
kunnen komen. Ook de overige geraad¬
pleegde stukken en literatuur maken
daar geen melding van.
Het Duitse deel van de bemanning5 be¬
staande uit vijftien man werd zeer vrien¬
delijk en voorkomend tegemoet getre¬
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den, hetgeen ertoe leidde dat zij zich
spoedig op haar gemak kon voelen. De
indruk die de stad op de opvarenden
maakte, vatte Abb, de eerste machinist,
treffend in één zin samen: ‘Ein tropisches Bild vermischt mit einem hollandischen Anstrich’. Het klimaat werd be¬
paald niet als onaangenaam ervaren: de
erg warme dagen werden immers afgewisseld met koele nachten.
Veel medewerking en gastvrijheid onder¬
vond men van de Duitse consul W. E. P.
Assmann en de Duitse kolonie. Zo wer¬
den er regelmatig uitstapjes georgani¬
seerd naar de buitendistricten. Uit het
reisverslag van Abb blijkt dat deze toch¬
ten zeer gewaardeerd werden. Bezocht
werden onder meer de plaatsen Gronin¬
gen en Domburg en de plantages van
Denderich en Schubert.6 Tot de deelne¬
mers behoorden ook andere Duitsers, die
in Suriname woonden, zoals Geilert, He¬
se en Scholl en Surinamers uit de diverse
bevolkingsgroepen. Bij alle spanning die

het wachten op onzekere gebeurtenissen
min of meer gedwongen verblijf voor on¬
met zich meebracht, leek de Duitse be¬
bepaalde tijd in een vreemd land. De
manning door de hartelijke gastvrijheid
spanningen met de kapitein liepen zo
van de bevolking het dus best naar haar
hoog op dat de Chinezen reeds op 8 sep¬
zin te hebben gehad.
tember besloten het werk neer te leggen.
Aan boord waren de werkzaamheden
De politie werd erbij gehaald om een on¬
door het stilliggen tot een minimum te¬
derzoek in te stellen. De dag daarop wer¬
ruggebracht. Nog éénmaal moesten de
den de stakers door de politie meegeno¬
turbines in bedrijf worden gesteld om de
men en gedetineerd in het Huis van Be¬
aanvankelijk gekozen ligplaats tegenover
waring. Na enkele dagen werden zij even¬
het Hoofdbureau van Politie aan de Wa¬
wel weer teruggebracht aan boord. Met
terkant te verleggen naar een plek verder¬
hen werd het volgende afgesproken: ‘Tot
op. De ontwikkelingen op het thuisfront
eind van het jaar zouden zij dienen vol¬
en het strijdtoneel werden onderwijl
gens het contract met hen gesloten en in
nauwlettend gevolgd op de radio. Hier¬
het nieuwe jaar zou een nieuwe overeen¬
van getuigen verschillende aantekeningen
komst met hen worden aangegaan of
uit het dagboekfragment van Abb.7
konden zij desverlangd naar huis gaan’.10
Al vrij snel ontstond een tamelijk vriend¬
Het probleem van de stakende Chinezen
schappelijke verhouding tussen kapitein
zou zich aan het eind van het jaar als
Berghoff en de commissaris van politie
vanzelf oplossen. Zij keerden allemaal
(tevens havenmeester) N. van Beek. Men
naar huis terug. Er was vervoerscapaciteit
ging over en weer bij elkaar op bezoek.8
beschikbaar gekomen op een Italiaans
Later bij de inval van de Duitsers in Ne¬
schip, de Orazio, dat hen naar Genua zou
derland zou deze relatie mede door de
vervoeren. Daar zouden zij overstappen
wijze waarop de Goslar door zijn beman¬
op een ander Italiaans schip met bestem¬
ning tot zinken werd gebracht, abrupt
ming China (Sjanghai).11 Bij het ver¬
worden verbroken en zou aan de kundig¬
trek deed zich nog een incident voor
heid en loyaliteit van de havenmeester
toen een Duitse machinist tevergeefs als
ernstig worden getwijfeld. Een telegram
blinde passagier met hen mee wilde rei¬
van 14 januari 1940 van de minister van
zen.12 Het betrof hier vermoedelijk de
Koloniën Welter aan de gouverneur over
hulpmachinist Heinrich Scharfenberg.13
de precaire situatie van Nederland en de
oorlogsdreiging vanuit Duitsland was
Oorlog
aanleiding voor de Surinaamse autoritei¬
In de vroege ochtend van 10 mei 1940
ten om maatregelen te nemen ter voorbe¬
om 1.14 uur plaatselijke tijd ontving
reiding van een internering van de be¬
gouverneur Kielstra, blijkens zijn schrij¬
manning van de Goslar. Al op 14 januari
ven van 21 mei 1940, een telegram van
1940 werden de pistolen van de officie¬
de minister van Koloniën Welter over de
ren ingenomen onder het voorwendsel
Duitse aanval op Nederland. De inhoud
dat zij ze ‘niet meer nodig hadden na het
van de boodschap, die kort en krachtig
vertrek van de Chinezen’.9
was, luidde als volgt: ‘duitschers nederIn tegenstelling tot hun Duitse collega’s
land aangevallen oorlogstoestand ingetre¬
verging het de Chinezen aan boord van
den. Welter’.14
de Goslar minder aangenaam. Deze sche¬
In zijn eerdergenoemde brief schreef de
pelingen waren het niet eens met de be¬
gouverneur over de door hem getroffen
slissing van de kapitein om het schip
maatregelen als gevolg van de ingetreden
voorlopig in de haven van Paramaribo te
oorlogstoestand onder meer: ‘Toen ik
houden. Zij wilden niet berusten in een
1.15 in den morgen van 10 Mei dus Uw
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telegram over den Duitschen inval ont¬
ving, had ik niets anders te doen dan drie
telefoongesprekken te voeren, waarvan
het eerste, om 1.16, de organisatie voor
de intemeering van alle Duitschers in
werking stelde. Om 3.15 kreeg ik bericht
dat de intemeering zonder stoornis ge¬
schied was en dat alle mannelijke Duit¬
schers boven de 15 jaar voorlopig in het
fort Zeelandia waren ondergebracht’.
Mogelijk waren degenen die onder meer
in Lelydorp en Domburg woonden daar
toen ook reeds bij,15 maar de beman¬
ningsleden van de Goslar konden niet
vóór vier uur zijn gearriveerd bij het Huis
van Bewaring. De vrouwen werden later
geïnterneerd, ook de Surinaamsen die
met de gedetineerde Duitsers getrouwd
waren. In geval van onzekerheid over de
Duitse nationaliteit van de Surinaamse
vrouw werd de betrokkene bij beslissing
van de gouverneur tot ‘vijandelijk onder¬
daan’ verklaard.16 In eerste instantie
werden de Duitsers gehuisvest in het fort
Zeelandia, maar, zo vervolgde Kielstra:
‘Daar konden ze niet blijven; het fort is
oud, wordt als gevangenis gebruikt en is
niet vrij van ongedierte. Zij zijn dus den
volgenden dag naar een andere huisves¬
ting overgebracht, n.1. de vrije bovenver¬
dieping van het z.g. Buitengasthuis, een
gebouw destijds opgezet voor ziekenhuis,
maar nooit daartoe gebruikt.17 En sedert
heb ik een R.K. internaat buiten op on¬
geveer 16 K.M. van de stad gevonden als
geschikte permanente verblijfplaats,18
waar men onder militaire bewaking wat
meer beweging kan nemen, iets aan landof tuinbouw doen en dergelijke, terwijl
het verblijf in de stad op de gekleurde
bevolking, die bovendien niet begreep
dat men hier niet met misdadigers te
doen had, irriteerend werkte en dus be¬
ter beëindigd werd’. De gehuwde geïnter¬
neerden werden later naar gelang de be¬
schikbare ruimte overgebracht naar Gro¬
ningen.19
Reeds enkele dagen na het uitbreken van
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de oorlog werd een belangrijke beslissing
genomen: op 16 mei werd krachtens artkel 31 van de wet op de staatsinrichting
van Suriname de staat van beleg afgekondigd.20
Over de internering van de Duitse be¬
manning van de Goslar en de ondergang
van het schip is behalve een enkele mon¬
delinge getuigenis slechts beschikbaar het
proces-verbaal van de commissaris van
politie en havenmeester Van Beek, dat
was opgemaakt ten behoeve van de gou¬
verneur op 11 mei 1940.21 Dit officiële
verslag, dat nauwelijks twee kantjes A-4
beslaat, kan als uiterst summier worden
aangemerkt, zeker waar het pretendeert
alle gebeurtenissen, voor zover ten deze
relevant, te hebben weergegeven. Van
Beek begaf zich pas om 2.30 uur verge¬
zeld van een viertal militairen en drie po¬
litiebeambten aan boord van de Goslar
om de bemanning te interneren. Blijk¬
baar had hij eerst de komst van zijn nau¬
tisch adviseur Egger afgewacht - maar die
kwam pas later.
De als gewoonlijk opgetrokken valreep
was op het geroep van Van Beek neerge¬
laten, zodat hij aan boord kon klimmen.
Kapitein Berghoff stond hem boven op
te wachten en gaf op de desbetreffende
vraag ten antwoord: ‘Ich habe meine
Pflicht getan’. De bemanning kreeg toe¬
stemming hun boeltje bij elkaar te pak¬
ken. Na een half uur, dus omstreeks 3.00
uur, hoorde Van Beek ‘een geluid als van
het aanzetten van een machine c.q. het
tikken van een over een katrol lopende
ketting dadelijk gevolgd door een licht
kloppen van een metaal op metaal ko¬
mende uit het onderschip’.22 Eerst werd
niets verdachts opgemerkt, maar later
hoorde men ‘in het onderschip het ruischen als van binnenkomend water’,
waarop Egger (inmiddels gearriveerd) zeide: ‘het schip maakt water’.
Van Beek vervoegde zich dadelijk bij
Berghoff en tussen deze twee ontwikkel¬
de zich de volgende discussie:

Van Beek: ‘Weet U dat het schip water
maakt?’
Berghoff: ‘Ja, dat moet wel’.
Van Beek vroeg toen wie daartoe het be¬
vel had gegeven en of Berghoff de baas
was of een ander.
Berghoff: ‘Mijnheer Van Beek, dat zijn
mijn orders al voor maanden terug van
mijn directie ontvangen en uitgegeven.
Als het eenmaal zoover is, weet elk van
ons wat hij heeft te doen en te laten, er
worden dan geen commando’s meer ge¬
daan. Dacht U dat het voor mij prettig is,
dat mijn schip van millioenen waard,
naar onder gaat. Ik zie, U doet Uw plicht
en goed, ik de mijne en ook goed’.
Van Beek: ‘U ligt in ondiep water en
komt op de bank te staan, waarom al die
tegenwerking? Ik zal ogenblikkelijk de
waterdichte schotten doen sluiten’.
Berghoff: ‘U kunt en mag alles doen,
maar niemand, ook al zou ik het zelf wil¬
len en doen meehelpen, is in staat het
schip te houden, het gaat onder en zal
omslaan’.
Dit laatste herhaalde de kapitein bij het
binnentreden van het fort Zeelandia ten
overstaan van de inspecteur van politie J.
Douglas, die de bemanning daarheen had
gebracht, zeggend dat het boven water
houden van het schip ‘ausgeschlossen’
was. Het afvoeren van de bemanningsle¬
den verliep zonder problemen. Met het
eerste transport gingen negen opvaren¬
den mee in de politiemotorboot. De ove¬
rige schepelingen konden later met de te¬
gen 3.45 uur teruggekeerde politieboot
het zinkend schip verlaten. Wel moest
toen eerst de timmerman worden ge¬
wekt, die nog in zijn hut lag te slapen.
Het schip begon in de tussentijd slagzij te
maken. Nog op dezelfde dag om 13.30
uur werd onder leiding van Egger aange¬
vangen met het leegpompen, maar het
schip ging meer en meer slagzij maken.
De zinkende Goslar kon zich al spoedig
over een ruime belangstelling verheugen
van de zijde van het publiek. Behalve

veel personeel van de gouvernementswerkplaats Beekhuizen, bevond zich ook
een zestigtal jongens aan boord. De laatsten, die doelloos over en in het schip
ronddwaalden, werden in opdracht van
Van Beek verwijderd.
Het verslag van Van Beek vervolgt dan
met een beschrijving van de laatste uren
van het schip:
‘Met een douanetang en loodjes zijn
daarop alle compartimenten op mijn last
verzegeld. Om 12.00 uur ’s nachts maak¬
te het schip zooveel slagzij dat de boven¬
masten het water raakten en ten om¬
streeks 4.30 ure in de voormiddag van 11
Mei lag het schip geheel met bakboord¬
zijde aan den grond. Het schip ligt buiten
de vaargeul en levert geen stremming
voor het verkeer. In overleg met den nau¬
tisch adviseur zal voor nachtverlichting
worden zorg gedragen’.
De levende have aan boord bestaande uit
een vijftiental kippen werd meegenomen
om te worden afgestaan ten behoeve van
de patiënten van het Militair Hospitaal.
Ook ‘Een aantal verscheurde telegram¬
formulieren in codeschrift dat bij het intemeeren vermoedelijk van de brug van
de stuurboordzijde naar beneden werd
gegooid werd door de politie gedeeltelijk
opgevangen. Radiodienst kon het ge¬
schrevene tot nu toe niet ontcijferen, een
ander deel viel in de rivier en ging verlo¬
ren’, aldus besluit het verslag.
Door al hetgeen Van Beek op die bewus¬
te twee dagen van 10 en 11 mei tijdens
zijn ambtsverrichting had waargenomen
zo kort en zakelijk mogelijk te beschrij¬
ven, heeft hij klaarblijkelijk willen duide¬
lijk maken dat hij wel degelijk in staat
was om zijn instructie correct uit te voe¬
ren, in weerwil van het feit dat hij tot op
dat moment met de bemanning, in het
bijzonder met kapitein Berghoff, op zeer
vriendschappelijke voet stond.23
Het proces-verbaal is niet alleen sum¬
mier, maar ook opvallend onvolledig,
omdat Van Beek daarin geen enkele po71

ging heeft gedaan om de oorzaak van het
zinken van het schip te verklaren dan wel
de dader of daders aan te wijzen. Overi¬
gens: hoe zou hij dat kunnen? Alleen
Berghoff en misschien een of meer be¬
manningsleden konden weten wie de uit¬
voerder van de order van de kapitein wa¬
ren geweest. Van Beek geeft de stellige
indruk volkomen overvallen te zijn door
het zinken van het schip zonder dat hij
eën flauw idee had hoe dat allemaal in
zijn werk was gegaan. Hij leek daarin
evenmin bijzonder geïnteresseerd te zijn
uit hoofde van zijn functie.
Zijn er in het proces-verbaal van Van
Beek geen bijzonderheden aan te treffen
over de oorzaak van het zinken van het
schip, in zijn eerder vermelde brief van
21 mei 1940 kon de gouverneur aan de
minister van Koloniën als zijn oordeel
over het gebeurde vermelden: ‘Jammer is
dat de Commissaris van Politie, de Heer
Van Beek, bij het intemeeren der be¬
manning van de Goslar een groote dom¬
heid heeft begaan door de officieren niet
voortdurend onder toezicht te houden
tot hun vertrek van boord. Zij waren vol¬
komen onvoorbereid en werden allen in
den slaap verrast, maar een van de machi¬
nisten heeft gelegenheid kunnen vinden
de voorbereide maatregelen om het schip
tot zinken te brengen in werking te stel¬
len’.
Volgens R. D. Simons ‘zag een lid daar¬
van kans naar het benedenschip te gaan
en de luiken open te zetten, waardoor
het vaartuig tot omslaan werd ge¬
bracht’.24 Naar de mening van F. C. Bubberman ging het schip verloren omdat
‘een op scherp gezet luik in de bodem
van het schip door één der bemanningsle¬
den in een oogwenk (was) geopend, zo¬
dat het schip bij het aanbreken van de
dag op 10 mei reeds zinkende was’.25
Het verhaal van Berghoff zelf, in 1948
opgetekend door een vertegenwoordiger
van de Bruynzeel Maatschappij, is gede¬
tailleerder: ‘Liggende te Paramaribo heeft
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hij (d.i. Berghoff) het schip zinkklaar ge¬
maakt uit vrees voor eventuele inbeslag¬
name door Holland en Engeland als er
een gebrek aan scheepsruimte zou ont¬
staan. Dit zinkklaar maken bestond uit
demontage van de buitenboord inlaatkast terwijl het buitenboord gat met een
houten stempeling werd afgedicht. Bo¬
vendien werden de kranen van de bilges
leidingen naar alle ruimten in de machi¬
nekamer gedemonteerd. Overigens werd
er niets gedaan. De dubbele bodemtanks
waren vol en moeten dit thans nog zijn.
Door middel van een staaldraad kon de
houten stempeling op het buitenboordsgat vanaf het bovendek worden wegge¬
trokken hetgeen op het ogenblik van in¬
ternering is geschied. Het hierdoor ont¬
stane gat van ca. 60 cm diameter moet in
geringe tijd de machinekamer hebben ge¬
vuld’.26 Behalve dat Berghoff verzuimt
te vertellen dat reeds op zee vóór de aan¬
komst in Paramaribo maatregelen wer¬
den genomen om indien nodig het schip
binnen korte tijd te laten zinken, lijkt
zijn verklaring wel betrouwbaar.
Of de commissaris van politie Van Beek
met een straffere en meer alerte bewa¬
king het openzetten van dat ene op
scherp gezette luik bovendeks door een
der Duitsers had kunnen voorkomen,
mag worden betwijfeld. Zelfs een stren¬
ger toezicht op de officieren zou vermoe¬
delijk geen effect hebben gehad, omdat
immers elk lid van de bemanning het sabotageplan met een simpele handeling
tot uitvoering had kunnen brengen. Bo¬
vendien blijkt uit de rapportage niet dat
er bijzondere instructies waren verstrekt
aan de functionarissen die Van Beek ver¬
gezelden. Daaruit kan de conclusie wor¬
den getrokken dat men totaal niet was
voorbereid op een dergelijke daad van de
Duitsers.
Het zinken van de Goslar werd slechts
kort vermeld in het Paramaribo verschij¬
nende blad De West van 10 mei 1940:
‘Eenige sensatie verwekte het bericht,

dat de bemanning van de Goslar dit schip
tot zinken had gebracht. Dit behoort tot
de oorlogstaktiek der Duitsers, die liever
hun eigen vaartuigen opofferen dan die
in handen te laten vallen van den vijand’.
De Surinamer van 11 mei 1940 deed uit¬
voeriger verslag van het zinken. De schrij¬
ver van het artikel wist te vertellen dat
naar alle waarschijnlijkheid de schroefas¬
koker met een middellijn van tenminste
65 cm was losgegooid, waardoor het wa¬
ter snel zijn weg vond naar de machine¬
kamer. De capaciteit van de motorpompen en de brandspuiten was echter on¬
voldoende om het schip te redden. Dit
blad wist ook te melden dat het plan om
het schip tot zinken te brengen reeds
lang bestond. In Curasao had men dit bij
de meeste Duitse schepen kunnen verhin¬
deren. De schrijver eindigt zijn artikel als
volgt: ‘Hoe onaangenaam ook, moet de
vraag worden gesteld, of dit hier ook niet
mogelijk was geweest...’.27
De positie van Nicolaas van Beek
De minister van Koloniën Welter ontving
in Londen het bericht over de verdachte
gezindheid van Van Beek. Bij dezelfde
gelegenheid had de Nederlandse marineattaché te Washington28 eveneens aan de
bewindsman laten weten dat de gouver¬
neurs van Frans en Brits Guyana onder
meer ongerust waren over de toestand in
Suriname in verband met de ziekte van
Kielstra en het uitblijven van een arresta¬
tie van havenmeester en commissaris van
politie Van Beek.29
Dit was aanleiding voor de minister op
22 mei 1940 een telegram te zenden aan
de gouverneur met verzoek om inlichtin¬
gen over de pro-nazigezindheid van de
commissaris van politie.30 Gouverneur
Kielstra telegrafeerde nog op dezelfde
dag van ontvangst (23 mei) ten antwoord
dat de desbetreffende mededeling over
de politieke gezindheid van Van Beek
onjuist was en dat de betrokkene op
16 mei daaraanvoorafgaande om andere

redenen was vervangen.31
Bij Gouvernementsbesluit van 15 mei
1940 nummer 1507 werd Van Beek tij¬
delijk van zijn functie van commissaris
van politie ontheven en met behoud van
salaris toegevoegd aan de procureur-generaal.32 Over deze beslissing liet de gou¬
verneur aan de minister in zijn al geci¬
teerde brief van 21 mei 1940, die ten tij¬
de van de hierboven bedoelde telegram¬
wisseling kennelijk nog niet in Londen
was aangekomen, het volgende weten:
‘Daar er ook andere klachten waren over
Van Beek, heb ik hem van zijn functie
ontheven, mr de Rooy benoemd tot dis¬
trictscommissaris voor de stad, een maat¬
regel, thans, nu er een meer sociaal ka¬
rakter aan het plaatselijk bestuur zal
moeten worden gegeven, noodzakelijker
dan ooit en Van Beek ter beschikking
van den Procureur-Generaal gesteld voor
bijzondere werkzaamheden, waarbij spe¬
ciaal aan de censuur is gedacht. Immers
de loyaliteit van den Heer Van Beek is
onverdacht; hij is alleen dom en mis¬
schien ook als gevolg van zijn gezondheid
niet meer opgewassen tegen de taak van
commissaris van politie’.33
Hoewel de gouverneur de enig verant¬
woordelijke was voor het instellen van
een onderzoek naar het functioneren van
commissaris Van Beek heeft hij geen aan¬
leiding gezien een dergelijk onderzoek in
te stellen. Volgens de toenmalige inspec¬
teur van politie J. Douglas konden de
kundigheid en de loyaliteit van Van Beek
niet in enige relatie worden gebracht met
het zinken van de Goslar-, wel was hij
goedgelovig en stond hij sympathiek te¬
genover de Duitsers. Toch zouden velen
hem, zeker na zijn ontheffing op 15 mei
1940, blijvend verwijten dat hij dit niet
had kunnen voorkomen.
Het wrak
Het wrak werd op 9 oktober 1940 prijs
verklaard door het Prijsgerecht, bestaan¬
de uit leden van het Hof van Justitie,34
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maar al eerder was men zich gaan bezin¬
nen over het lichten en daarna slopen er¬
van. De Koninklijke Nederlandsche
Stoombootmaatschappij meende in 1940
dat berging zonder slopen kostbaarder
zou zijn dan de opbrengst van het gelich¬
te schip. Al in 1940 was de Shaw Steam¬
ship Corporation Ltd. in Montreal in het
wrak geïnteresseerd, evenals de N.V. Ne¬
derlandsche Maatschappij voor Haven¬
werken en de firma Haenen.
Op 5 januari 1941 arriveerde het stoom¬
schip Rillerig, varend onder Panamese
vlag, uit Jamaica en begon met het leeg¬
pompen van het wrak. Men werkte op
een contract gesloten tussen de Britse ad¬
miraliteit en de Amerikaanse bergingsmaatschappij Merritt Chapman & Scott
Corporation in New York. Na ruim twee
maanden, op 21 maart, is het schip zon¬
der resultaat vertrokken. Er bleken meer
machines en schepen nodig te zijn dan
was voorzien.

In mei 1941 toonde de firma Webster &
Sons in Kingston, Jamaica, belangstelling
en in 1942 de Compania Lama de Vapores S.A. in Panama, met de American
Ship Brokerage Corporation in New
York als agent en de Cura?aose HandelMaatschappij in Paramaribo als vertegen¬
woordiger. Sigfried-Olsen Shipping Com¬
pany in San Francisco meldde zich in ju¬
ni 1944 en de N.V. Nederlandsche Maat¬
schappij voor Havenwerken in Amster¬
dam presenteerde zich in juni 1946 op¬
nieuw. In maart 1948 was Bruynzeels
Scheepvaart- en Bergingsbedrijf N.V.
geïnteresseerd.
Het plan om het wrak te lichten en daar¬
na te verkopen leek de deskundigen in
1948 echter niet meer uitvoerbaar, zodat
niets anders dan sloop overbleef. In dat
jaar ontspon zich ook een discussie of de
kosten, toen geschat op f 500.000,-, ten
laste van het Staatsprijsfonds zouden
worden gebracht of dat het gebiedsdeel

Suriname het zou moeten betalen. Deze
kwestie werd niet opgelost.
In 1949 meldde zich W. van Weenen,
bergingsondememer in Bussum, en in
1950 deed de heer L. A. P. Swildens in
Paramaribo een bod voor het opruimen
van het wrak. Deze had in 1942 de acht
tekeningen van het schip die commissaris
Van Beek in mei 1940 in beslag had ge¬
nomen, ontvangen. Ook deed H. Aarts,
aannemer van sloopwerken in Utrecht, in
1950 nog een voorstel. In januari 1951
kwam er een voorstel binnen van P.
Huyg, agent in Paramaribo van Wessler &
Gainsby, in november 1951 van Sital
Singh in Paramaribo en in mei 1957 van
J. G. Romeijn van het bergingsbedrijf
Yolande in Rotterdam.35
Pogingen van de toenmalige minister¬
president J. A. Pengel aan het eind van
de jaren zestig om het lichten te laten fi¬
nancieren door de Westduitse onderne¬
ming Salzgitter liepen op niets uit. Alle
aanbiedingen en onderhandelingen heb¬
ben niet tot verwijdering van het wrak
van de Goslar geleid, zodat het er van¬
daag de dag nog altijd te aanschouwen
valt.
Het ‘Ijzeren Eilandje’ of ‘Van Beek-ei-

land’36 ligt nagenoeg midden in de Surinamerivier en is tegenwoordig min of
meer ‘onderdeel’ van de haven geworden.
Aan de noordzijde van het wrak ont¬
stond een betrekkelijk diepe vaargeul.
Mede daardoor is het wrak in de jaren
vijftig doormidden gebroken, zonder
overigens een belemmering voor het
scheepvaartverkeer te vormen.
En zo ligt het wrak er nog steeds, geen
bron van ergernis, eerder een van inspira¬
tie. Nog onlangs heeft het Gerrit Barron
geïnspireerd tot het schrijven van een
spannend kinderboek, waardoor de her¬
innering aan het schip bewaard zal blij¬
ven voor het nageslacht.37 Maar ook al in
1940 werd de ‘ramp’ van de Goslar door
een bekende plattselijke tekstdichter en
zanger bezongen in een voor die dagen
populair liedje waarvan een gedeelte kon
worden achterhaald:38
De Goslar is omgeslagen, het water
loopt mij in de ogen (bis),
Waarom hebben zij die dan laten
zinken,
Waarom hebben zij die niet gelaten
voor mijn Gouverneur,
De Goslar is omgeslagen, het water
loopt mij in de ogen.39

Bijlage I
Crew List s/s D. Goslar
1. Karl Berghoff
2. Anton Boyksen
3. Reinhold Dedert
4. Hans Dietzel
5. Frimut Mayen
6. Eduard Abb
7. Hans Husemann
8. Hans Wiemers
9. Herman Klug
10. Heinrich Scharfenberg

Master Hamburg
1. Offiz.
2. Offiz.
3. Offiz.
4. Offiz.
1. Eng.
2. Eng.
3. Eng.
4. Eng.
Eng. Ass.

Bron: Proces-verbaal van de Commissaris van
Politie-Havenmeester aan de Gouverneur
van de kolonie Suriname, 11 mei 1940
Litt. H./No. 7.

1. De Chineesche bemanning vertrekt
Zondagavond of Maandag wordt hier ver¬
wacht de Italiaansche passagiersboot Orazio,
om de Chineesche bemanning van de Goslar
af te halen. Deze boot behoort tot de stoom¬

vaartonderneming Italia, waarvan de CuraSaosche Handel Mij. hier Agente is. Deze
maatschappij onderhoudt een dienst tussen
Curasao en Genua. De Orazio komt van Cu¬
rasao, doch zal, metende elf duizend ton,

11.
12.
13.
14.
15.

Richard Malinski
Friedrich Iwanski
Bernhard Otto
Richard André
Gustav Hochkirch

Eng. Ass.
Eng. Ass.
Eng. Ass.
Storekeeper
Carpenter

Bijlage II

Het s.s. Gosler is omgeslagen - Paramaribo, 10 mei 1940 (foto: Surinaams Museum, Paramaribo).
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niet kunnen binnenvaren.
Bron; De West 22 december 1939, 41e jaar¬
gang, nummer 3490.
2. Chineesche bemanning naar huis
De Chineesche manschappen van het Duitsche stoomschip Goslar, dat reeds eenigen
tijd in onze haven ligt, is naar huis terugge¬
keerd. Zij reizen met een Italiaansch stoom¬
schip, de Orazio, welks maatschappij verte¬
genwoordigd wordt door de Cura?aosche
Handel Maatschappij. Het schip had bij aan¬
komst aan het lichtschip, wegens zijn grootte
van 10.000 ton kon het niet binnenkomen,
reeds plm. 400 Chineesche zeelieden aan
boord, afkomstig van andere Duitsche sche¬
pen in de buurt. Het aantal der Chinezen van
de Goslar beliep 49.
In Genua zullen deze menschen overstappen
op een ander Italiaansch schip dat hen naar
huis zal brengen.
Bron; De Surinamer 27 december 1939, num¬
mer 4720.

3. De Chinezen van de Goslar vertrokken
Toen de herrie ontstond tussen de Chinese
bemanning van de Goslar en de kapitein
werd deze beslecht onder de navolgende
voorwaarden. Tot eind van het jaar zouden
zij dienen volgens het contract met hen geten en in het nieuwe jaar zou een nieuwe
overeenkomst met hen worden aangegaan of
konden zij desverlangd huistoe gaan.
Zij verkozen dit laatste. Zondag j.1. vervoer¬
de de Bernhard ze naar het Italiaanse schip
Ratio dat wegens zijn grootte 11.000 ton on¬
ze haven niet kon binnenvaren en daarom
anker bij het lichtschip liet vallen. Aan
boord van dit Italiaanse schip bevonden zich
nog een honderdtal Chinezen afkomstig van
andere Duitse schepen die in West-Indische
havens een toevlucht zochten.
Bron; Suriname, Koloniaal Nieuws- en Adver¬
tentieblad 27 december 1939, 91ste
jaargang, nummer 103.
Opmerking: Opvallend aan deze kranteberichten is niet alleen het verschil in
spelling maar ook het verschil in
een aantal belangrijke details.

Noten
De heren F. C. Bubberman, J. Douglas en P. W.
Jansen danken wij voor hun waardevolle hulp
en adviezen.
1. Hans Georg Prager, Blohm und Voss, Schiffe und Maschinen für die Welt (Herford,
1977) 249. Volgens N. van Beek was de
Goslar 9.070 ton (6.030 R.T. en 3.040 net¬
to). (Proces-verbaal van de Commissaris van
Politie-Havenmeester aan de Gouverneur
van de Kolonie Suriname, 11 mei 1940,
Litt. H/No. 7). Echter volgens het Gouvernements Advertentieblad nummer 86 van
11 oktober 1940 mat het schip 6.040 R.T.
2. Staatsarchief Suriname, archief van de
Norddeutscher Lloyd, s.s. Goslar, lijstnummer 6: Reisverslag van de eerste machinist
Eduard Abb van het s.s. Goslar, 24 augus¬
tus - 22 oktober 1939. Andere gegevens
zijn ontleend aan lijstnummer 5.
3. De West 6 september 1939.
4. F. C. Bubberman, ‘Een spectaculaire ont¬
snapping / A spectacular escape’, Suralco
Magazine, 12 (1980) nummer 2, 14-18, al¬
daar 14.
5. Volgens B. Scholtens (‘Suriname tijdens de
Tweede Wereldoorlog’, De Ware Tijd 7 mei
1985) bestond de bemanning van de Goslar
uit 16 Duitsers en 38 Chinezen. De officië-
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Ie lijst (zie bijlage I) vermeldde daarentegen
15 Duitse bemanningsleden, terwijl De Su¬
rinamer van 27 december 1939 het aantal
Chinezen stelde op 49 (zie bijlage II). Ove¬
rigens was ook volgens De West van 6 sep¬
tember 1939 de samenstelling van de be¬
manning 15 Duitsers en 49 Chinezen. De
bemanningslijst van de Goslar vermeldde
ook deze aantallen.
6. Denderich was directeur van de toen nog
goed werkende koffieplantage Voorburg bij
Nieuw Amsterdam. Volgens Bubberman
(‘Een spectaculaire ontsnapping’, 16)
woonde Schubert reeds lang in Suriname
en was hij laatstelijk beheerder van de
Kerstenboerderij te Beekhuizen.
Over het bezoek aan de plantage van Schu¬
bert noteerde Abb het volgende in zijn reis¬
verslag: ‘Am 17/9 Sonntag machten wir einen Ausflug nach einer Farm des Herren
Schubert, den ich inzw. auch kennen gelernt hatte. Die Farm liegt etwas ausserhalb
der Stadt und ist mit dem Auto in etwa 1/3
Stunde zu erreichen. Es trafen sich dort
noch einige Deutsche mehr ein und war es
sehr interessant hier und wurden wir alle
auf das beste bewirtet. Die Hauptanpflanzung waren ‘Apfilsinenbaüme’ und haben

wir uns daran mal so richtig satt gegessen’.
7. Voorbeeld van enkele opgetekende berich¬
ten uit het reisverslag van Abb:
‘19/9 Grosse Rede Adolf Hitlers in Danzig’.
‘27/9 Warschau ergibt sich. Ribbentrop
reist nach Moskau’.
‘17/19 Luftangriff auf Scapa Flow’.
8. Bubberman, ‘Een spectaculaire ontsnap¬
ping’, 15.
9. Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling,
archief van de Gouverneur van Suriname,
Kabinet Geheim, 1885-1951, 362.
10. De West 8 en 9 september 1939, De Surina¬
mer 20 september 1939. Suriname, Kolo¬
niaal Nieuws- en Advertentieblad 27 sep¬
tember 1939.
11. De Surinamer 27 december 1939.
12. De West 27 december 1939.
13. Bubberman, ‘Een spectaculaire ontsnap¬
ping’, 14.
14. ARA 2, archief van het Ministerie van Ko¬
loniën in Londen, 1940-1945, M334, om¬
slag 61. Volgens R. D. Simons (‘De West in
oorlogstijd’, in: B. J. O. Schrieke en M. J.
van Heemstra (red.), Ons Koninkrijk in
Amerika, West-Indië (’s-Gravenhage, 1947)
337-346, aldaar 337) was dit telegram dat
om 1 uur en negen minuten door de gou¬
verneur was ontvangen ruim een uur later
gevolgd door een tweede dat de achtergron¬
den van het conflict belichtte. Voor de
tekst van dit langere, tweede telegram zij
verwezen naar Simons t.a.p.
15. De West 10 mei 1940.
16. De West 14 augustus 1940: ‘Bij Resolutie
van den Gouverneur is mevrouw E. C. J.
Raatgever gehuwd met W. A. Geilert, ver¬
klaard tot vijandelijk onderdaan. Dit is een
maatregel van formeelen aard, omdat niet
vaststond of zij door haar huwelijk te be¬
schouwen was als vijandelijk onderdaan.
Dit laatste is nu vastgesteld door de Resolu¬
tie’. Deze Resolutie is gepubliceerd in het
Gouvernementsblad van Suriname 1940
onder nummer 127. Voor een lijst tot vij¬
andelijk onderdaan verklaarde personen zij
verwezen naar G.B. 1943 nummer 62.
17. Dit gebouw stond in Paramaribo aan de
Wanicastraat ter hoogte van de Limesgracht
en werd na de oorlog nog jaren lang ge¬
bruikt als een medische hulppost.
18. Dit is het Rooms-Katholieke internaat gele¬
gen aan de Copieweg te Lelydorp. Kapitein
Berghoff was niet tevreden over zijn plaat¬
sing en richtte zich met een verzoekschrift
tot gouverneur Kielstra. Deze antwoordde
hem op 5 oktober 1940 via de comman¬

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

dant J. C. Postma van het kamp en liet hem
weten dat geïnterneerden van verschillende
rassen of nationaliteiten inderdaad volko¬
men gescheiden van elkaar moeten worden
gehuisvest en wel op grond van artikel 3
van het tractaat betreffende de behandeling
van krijgsgevangenen, dat analoog op geïn¬
terneerden werd toegepast. Berghoff moest
evenals de anderen nog tot 1945 in Surina¬
me blijven. Van dit interneringskamp uit
zijn door de gedetineerden overigens twee
ontsnappingspogingen gedaan die door
Bubberman (‘Een spectaculaire ontsnap¬
ping’, 16-18) zijn beschreven. De eerste
werd op 23 augustus 1941 ondernomen
door een groep gevormd door Boyksen en
Scharfenberg van de bemanning en de ‘lo¬
cale’ Schubert. Reeds begin september
1941 konden de vluchtelingen na in het
Marowijnegebied te zijn aangehouden door
Boslandcreolen, teruggebracht worden naar
het kamp aan de Copieweg. Op 12 maart
1942 werd een tweede poging gedaan door
eerdergenoemde Schubert en de vier be¬
manningsleden André, Iwanski, Klug en
Malinski ‘door het graven van een tunnel
vanonder het hoofdgebouw naar het buiten
het prikkeldraad gelegen begroeide kerk¬
hof. Dit keer kwamen de vluchtelingen
niet erg ver; ze werden spoedig weer opge¬
pakt.
De West 14 augustus 1940.
Simons, ‘De West in oorlogstijd’, 338. G.B.
1940 nummer 48.
Zie noot 1.
Hierover merkte Bubberman (‘Een specta¬
culaire ontsnapping’, 15) op; ‘Men had te¬
voren de kolenvoorraad aan één zijde van
het schip gestouwd, vandaar het gerommel,
zodat het schip onmiddellijk zware slagzij
maakte’.
Vergelijk Bubberman (‘Een spectaculaire
ontsnapping’, 15): ‘Zo moet het ook Com¬
missaris Van Beek moeite hebben gekost
zijn kennissen op de Goslar zonder gevoel
van medeleven te interneren’.
Simons, ‘De West in oorlogstijd’, 337, 338.
Bubberman, ‘Een spectaculaire ontsnap¬
ping’, 15.
Rapport van het onderhoud met kapitein
Karl Berghoff van het E.S.T.S. ‘Goslar’ op
1 december 1948 opgemaakt door een ver¬
tegenwoordiger van de Bruynzeel’s Scheep¬
vaart- en Bergingsbedrijf N.V. v/h Scheep¬
vaart- en Bergingsbedrijf ‘Holland’, Rotter¬
dam.
Op de Nederlandse Antillen werden van de
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28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

tien Duitse schepen die in de havens van
Curasao en Aruba lagen, er twee in brand
gestoken, zie Simons ‘De West in oorlogs¬
tijd’, 338. Eén van deze twee aldus vernie¬
tigde schepen was de Antilla (J. Hartog,
‘Antilla in brand. Curasao’s geschiedenis
1939-1945’, De West-Indische Gids, 27
(1946) 193-253, aldaar 193).
Vermoedelijk de schout-bij-nacht J. E. Me¬
yer Ranneft die sedert 1938 als marineattaché was verbonden aan de Legatie te
Washington (L. de Jong, Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoor¬
log, IX (Londen) eerste helft (’s-Gravenhage, 1979)319).
ARA 2, Koloniën Londen, 282.
ARA 2, Gouverneur Suriname, Kabinet Ge¬
heim, 30 (Agenda 1940, volgnummers 107
en 108) en 582.
ARA 2, Koloniën Londen, 286, telegramnummer 178.
Gouvernementsjournaal van Suriname, mei
1940. De procureur-generaal was mr M. de
Niet (zie noot 14).
Overigens bestond het voornemen om mr.
De Rooy tot districts-commissaris van Para¬
maribo te benoemen al lang.
Simons, ‘De West in oorlogstijd’, 338; vol¬
gens Bubberman (‘Een spectaculaire ont¬
snapping’, 18) is deze beslissing gepubli¬
ceerd in het Gouvernements Advertentie¬

35.
36.
37.
38.

39.

blad nummer 86 van 11 oktober 1940.
Over de samenstelling van het Prijsgerecht
schreef De West van 17 juni 1940: ‘Aange¬
wezen als leden belast met de prijsrecht¬
spraak als bedoeld in lid 2 van artikel 4 van
den ‘Surinaamsche Prijsrechtmaatregel’
(G.B. 1940 no. 68), de voorzitter van het
Hof van Justitie in Suriname, mr J. C.
Brons en de leden van dit Hof, mrs K. J.
van Erpecum en A. Vettewinkel, met aan¬
wijzing van eerstgenoemde tot voorzitter’.
ARA 2, Archief van de Gouverneur van Su¬
riname, 1952-1975, 2461.
Bubberman, ‘Een spectaculaire ontsnap¬
ping’, 18 ; Scholtens in De Ware Tijd 7 mei
1985.
Gerrit Barron, Het geheim van de Goslar
(Paramaribo, 1984).
De tekstdichter was vermoedelijk de klein¬
kunstenaar Goedoe Goedoe Thijm. Teksten
van dit soort op de actualiteit gebaseerde
liedjes werden door de betrokken tekst¬
dichter/zanger in eigen beheer uitgegeven
en direct aan het publiek ter verkoop aan¬
geboden tegen een prijs van 2-1/2 k 5 cent
per velletje.
De oorspronkelijke versie luidt:
Goslar drai, watra Ion na mi ai (bis),
Fu sanhede den sungu na sipi dan,
Fu sanhede den nog lib’ én gi mi graman,
Goslar drai, watra Ion na mi ai.

Agenda
19-24 augustus 1990: JOth International Congress of Economie History met sessies
op maritiem historisch gebied. Inlichtingen: Prof. dr. K. F. E. Veraghtert, Grees 17,
B-2410 Herentals, België.
Augustus 1992: First Conference of Maritime History, te houden in Liverpool, Enge¬
land. Inlichtingen: Dr. Peter N. Davies, Department of Economie History, University
of Liverpool, P.O. Box 147, Liverpool L69 3BX, Engeland.
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Het VOC schip LASTDRAGER en de J.C.M. Warnsinckprijs
van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
W. F. J. Mörzer Bruyns
De Vereniging voor Zeegeschiedenis
heeft besloten om, met ingang van 1989,
een prijs beschikbaar te stellen ter bevor¬
dering van de belangstelling voor en de
kennis van de maritieme geschiedenis. De
prijs kan eens per twee jaar worden toe¬
gekend voor een prestatie op het gebied
van de zeegeschiedenis. Na ampele over¬
weging heeft het bestuur van de Vereni¬
ging besloten dat de prijs zal bestaan uit
een replica van een kaartpasser afkomstig
uit het wrak van het VOC fluitschip
Lastdrager. Het origineel bevindt zich in
de verzameling van het Rijksmuseum
‘Nederlands Scheepvaart Museum’ te
Amsterdam.
De Lastdrager werd in april 1648 aange¬
kocht door de Verenigde Oostindische
Compagnie. Het schip mat 320 lasten en
was niet gebouwd op een der VOC wer¬
ven, waardoor er van voor de aankoop
niets over bekend is. De Belgische onderwaterarcheoloog Robert Sténuit heeft,
op basis van 17e-eeuwse bronnen, bere¬
kend dat de Lastdrager ca. 43 meter lang
en ca. 8V2 meter breed moet zijn ge¬
weest.1 Het schip heeft aan het begin
van zijn VOC-carrière enige maanden
konvooidiensten gedaan met schepen van
de admiraliteit ter bescherming van
koopvaarders. Vervolgens maakte de
Lastdrager twee reizen naar Azië. In
1653 vertrok de fluit op de derde en
laatste reis naar de Oost. De keuze van
de te varen route van Nederland naar het
zuiden was afhankelijk van externe fac¬
toren. Als Het Kanaal door ongunstige
wind moeilijk was te bezeilen of als Ne¬

derland in oorlog was met de Engelsen,
voeren de schepen benoorden de Britse
eilanden en bewesten Ierland om. In
1653 waren Nederland en Engeland ver¬
wikkeld in de Eerste Engelse oorlog en
werd daarom voor de noordelijke route
gekozen. De Lastdrager vertrok aanvan¬
kelijk in november 1652 met twee ande¬
re VOC schepen van Goederee. Na een
maand met slecht weer werd de Windthondt op de banken voor Schouwen ge¬
zet en ging verloren. Het tweede schip,
de Diamant, ging dezelfde dag op Ame¬
land verloren. De Lastdrager werd terug¬
gezet naar het zuidwesten waarna het ka¬
pitein Jacob Struijck slechts met grote
moeite gelukte om, tussen de banken
manoeuvrerend, Texel te bereiken. Na¬
dat een ten gevolge van stoten op een
bank ontstaan lek was gerepareerd, ver¬
trok de Lastdrager in februari 1653 in
gezelschap van het jacht Averhoorn van
de kamer Hoorn, definitief. Dank zij de
19 jarige passagier Johannes Camphuis,
aspirant VOC ambtenaar in Batavia en la¬
ter gouverneur-generaal, is bekend hoe
het met de Lastdrager is afgelopen.2 In
de nabijheid van het eiland Fair Isle (tus¬
sen de Orkneys en de Shetlands) werd
het schip door een zware storm getroffen
waardoor het de zeilen verloor. Het vrij¬
wel stuurloze schip dreef, water makend,
gevaarlijk dicht naar de Far Oër. Begin
maart, ten slotte, was het schip terugge¬
dreven naar de Shetland-eilanden waar
het op de rotsen geworpen verloren ging
aan de noordkust van het eiland Yell.
Van de 206 opvarenden overleefden, be79

halve Camphuis, 25 personen de scheeps¬
ramp. Ze arriveerden eind april 1653 in
Amsterdam.
De eerdergenoemde Sténuit heeft in de
jaren 1971-72 uitvoerig archiefonder¬
zoek gedaan in Engeland, Schotland en
Nederland daar de ondergang van de
Lastdrager. Ook heeft hij opmetingen ge¬
daan op het eiland Yell nabij de plek van
de ramp. Het resultaat was dat resten van
het schip werden teruggevonden. Van de
romp van het stukgeslagen schip was
nauwelijks iets te vinden maar aan ge¬
bruiksvoorwerpen, zowel behorende tot
het schip als persoonlijke eigendommen
en geldstukken, kwam veel boven water.
Bij de opgedoken navigatiemiddelen was
een ‘armken’, onderdeel van een astrola¬
bium catholicum. Dit was een instru¬
ment waarmee zonder te cijferen eenvou¬
dige boldriehoeksvraagstukken konden
worden opgelost. Er is geen compleet
exemplaar van zo’n astrolabium bewaard
gebleven dat tot 1670 aan VOC-schepen
werd verstrekt. Van ‘armkens’ zijn er
drie bekend. Een door Willem Barentsz.
in 1597 op Nova Zembla achtergelaten
exemplaar, dat thans in het Rijksmu¬
seum te Amsterdam wordt bewaard. Een
exemplaar teruggevonden in het wrak
van de Batavia, in 1629 voor de WestAustralische kust vergaan, en thans in
het Western Australian Maritime Mu¬
seum in Perth, WA. Ten slotte het exem¬
plaar van de Lastdrager dat nu in het
Scheepvaart Museum te Amsterdam is.
Andere belangrijke vondsten uit de Last¬
drager zijn zonnewijzers, een lood voor
dieptemeting en 80 kaartpassers. Aange¬
zien VOC-schepen voor de navigatie tot
1675 twaalf kaartpassers aan boord had¬
den, voor schipper en stuurlieden elk
drie, is aannemelijk dat het hier om la¬
ding gaat.3 Het komt zelden voor dat
kaartpassers geheel van messing werden
gemaakt. Het voordeel dat ze niet zou¬
den roesten woog kennelijk niet op tegen
het nadeel van zachte messing punten die
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snel stomp werden. De meeste kaartpas¬
sers uit VOC-wrakken hebben ijzeren
punten gehad.4 Door het lange verblijf
onder water zijn die echter, zonder uit¬
zondering, weggeroest. Toen Sténuit de
passers uit de Lastdrager opdook, ont¬
dekte hij dat daarvan een aantal in de
klei op de zeebodem waren ingebed. De
punten waren weliswaar weggeroest maar
de vorm daarvan was haarscherp in de
klei aanwezig. Direct na het bovenhalen
heeft hij met gips afgietsels van de pun¬
ten gemaakt en deze, met de passers, ge¬
veild of, zoals in het geval van het
Scheepvaart Museum, geschonken.5 Het
Museum heeft vervolgens van de gipsvormen nieuwe ijzeren punten laten ma¬
ken, die aan het messing werden beves¬
tigd zodat een complete passer ontstond.
Van deze passer is, in opdracht van het
bestuur van de Vereniging en met welwil-

lende medewerking van het Scheepvaart
Museum, een aantal replica’s gemaakt.
Hoewel kaartpassers soms van merken
zijn voorzien, is nog nooit achterhaald
door wie ze werden gemaakt. Dit geldt
ook voor de passer van de Lastdrager.
Aan de buitenkanten van beide benen is
een Franse lelie ingeslagen, de voorkan¬
ten zijn voorzien van kleine concentri¬
sche cirkels. De passer, en dus ook de
Verenigingsprijs, heeft een hoogte van
16,5 cm. De naam van de prijs en die van
de ontvanger zullen aan de binnenzijde
van de benen worden gegraveerd.
De prijs is, met welwillende toestemming
van mevrouw C. E. Wamsinck-Deprat en
dr. ir. W. H. Warnsinck, vernoemd naar
J. C. M. Warnsinck. Johan Carel Marinus
Warnsinck (1882-1943) deed in 1899
zijn intrede in het Koninklijk instituut
voor de marine te Willemsoord, tegelijk

met nog twee latere beroemdheden op
maritiem historisch gebied, W. Voorbeijtel Cannenburg en J. C. Mollema. Hij
werd in 1903 benoemd tot officier van
de Koninklijke marine en in 1933 als ka¬
pitein ter zee gepensioneerd. Hetzelfde
jaar begon hij als privaat-docent in de
maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Een zelfde benoe¬
ming aan de Rijksuniversiteit te Leiden
volgde in 1936 en in maart 1939 werd
Warnsinck benoemd tot buitengewoon
hoogleraar maritieme geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht vanwege de Ko¬
ninklijke Nederlandsche Vereeniging
‘Onze Vloot’, Warnsinck was de eerste
universitaire docent zeegeschiedenis in
ons land en heeft door zijn werk mede
een basis gelegd voor de Nederlandse
Vereniging voor Zeegeschiedenis.

Reglement
van de
J. C. M. Warnsinckprijs van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
1. De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis stelt ter bevordering van de be¬
langstelling voor en de kennis van de maritieme geschiedenis de J. C. M. Warn¬
sinckprijs beschikbaar, die bestaat uit een passer met inscriptie. De passer is een
getrouwe replica van een exemplaar afkomstig uit het wrak van het VOC-schip
Lastdrager dat in 1653 bij de Shetland eilanden is vergaan. Het origineel is in het
Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart Museum’ te Amsterdam.
2. De Vereniging looft deze prijs uit voor een prestatie op het gebied van de zeege¬
schiedenis, dié kan bestaan uit zowel een maritiem-historische studie als enigerlei
inspanning of verrichting, die de belangstelling voor de zeegeschiedenis heeft be¬
vorderd of waardoor de kennis van de maritieme geschiedenis is vermeerderd.
3. Elk lid van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis heeft het recht kandi¬
daten voor de prijs voor te dragen. Zulk een voordracht dient schriftelijk te ge¬
schieden, met redenen omkleed en door tenminste vijf leden te zijn ondertekend.
4. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis kent de prijs toe
en kan advies inwinnen van een of meer deskundigen.
De passer uit het wrak van de Lastdrager met de
nieuwe ijzeren punten. Foto: Nederlands
Scheepvaart Museum, Amsterdam.

5. Het bestuur kan ten hoogste éénmaal per twee jaar de prijs toekennen. Indien naar
de mening van het bestuur geen prestatie in aanmerking komt voor bekroning
wordt de prijs niet toegekend.
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6. De prijs wordt bij voorkeur uitgereikt op een Jaarvergadering van de Vereniging.
7. Het bestuur is niet verplicht over de toewijzing van de prijs verantwoording af te
leggen. Over toekenning of het niet honoreren van een voordracht tot toekenning
wordt niet gecorrespondeerd.
8. De instelling van de prijs is mede mogelijk dank zij een financiële bijdrage van het
Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepbouw.
Noten
1. Robert Sténuit, ‘Early relics of the VOC
trade from Shetland. The wreck of the flute
Lastdrager lost off Yell, 1653’, in: The Inter¬
national Journal of Nautical Archaeology
and Underwater Exploration, 3.2 (1974) p.
213-256. De gegevens over de Lastdrager zijn
aan dit artikel ontleend.
2. J. Camphuis, ‘Ongelukkige voyage gedaan
met het fluytschip de Lastdrager in dejaren
1652 en 1653’, in: Letter- en Geschiedkun¬
dig Allerlei, G. van Enst Koning ed. (Amster¬
dam, 1835). Sténuit (zie noot 1) geeft ver¬
taalde fragmenten van het relaas van Camp¬
huis.

3. Robert Sténuit, a.w. (1974) p. 232;W. F. J.
Mörzer Bruyns & G. Schilder, ‘Kaarten en
stuurmansgereedschappen’, in: Spiegel Historiael 1 (1974) p. 478-486.
4. W. F. J. Mörzer Bruyns, ‘Navigatie-instrumenten van de zeebodem, 16e tot 19e
eeuw’, in: Tijdschrift voor de geschiedenis
der geneeskunde, natuurwetenschappen, wis¬
kunde en techniek, 10, 4 (1987) p. 263-282.
5. Catalogue of Treasure Recovered off the
Shetland Isles (Londen, 1973). Sténuit
schonk de passer (inv. nr. S.4700(l)/P.53) in
april 1975 aan het Museum.

MEDEDELINGEN

Over de auteurs
P. J. H. van Bree (1927) studeerde biolo¬
gie aan de Universiteit van Amsterdam.
Promoveerde in 1975 op de taxonomie
van tandwalvissen. Sinds 1960 is hij con¬
servator aan het Zoölogisch Museum te
Amsterdam. Publiceert over de systema¬
tiek en biologie van onder andere roof¬
dieren èn over de geschiedenis van de
walvisvaart en zeehondenjacht.
C. Koeman (1918) studeerde vanaf 1938
aan de TH Delft en was tevens kaarttekenaar bij Rijkswaterstaat. In 1945 werd
hij wetenschappelijk medewerker aan de
TH (geodesie), in 1956 hoofdmedewer¬
ker aan de RUU (kartografie, geodesie en
geschiedenis van de kartografie). In 1968
werd hij benoemd tot hoogleraar karto¬
grafie. In 1981 ging hij met emeritaat.
F. ƒ A. M. Meijer (1942) studeerde klas¬
sieke talen en oude geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in
1973 ook promoveerde. Hij publiceerde
diverse artikelen over onderwaterarcheologie en zeegeschiedenis. Thans is hij
werkzaam als hoofddocent oude geschie¬
denis aan de Universiteit van Amster¬
dam.
IP. F. J. Mörzer Bruyns (1943) is hoofd¬
conservator a.i. bij het Rijksmuseum ‘Ne¬
derlands Scheepvaart Museum’ in Am¬
sterdam. Tevens is hij bestuurslid van de
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Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬
denis en redactielid van het Tijdschrift
voor Zeegeschiedenis.
E. van Laar (1938) studeerde geschiede¬
nis in Utrecht. Sedert 1970 is hij belast
met de leiding van de Tweede Afdeling
van het ARA, het rijksarchief voor de
centrale regeringsarchieven vanaf 1795.
Zijn bijzondere belangstelling gaat uit
naar de geschiedenis van Suriname en de
daarmee samenhangende archieven.
W. L. Man A Hing (1937) studeerde
rechten in Leiden. Hij was daarna werk¬
zaam op het Ministerie van Financiën te
Paramaribo en op het Kabinet van de Ge¬
volmachtigde Minister van Suriname in
Nederland te Den Haag. Sedert 1971 is
hij als advocaat gevestigd. Zijn belang¬
stelling gaat uit naar de geschiedenis van
Suriname en de Chinezen overzee.
F. Snapper (1912) studeerde economie
aan de Universiteit van Amsterdam en
bekleedde daarna diverse posten in over¬
heidsdienst, zowel in als buiten Europa.
Op het gebied van zowel de maritieme en
handelsgeschiedenis van de vroeg-moderne tijd, als van de militaire geschiedenis
van de negentiende en twintigste eeuw
heeft hij verscheidene artikelen gepubli¬
ceerd.
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Boekbesprekingen
J. A. Bennett, The divided circle. A history of
instruments for astronomy, navigation and sur¬
veying (Londen: Phaidon-Christie’s, 1987, 224
p., ill., ISBN 0-7148-8038-8).
Een navigator, die met een sextant de hoogte
van een hemellichaam ‘schiet’ en die vervolgens
afleest met een nauwkeurigheid van meer dan
een boogminuut, zal doorgaans niet stilstaan bij
de ontwikkeling die de voorlopers van zijn sex¬
tant ondergingen om die afleesnauwkeurigheid
mogelijk te maken. Dr. J. A. Bennett, directeur
van het Whipple Museum of the History of Sci¬
ence van de Universiteit van Cambridge in Enge¬
land, heeft deze ontwikkeling tot onderwerp ge¬
maakt van het hier besproken boek. In veertien
hoofdstukken behandelt hij de vervolmaking
van meetinstrumenten, die werden gebruikt bij
sterrenkundige, zeevaartkundige en landmeet¬
kundige waarnemingen van vóór het begin van
onze jaartelling tot na de tweede wereldoorlog.
Het betreft, zoals de titel aangeeft, cirkelvormi¬
ge instrumenten, al worden ook enkele lineaire
instrumenten zoals rekenlinialen besproken.
Hoogtepunt in de ontwikkeling van de ‘verdeel¬
de cirkel’ was de uitvinding in 1770 van een verdeelmachine door de Londense instrumentma¬
ker Jesse Ramsden. Hiervoor ontving hij van de
Board of Longitude een beloning van £ 300. In¬
strumentmakers zoals John Bird in Londen, die
vanaf 1759 als eerste sextanten maakte, hadden
al vóór Ramsden’s vinding een hoge mate van
nauwkeurigheid bereikt bij het verdelen van
schalen. Door Ramsden’s machine werd, naast
hoge nauwkeurigheid, ook hogere productie
mogelijk. Ramsden was door de Board of Lon¬
gitude verplicht om zijn machine, tegen beta¬
ling, beschikbaar te stellen aan andere instru¬
mentmakers. Enkele jaren later werden dergelij¬
ke machines ook in het buitenland in gebruik
genomen. In Nederland kocht de Amsterdamse
instrumentmaker Gerard Hulst van Keulen om¬
streeks 1780 een verdeelmachine (wellicht van
Ramsden) en binnen tien jaar had zijn bedrijf
een machine van eigen fabrikaat.
Bennett heeft met dit boek aan een belangrijke
vraag voldaan. Al jaren werd in publicaties over
de geschiedenis van sterrenkunde, zeevaartkun¬
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de en landmeetkunde weliswaar aandacht be¬
steed aan de moeilijkheid van de verdeling van
schalen, maar een volledige behandeling daarvan
bestond niet. Dit boek zal dan ook tot de stan¬
daardwerken op dit gebied gerekend gaan wor¬
den. Behalve de inhoud is ook het uiterlijk van
hoge kwaliteit. Het boek beval 259 illustraties,
waarvan een katern in kleur, dat is gemiddeld
ruim één afbeelding per pagina. Tenslotte bevat
The Divided Circle een uitvoerige bibliografie,
lijsten van instrumentmakers en technische be¬
grippen en een alfabetisch register.
W. F. J. Mörzer Bruyns
J. R. Bruijn, E. S. van Eyck van Heslinga, Maar¬
ten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij
(1782-1870). Een biografie en een dagboek
(Amsterdam / Oxford / New York: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1988, 211 p.,
ill.; werken uitgegeven door de Commissie voor
Zeegeschiedenis XVII / Verhandelingen der Ko¬
ninklijke Nederlandse Akademie van Weten¬
schappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks,
deel 135, ISBN 0-444-85685-4, f. 55,20).
Het Genootschap Oud-Katwijk is in het bezit
van het manuscript ‘Dagboek mijner reizen’ van
de uit Katwijk afkomstige koopvaardij-kapitein
Maarten Schaap (1782-1870). In 1979-80 was
dit dagboek het onderwerp van een doctoraal¬
werkcollege zeegeschiedenis aan de Rijksuniver¬
siteit te Leiden. Daarbij werd het manuscript in
zijn geheel bestudeerd, in een moderne en meer
leesbare spelling ‘herschreven’, voorzien van an¬
notaties en geïnterpreteerd. Later werd het ma¬
nuscript verder bewerkt en geschikt gemaakt
voor publicatie, en werd een biografie over
Schaap toegevoegd.
De carrière van deze Katwijker begon in 1794
op een bomschuit ter visserij. Al vanaf 1795
heeft hij de rest van het aktieve deel van zijn le¬
ven doorgebracht op de koopvaardij. De uiterst
moeilijke omstandigheden voor de handel in de
Franse tijd, de Europese vrachtvaart tussen
1814 - 1826, en daarna de hausse-periode voor
de Nederlandse zeilvaart op Indië: dat was de
periode waarin Schaaps loopbaan als koopvaar¬
dij-kapitein zich afspeelde; hij vervulde die gro-

tendeels in dienst van de succesvolle Rotter¬
damse koopman Anthony van Hoboken (17561850).
Schaaps biografie bevat vier hoofdstukken: zee¬
man in de Franse tijd; kapitein in de Europese
vaart (1814-1826); kapitein in de vaart op Java
(1826-1841); en zeeman in ruste (1841-1870).
Het dagboek is waar nodig uitvoerig en soms
zeer diepgaand geannoteerd. Er is een lijst opge¬
nomen van ongedrukte en gedrukte bronnen en
literatuur, voornamelijk handelend over de zee¬
vaart in de eerste helft van de negentiende
eeuw. Een glossarium helpt de lezer met vakter¬
men en afkortingen die in het dagboek worden
gebruikt. Dit gebeurt niet altijd op correcte wij¬
ze. Tot mijn verbazing beschrijft het glossarium
een zwaard’ als een middel ‘... om afdrijven en
omslaan te voorkomen’. Het eerste is juist, maar
iedere platbodemschipper weet dat deze eigen¬
schap het omslaan juist bevordert en dat bij te
harde wind niet te veel zwaard mag worden ge¬
stoken.
Desondanks is deze publicatie uiterst boeiend
en zal vooral hen interesseren die deze periode
willen ‘meemaken’ vanuit de zienswijze en het
persoonlijk relaas van een contemporaine zee¬
man.
H. J. A. Dessens
E. S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie
naar koopvaardij. De scheepvaart verbinding
van de Bataafse Republiek met de koloniën in
Azië 1795-1805 Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1988, Hollandse Historische Reeks nr.
IX, 320 p„ ill.; ISBN 90-6707-174-9, f. 56,-).
De Nederlandse scheepvaart op Azië in het tijd¬
vak tussen het einde van de Republiek en de
vestiging van de Nederlandsche Handel-Maatschappij is een lang verwaarloosd gebied. Hoe¬
wel in recente tijd enige aandacht aan de vaart
op China werd geschonken en uit diverse bron¬
nen gegevens ter beschikking staan over de acti¬
viteiten van een der meest ondernemende re¬
ders, de Rotterdamse ‘koopman-prins’ Anthony
van Hoboken, en ook aangaande de Amerikaan¬
se deelname aan de scheepvaartbeweging te Ba¬
tavia en de vaart op Japan, is het totaalbeeld
van de verbinding tussen patria en de diverse
handelsgebieden in Azië, bovenal Java en China,
schimmig gebleven. Het is daarom des meer te
verwelkomen dat, heet op de hielen van de drie¬
delige Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and
18th Centuries (waaraan zijzelf ook meewerk¬
te), dit proefschrift van Van Eyck verschenen
is.
In deze diepgaand onderzochte en tot in de
puntjes gedocumenteerde studie behandelt Van

Eyck de verschillende manieren, waarop de op¬
eenvolgende Nederlandse regeringen na het uit¬
breken van de oorlog met Engeland in 1795 en
het overnemen van de zaken van de failliete
Vereenigde Oost-Indische Compagnie trachtten
de scheepvaart- en handelsverbindingen met
Azië te handhaven om zodoende de Nederland¬
se stapelmarkt voor koloniale aanvoeren te be¬
houden. Hiertoe was de bestaande vloot van de
VOC ten enen male onvoldoende; een groot
deel ervan was sowieso reeds door de vijand in
beslag genomen. Het hoeft geen betoog dat, we¬
gens de buitengewone oorlogsomstandigheden,
gebruik van neutrale vlaggen, valse papieren en
indirekte aanvoerroutes noodzakelijk werd; op¬
merkelijk is met hoeveel energie de verschillen¬
de methodes werden ontwikkeld en ten uitvoer
gelegd. De te korte vredesperiode, na de Vrede
van Amiens in 1802, waarin de Aziatische Raad
de kans aangreep met massale charters de vaart
onder eigen vlag weer op te vatten, bood geen
redding, maar versnelde integendeel de onder¬
gang: van 65 uitgezonden schepen keerden er
slechts 16 behouden terug. In 1805 moest de
Raad dan ook, zij het ook slechts na lang be¬
raad en in het volle bewustzijn van de hiervan te
verwachten gevaren voor de Nederlandse econo¬
mie, de verkoop van Indische produkten in Ba¬
tavia toestaan. Meer succes had de Raad met
het volhouden van de verbinding met Canton in
China: tot kort voor 1810 werd de Nederlandse
theemarkt adequaat voorzien. Uiteindelijk, ech¬
ter, won de Engelse zeemacht het van alle sluikpraktijken.
De waarde van Van Eyck’s boek ligt allereerst
in de manier waarop zij de politiek en strategie
van de Nederlandse autoriteiten onder telkens
wisselende omstandigheden uit de doeken doet.
Direkt daarmee verbonden is een tweede maar
niet geringere verdienste: de gedetailleerde re¬
constructie van de feitelijke scheepvaartbewe¬
ging onder Nederlandse vlag en voor Nederland¬
se rekening. Het zou overdreven zijn te betreu¬
ren, dat ieder der ondernomen (maar lang niet
altijd voltooide) reizen, in navolging van DutchAsiatic Shipping, genummerd zou zijn om zo¬
doende de continuiteit met het voorliggende
tijdvak en de alomvattende aanpak te benadruk¬
ken; de meeste gegevens voor een dergelijke tabulering zijn zeker aanwezig. Belangrijker is dat
Van compagnie tot koopvaardij niet slechts een
kroniek maar tegelijkertijd ook een grondige
analyse van de eraan ten grondslag liggende regeringspolitiek te bieden heeft. Als zodanig le¬
vert het boek een wezenlijke bijdrage aan onze
kennis van deze uiterst belangrijke en fascine¬
rende periode, waarin de overgang tussen de Re-
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publiek en ‘modern’ Nederland gemaakt werd.
De grondigheid, waarmee Van Eyck haar onder¬
werp onderzocht heeft, komt vooral ook tot ui¬
ting in de talloze bijlagen en door de rijkdom
aan individuele personen, firma’s en schepen die
ten tonele gevoerd worden. Mede hierdoor
wordt het veel meer dan een politiek verhaal en
krijgt het zijn onmisbare economische dimensie.
Toch lijkt het boek mij niet voldoende veran¬
kerd in de toenmalige Nederlandse handels- en
scheepvaartwereld: ondernemers worden welis¬
waar genoemd, maar hun identiteit wordt niet
verder onderzocht of als middel gebruikt om te
zien hoe de Aziatische handel en scheepvaart in
het geheel van de Nederlandse economie en die
van de grote Hollandse havensteden (Zeeland
lijkt vrijwel geheel uitgesloten te zijn geweest
van alle expedities) paste. Voüte & Co was niet
zomaar een Amsterdamse firma en J. van Ouwerkerk de Vries niet de eerste de beste
scheepsmakelaar; achter talloze andere namen
schuilen prominente en leidinggevende zakenlie¬
den. Een dergelijke identificering is noodzake¬
lijk voor een juist begrip van zowel de onderne¬
mers, met wie de Aziatische Raad te werken
had, als ook de aard van de verhouding tussen
hen en de Raad. Het lijkt mij geen realistisch
uitgangspunt om te stellen dat de Raad zijn po¬
litiek zonder enige inspraak van de betrokken
financiers, handelaars en reders vaststelde. Ge¬
zien de financiële macht van firma’s als Voüte
& Co (die bij het koffiecontract van 1802 ‘een
aantal commercierende ingezetenen in onder¬
scheiden steden en plaatsen deser Republiek’
vertegenwoordigde, p. 113) is een benadering,
die regeringspolitiek ziet als het resultaat van
het samenspel van zakenwereld en overheid te
preferen. Hierbij laat ik even terzijde in hoever¬
re men in de Republiek overheid en bedrijfsle¬
ven als onderscheiden sferen kan beschouwen.
Door te volstaan met het noemen van de onder¬
nemers wordt tevens de mogelijkheid verzuimd
om specifieke verbindingen te leggen met de pe¬
riode vóór 1795, toen partikuliere ondernemers
reeds een niet onbelangrijke plaats in de han¬
delsvaart op Java hadden weten te verwerven en
schepen van partikuliere reders door de VOC
waren ingehuurd, en na 1813, toen na een tota¬
le afwezigheid van bijna tien jaar de oude dra¬
den met Azië weer opgevat moesten worden.
Talloze firma’s en individuele personen, die Van
Eyck vermeldt, waren zowel voor als na haar
periode werkzaam en sommigen daarvan, zoals
Anthony van Hoboken of Van Ouwerkerk de
Vries, kunnen in deze tijden van grote verande¬
ring als belangrijke elementen van continuïteit
worden beschouwd. Eenzelfde opmerking kan
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gemaakt worden over het historisch belang van
de in de Aziatische vaart gebruikte schepen;
hier verschaft Van Eyck wel informatie over het
lot van de laatste Oostindiëvaarders van de VOC
(p. 54-55 en noot 83).
In een ander opzicht nog had Van compagnie
tot koopvaardij een wat ruimer kader kunnen
bieden: een korte vergelijking met de Aziatische
handel en scheepvaart van, bijvoorbeeld, GrootBrittannië gedurende de periode had een indruk
kunnen geven van het relatief belang van de Re¬
publiek in haar handel en scheepvaart op Java
en China. In de bibliografie afwezige titels, zo¬
als de meerdelige publikaties van Morse en Dermigny over de handel op China, verschaffen een
dergelijk perspectief. Het zou echter onjuist zijn
hieraan te grote waarde te hechten of de alge¬
mene waardering van het boek hierdoor te laten
beïnvloeden. Van Eyck heeft met dit boek een
bijzonder gedegen, uiterst zorgvuldig onder¬
zochte en rijk gedocumenteerde studie verricht,
die onontbeerlijk zal zijn voor zeehistorici en
anderen, die in de periode 1795-1814 geïnteres¬
seerd zijn.
F. J. A. Broeze
J. C. H. Gill, The missing coast. Queensland
takes shape (Brisbane (Qld): Queensland Mu¬
seum, 1988, X + 262 p., ill., ISBN 0-72422903-5).
In The Missing Coast wordt de geschiedenis be¬
handeld van de ontdekking en kartering van de
kust van de staat Queensland in Australië. De
basis van dit boek werd gelegd in een zestal arti¬
kelen van de auteur over dit onderwerp. Aangemoedigd door de directie van het Queensland
Museum in Brisbane, breidde hij die studies uit
tot het hier besproken boek; Gill werd daarbij
geholpen door onder meer vormgevers en edu¬
catieve medewerkers van het museum. Het re¬
sultaat is een museum-publicatie die niet, zoals
vaak het geval is, gekoppeld is aan een tentoon¬
stelling. Het is een aantrekkelijk ogend boek ge¬
worden, dat echter bij lezing wat tegenvalt. De
indeling van het boek is chronologisch en
wordt, onvermijdelijk, gerelateerd aan de ontdekkingsgeschiedenis van het gehele continent.
Het valt op dat Gill daarbij geen gebruik heeft
gemaakt van het onderzoek van zijn landgenoot
W. A. R. Richardson. Nadat de Spaanse en Por¬
tugese bijdragen zijn behandeld, wordt het aan¬
deel van de Nederlanders besproken. Jammer is,
dat de publicaties van G. Schilder niet zijn ge¬
raadpleegd, zelfs niet waar, zij het summier, de
ontdekking van de westkust van Australië
wordt besproken. Voorts wordt hier en daar
slordig en inconsequent omgesprongen met Ne-

derlandse functies en persoonsnamen.
De auteur blijkt weinig te begrijpen van navigatietechnieken, in het bijzonder van maansafstanden voor lengtebepaling en chronometerlengtes. In de 18e eeuw worden ontdekkers als
James Cook, William Bligh en Matthew Flinders
besproken. Vooral de reizen van Cook worden
uitvoerig behandeld, ook wat betreft de avontu¬
ren buiten Australië die, hoewel interessant,
minder relevant zijn voor dit boek. Deze beken¬
de Engelsen worden gevolgd door minder be¬
kende, van wie ook de belevenissen minder in¬
teressant zijn. In de laatste hoofdstukken wordt
het boek een opsomming van reizen, ontdekkin¬
gen van eilandjes, riffen, ondieptes, vaargeulen,
enz., die slechts van plaatselijk belang zijn.
Het boek is rijk geillustreerd met kaarten, af¬
beeldingen van vaartuigen en van personen. De
kaarten, waarop telkens per hydrograaf de ont¬
dekkingen en opnemingen zijn afgebeeld, zijn
voortreffelijk. Menig auteur, die een dergelijk
onderwerp behandelt, kan hieraan een voorbeeld
nemen. Ook de afbeeldingen van scheepstypen
vormen een bijdrage aan de publicatie. De ande¬
re illustraties doen helaas denken aan plaatjes uit
Gullivers reizen. De portretten van ontdekkers
zijn nagetekend, ik herken althans het portret
van Sir Joseph Banks, zonder bronvermelding.
The Missing Coast is een publicatie waarvan de
bewoners van Queensland kennis zullen willen
nemen. Voor anderen, zeker voor Nederlanders
en Britten, zijn wat betreft de bijdragen van
hun landgenoten aan de ontdekking en karte¬
ring van het Australische continent betere pu¬
blicaties beschikbaar.
W. F. J. Mörzer Bruyns
S. J. de Groot, Een eeuw visserijonderzoek in
Nederland 1888-1988 (IJmuiden: RIVO, 1988,
252 p., ill., ISBN 90-9002-063-2, f. 35,-).
Bij het eeuwfeest van een gerenommeerde we¬
tenschappelijke instelling als het Rijks Instituut
voor Visserij Onderzoek (RIVO) te IJmuiden
hoort een gedenkboek. Dat Dr. S. J. de Groot
het schreef, zal niemand verbazen. Behalve bio¬
loog is hij ook bibliofiel met een neus voor cu¬
rieuze (maritiem-)historische boekjes. Op zijn
vele reizen ten dienste van de ichthyologie - de
wetenschap der vissen - heeft hij er heel wat ver¬
zameld. De neerslag ervan treffen wij ook aan in
dit tijdschrift, zodat hij geen onbekende voor
de lezers is.
Alvorens op de eigenlijke inhoud van het boek
in te gaan, eerst een kritische opmerking vooraf.
Misschien komt het doordat De Groot veel En¬
gels spreekt, in het Engels schrijft en Engelstali¬
ge tijdschriftartikelen redigeert, maar zijn Ne¬

derlands is erbarmelijk wat taal en stijl betreft.
Ik geef enkele voorbeelden. Blz. 20: ‘de citaat’.
Op blz. 45 komt Hoek op een merkwaardige
manier aan zijn einde: ‘Nauwelijks twee jaar na
het overlijden van Hoek, als gevolg van een
splitsing, werd het Rijks Instituut voor Visscherij Onderzoek opgeheven’. Blz. 87: ‘... beredering van het zeegaande... vaartuig’. Blz. 105:
‘veelsprekend’. Blz. 106: ‘Het chemisch onder¬
zoek van het RIVO concentreerde te Den Hel¬
der zich in de periode...’. Blz. 112 over Korringa: ‘In 1961 werd hij Buitengewoon Hoogleraar
tot in de Toegepaste Hydrobiologie benoemd
aan zijn oude universiteit’. Blz. 119: ‘De me¬
ning bleek onverdeeld dat er...’. Het boek we¬
melt van dergelijke fouten en dat is jammer bij
een gedenkboek van een wetenschappelijke in¬
stelling. En het is bovendien onnodig.
Als de lezer het boek desondanks tot het einde
leest, zal hij de volgende hoofdstukken tegenko¬
men. Na een korte inleiding van de auteur en
een beknopt historisch overzicht tot 1888 in
hoofdstuk 1, volgen drie hoofdstukken waarin
chronologisch de ontwikkeling van het visserij¬
onderzoek met de daarbij betrokken instellin¬
gen tot 1942 uit de doeken wordt gedaan.
Hoofdstuk 5 beschrijft het internationale visse¬
rijonderzoek in de periode 1888-1942. Het pa¬
troon van de eerste vier hoofdstukken wordt
herhaald voor de periode 1942-1988. Hoofd¬
stuk 10, tenslotte, behandelt het zeevisserijonderzoek in Nederlands Indië (1904-1949).
De Groot karakteriseert de periode 1888-1902
als de ‘formatieve’-periode. Dr. P. P. C. Hoek,
op 1 april 1888 benoemd tot wetenschappelijk
adviseur in visserijzaken, legde in deze periode
de grondslag voor het Nederlandse visserijonder¬
zoek, waarvan de grote lijnen tot op de huidige
dag nog te herkennen zijn. Hoek was een onder¬
zoeker en manager van formaat, die ook al
vroegtijdig door Charles Darwin werd opge¬
merkt en door diens toedoen materiaal, verza¬
meld tijdens de tocht van HMS ‘Challenger,’ ter
bewerking kreeg. Het kon niet anders of zo’n
man moest ook internationaal een rol spelen.
Hij vertrok in 1902 naar Kopenhagen als secretaris-generaal van de Permanente Internationale
Raad voor het Onderzoek der Zee (hoofdstuk
5).
Onder leiding van Hoek’s schoonzoon en opvol¬
ger H. C. Redeke breidde het visserijonderzoek
zich in de periode 1902-1916 uit: het aantal in¬
stituten, de omvang van het personeelsbestand
en de soorten onderzoek namen toe. De Groot
beschrijft het uitvoerig en geeft ook aardige de¬
tails omtrent salarissen van het wetenschappe¬
lijk en het niet-wetenschappelijk personeel. In
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deze periode onstonden al verschillen van me¬
ning tussen sommige zwaargewichten in het visserijonderzoek en werd de kiem voor de ver¬
snippering in de volgende periode (1916-1942)
gelegd. De Groot spreekt van de ‘periode van de
verstrooiing’. Hij geeft een kijkje achter de
schermen van de vele reorganisaties, splitsingen
en verhuizingen. Soms geeft hij een treffende si¬
tuatietekening door uit brieven te citeren, men
werkte in de oorlogsmaanden oktober en no¬
vember ‘ongewoon’ door in Den Helder te mid¬
den van Engelse bombardementen en Duits af¬
weergeschut.
Met het besluit van 12 februari 1942 om de ver¬
schillende visserij-instituten onder de éénhoof¬
dige leiding van Dr. B. Havinga te brengen, ving
een nieuwe periode aan, die eenheid zou bren¬
gen (1942-1957). Op 18 mei 1957 werd het
nieuwe gebouw van het RIVO geopend. Kort
daarvoor was Dr. P. Korringa Havinga als direc¬
teur opgevolgd. Intussen had men samen met de
Visserij-Inspectie de beschikking gekregen over
het zeegaande visserijonderzoekingsvaartuig
‘Antoni van Leeuwenhoek’, in 1956 vervangen
door de ‘Willem Beukelszoon’ (-1976). De Vis¬
serij-Inspectie beschikte nog over een onderzoekingsvaartuig voor het Ijsselmeer, de ‘Zuider¬
kruis’ (1956-1984), en het hulplaboratorium te
Wemeldinge over het motorvlet ‘Dr. P. P. C.
Hoek’. Het RIVO kende nu de volgende afdelin¬
gen: Afdeling Zeevisserij te IJmuiden, de Biolo¬
gische afdeling te Amsterdam, waar het onder¬
zoek ten behoeve van de zoetwatervisserij ge¬
concentreerd was, het hulplaboratorium te We¬
meldinge waar het schelpdierenonderzoek
plaatsvond en de Afdeling Chemisch Onderzoek
in Den Helder. Sedert 1945 kende het Landbouw-Economisch Instituut in Den Haag een
Afdeling Visserij.
Vanaf 1957 zou het RIVO sterk expanderen.
Het inwonende Instituut voor Visserijprod ukten CIVO-TNO kreeg een eigen laboratorium,
waar ook het Nederlandse Visserij Proefstation
onderdak vond, terwijl aan het RIVO een nieu¬
we Afdeling Technisch Visserijonderzoek werd
toegevoegd (1972). In 1968 kwam een nieuw
en modern onderzoekingsvaartuig ter beschik¬
king, de ‘Tridens’. Het visserijonderzoek kreeg
nieuwe impulsen dank zij nieuwe theoretische
inzichten, ontwikkeld door Beverton en Holt
(multispecies i.p.v. monospecies model), waar¬
door betere adviezen inzake het beheer van visstapels gegeven konden worden.
In hoofdstuk 8 beschrijft De Groot de periode
1978-1988, wanneer K. H. Posthuma directeur
van het RIVO is. Het onderzoeksgebouw onder¬
ging een ingrijpende verbouwing, omdat ook de
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Afdeling Technisch Visserijonderzoek er huis¬
vesting kreeg. Voor het onderzoek in de kust¬
wateren en de Waddenzee kreeg het RIVO de
beschikking over een nieuw onderzoekingsvaar¬
tuig, de ‘Isis’ (1983). In 1987 is gestart met de
vervanging van de ‘Tridens’ door een nieuw on¬
derzoekingsvaartuig voor de Noordzee en daar¬
buiten. Reorganisatie van het Ministerie van
Landbouw en Visserij leidde er toe dat het
RIVO sedert 1984 niet meer onder de Directie
Visserijen van dit Ministerie valt, maar onder de
Directie Landbouwkundig Onderzoek. Volgens
de auteur betekende dit een verzelfstandiging
van het RIVO, die hij echter niet nader toelicht.
De Groot gaat in alle hoofdstukken gedetail¬
leerd in op de ontwikkelingen in het visserijon¬
derzoek, in de hoofdstukken 5 en 9 in het bij¬
zonder op het internationale visserijonderzoek,
en in het laatste hoofdstuk (10) op de ontwik¬
keling in Nederlands-Indië (1904-1949). Met
deze hoofdstukken correspondeert een uitvoeri¬
ge bibliografie van het visserijonderzoek, die
zo’n 37 bladzijden omvat. Het boek wordt be¬
sloten met een verantwoording van de illustra¬
ties (daaronder zijn zeer fraaie kleurenfoto’s) en
met een namenindex.
Het boek van De Groot geeft voor het eerst een
compleet en duidelijk overzicht van het weten¬
schappelijke Nederlandse visserijonderzoek in
het verleden. Het boek was ook een geschikte
basis voor een tentoonstelling over dit onder¬
werp, in 1988 gehouden in het Rijksmuseum
‘Nederlands Scheepvaartmuseum’ te Amster¬
dam en het Visserij museum te Vlaardingen. Ge¬
zien de toenemende invloed van de resultaten
van het visserijonderzoek op de maatregelen die
nationaal en internationaal ten aanzien van de
visserij genomen worden, kan de historicus die
zijn aandacht op de visserij na 1880 richt, niet
om dit boek heen.
J. P. van de Voort
H. M. Hahn, Ships of the American Revolution
and their models (Londen: Conway Maritime
Press, 1988, 286 p., ill., ISBN 0-85177-467-9, X
20,-).
Feitelijk is dit boek een vervolg op een vorig
werk dat handelde over The Colonial Schooner
1763-1775. Het opzet van het nieuwe werk is
het beschrijven van een reeks grotere driemastschepen die tijdens de Amerikaanse Revolutie
(1775-1783) een rol hebben gespeeld. Het nieu¬
we boek vergde tien jaar onderzoek. De au¬
teur beschrijft zeven schepen gaande van een
vaartuig van 205 ton tot een schip van 1638
ton. Het zijn het fregat ‘Roebuck’, 44 stukken,
1774; de korvet ‘Druid’ (ex-‘Brilliant’), 16 stuk-

ken, 1776; het fregat ‘Hancock’, 32 stukken,
1777; de kaapvaarder ‘Olivier Cromwell’ (ex‘Beaver’s Prize’), een koopvaardijschip dat in
1776 werd bewapend met 24 stukken; het fre¬
gat ‘Confederacy’, 36 stukken, 1777; de korvet
‘Pelican’ (ex-‘Frederick’), 16 stukken, 1782.
Het grootste van de reeks is het linieschip ‘Al¬
fred’, 74 stukken, 1778. Gebruikmakend van de
Engelse admiraliteitsplans - min of meer volle¬
dig - reconstrueerde de auteur de genoemde
schepen, in het bijzonder de romp. Voor de tui¬
gage deed hij beroep op gegevens over masten,
raas en touwwerk die in 1794 werden gepubli¬
ceerd door David Steel in zijn Steel’s Elements
of mastmaking, sailmaking and rigging.
Van ieder van de genoemde schepen heeft de
auteur de geschiedenis opgediept uit de archie¬
ven en aan de hand daarvan beschrijft hij met¬
een de geschiedenis van de Amerikaanse Revo¬
lutie. Daarna volgt van ieder schip een techni¬
sche beschrijving die tevens betrekking heeft op
het model. De bouwwijze van deze modellen is
geheel gebaseerd op de werkelijke bouw van de
echte schepen, zoals die wordt getoond in de
bekende admiraliteitsmodellen. Die zijn meestal
maar gedeeltelijk beplankt of onder de berghou¬
ten helemaal niet, zodat het spantwerk zicht¬
baar blijft. De bovenbouw is daarbij op meerde¬
re plaatsen opengewerkt zodat de hele construc¬
tie en de inrichting van de dekken zichtbaar
blijft. De beschrijving van de modellen gaat niet
in op details, maar biedt slechts een beeld van
de werkwijze, die werd aangewend om dit soort
modellen te bouwen, behalve voor het grootste
model van het linieschip ‘Alfred’. Aan de hand
van de beschrijving van de zes overige modellen
kan men dan ook geen model bouwen, mede
omdat de plans maar ten dele in het boek zijn
afgebeeld. Wenst men toch één van die schepen
te bouwen, dan moet het plan bij de auteur
worden besteld (prijs tussen $17 en $55).
De tekst is zeer ruim geïllustreerd met foto’s
buiten de afbeeldingen van enkele bladen van
de plans. Over het algemeen beelden de foto’s
geen details af, maar enkel grotere delen van de
romp: voorschip, achterschip, middenschip,
hek. Op het eerste gezicht lijkt de illustratie
daardoor nogal eentonig, al gaat het dan nog
over meerdere schepen.
De bouw van het linieschip ‘Alfred’ wordt uit¬
voeriger behandeld (ca. 120 blz.). Doch ook
hier wordt niet op details ingegaan. De auteur
bouwde zelf het model - ook de andere - en be¬
schrijft hoe hij daarbij te werk ging, welke ma¬
terialen hij gebruikte, welke gereedschappen,
welke lijm (de modellen worden praktisch ge¬
heel in elkaar gelijmd) en dat alles volgens Ame¬

rikaanse normen en afmetingen (in inch). Zijn
beschrijving steunt geheel op zijn eigen ervaring.
Tijdens de bouw maakte hij foto’s van iedere
fase en daar verwijst hij naar in de tekst. Het
maken van de tuigonderdelen wordt een ietsje
uitvoeriger beschreven. De onderdelen van de
tuigage zijn ook op de plans getekend. Een af¬
zonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de beschrij¬
ving van een touwslagermachine, een zeer ver¬
nuftige lijnbaan die m.i. veel te ingewikkeld - en
te duur - is voor de doorsnee modelbouwer. Het
lijdt geen twijfel dat daar uitstekend touwwerk
mee kan geslagen worden.
Het is duidelijk dat dit boek niet bedoeld is
voor een beginneling. Het bouwen van een
groot zeilschip is vaak een droom van beginnen¬
de modelbouwers, maar dit boek zal hun daar¬
bij weinig dienst bewijzen. Dit wil niet zeggen
dat men er niets uit leren kan, maar het bouwen
van de hier bedoelde schepen vergt wel vooraf¬
gaande ervaring. Afgaande op de foto’s moet de
auteur zelf een buitenmaatse modelbouwer zijn,
die bovendien op een vrij kleine schaal werkt.
De modellen die hij in dit boek voorstelt, zijn
ongetwijfeld pronkstukken. Zij worden ge¬
bouwd uit duur hout (palm e.a.) en worden
blank afgewerkt. Daardoor geven ze een wat kil¬
le indruk. De modelbouwer die wat meer sfeer
in zijn werk wil leggen, zal zelf moeten uitvin¬
den hoe hij daar uitkomt. De verdienste van het
boek ligt in het feit dat het een beeld geeft van
een aantal schepen waarvan tot hiertoe geen
plans beschikbaar waren die het mogelijk ma¬
ken daarmee een model te bouwen. Tevens
wordt hun rol belicht die zij hebben gespeeld
tijdens de revolutie die leidde tot de onafhanke¬
lijkheid van de Verenigde Staten.
J. Van Beylen
R. P. de Kerbrech, D. L. Williams, Cunard
White Star liners of the 1930s (Londen: Con¬
way Maritime Press, 1988, 127 p., ill., ISBN 085177-473-3, X 15,-).
Beide auteurs, die al vele j aren achtereen bijdra¬
gen over de scheepvaart leveren aan het beken¬
de periodiek ‘Ships Monthly,’ hebben zich in
dit boek samen toegelegd op de transatlantische
schepen van de Cunard en de White Star Line,
die in 1934 fuseerden tot de Cunard White Star
Line. Deze fusie vormde één van de meest dra¬
matische gebeurtenissen in de geschiedenis van
de transatlantische scheepvaart. Daarbij is het
zwaartepunt ditmaal gelegd op de zogenaamde
‘intermediate liners’, dat zijn dus niet de expres¬
mailboten. Dat wil niet zeggen dat de auteurs
de grote, snelvarende schepen van de expres¬
dienst hebben verwaarloosd; ook de ‘Berenga-
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ria’ (ex-‘Imperator’), ‘Aquitania’ en ‘Maureta¬
nia’ van de Cunard Line en de ‘Majestic’ (ex‘Bismarck’), ‘Olympic’ en ‘Homeric’ (ex-‘Columbus’) van de White Star Line krijgen volop
aandacht, evenals het feit dat de ‘Mauretania’,
‘Olympic’ en ‘Homeric’ in die jaren naar de slo¬
per verdwenen en de ‘Queen Mary’ (van 1936)
en ‘Mauretania’ (van 1939) belangrijk bijdroe¬
gen tot de ‘wedergeboorte’ van de Cunard
White Star Line juist vóór de tweede wereldoor¬
log.
De komst van de eerste Britse motorschepen op
de noordatlantische route met de ‘Britannic’ en
‘Georgic’ van de White Star Line in de jaren der¬
tig wordt uitvoerig beschreven en zelfs is een
klein hoofdstuk gewijd aan de veel minder be¬
kende rol van het opleidingsschip HMS ‘Caledo¬
nia’ (ex-‘Majestic’) bij de Britse marine. De aan¬
hangsels zijn beknopt maar uitstekend met dui¬
delijke bijzonderheden over de schepen, de aan¬
tallen vervoerde passagiers, de snelste reizen
over de Atlantische Oceaan tussen 1923 en
1938 en met een korte chronologie. Dit alles
maakt het boek, naast een belangrijk ‘plaatjes¬
boek’ ook tot een betrouwbaar naslagwerk.
Zoals we van deze auteurs mogen verwachten is
de tekst foutloos, zijn de illustraties voortreffe¬
lijk en is het geheel keurig verzorgd. Kortom,
een boek waar je naar blijft kijken!
L. L. von Münching
Klaus-Peter Kiedel, Uwe Schnall, Lars U. Scholl
(eds.), Arbeitsplatz Schiff. 100 Jahre See-Berufsgenossenschaft 1887-1987 (Hamburg. Ernst
Kabel Verlag, 1987, 301 p„ ISBN 3-8225-00534).
Pas in het begin van deze eeuw werd in Neder¬
land de eerste nationale redersvereniging opge¬
richt. Duitsland kreeg in 1887 als eerste land ter
wereld een in de wet vastgelegde ongevallenver¬
zekering voor zeelieden en daaruit vloeide de
oprichting voort van See-Berufsgenossenschaft,
de eerste nationale redersvereniging in deze
staat. Het onderhavige boek werd geschreven
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan
van deze vakvereniging en behandelt haar ge¬
schiedenis, alsmede de uiteenlopende acitiviteiten die zij ontplooit op het gebied der beveili¬
ging en ongevallenpreventie op schepen. Het be¬
staat uit drie delen in één band.
Het eerste deel is voor zeehistorici het meest in¬
teressant. Hierin wordt een uitvoerig overzicht
gegeven van de honderdjarige geschiedenis van
de See-Berufsgenossenschaft. Op instigatie van
kanselier Otto von Bismarck kwamen in de ja¬
ren tachtig van de 19e eeuw de eerste sociale
verzekeringswetten in Duitsland tot stand, ten¬
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einde de opkomende sociaal-democratische
stroming wind uit de zeilen te nemen. Ook voor
zeelieden kwamen er speciale regelingen. In de
zomer van 1887 nam de Rijksdag een Seeunfallversicherungsgesetz aan, waardoor rederijen ver¬
plicht werden hun werknemers te verzekeren te
gen bedrijfsongevallen. Tevens werd bepaald dat
de reders zich aaneen moesten sluiten in een
vereniging die voor de tenuitvoerlegging van de
wet zorg zou dragen. Nog datzelfde jaar werd
zij opgericht onder de naam See-Berufsgenos¬
senschaft, later meestal kortweg See-BG ge¬
noemd.
Uitvoerig wordt beschreven hoe de vakvereni¬
ging organisatorisch in elkaar zat, welke taken
zij zich stelde en welke veranderingen zij in de
loop der tijden onderging. Twee belangrijke da¬
ta in het bestaan van de See-BG waren 1907 en
1928. In het eerste jaar werd een speciaal fonds
opgericht voor de ondersteuning van invaliden,
weduwen en wezen, dat later Seekasse werd ge¬
noemd. In het laatste genoemde jaar werd een
See-Krankenkasse in het leven geroepen, waar¬
door zeelieden en hun aanverwanten ook een
ouderdoms- en ziekteverzekering kregen.
De twee wereldoorlogen brachten de See-BG
aan de rand van de afgrond, maar dank zij fi¬
nanciële steun van de overkoepelende organisa¬
tie van vakverenigingen kon zij blijven voortbe¬
staan. Hervorming in de jaren vijftig en zestig
zorgden voor stabilisatie. De See-BG is nu een
organisatie die functioneert binnen de grenzen
die zijn gesteld door internationale overeen¬
komsten op het gebied van de scheepsveiligheid.
Economische moeilijkheden en veranderingen
in de Duitse zeescheepvaart en zeevisserij dwin¬
gen de vakvereniging voortdurend op haar qui
vive te blijven.
Een aansluitend hoofdstuk beschrijft de ont¬
wikkeling van de onderkomens van de beman¬
ning gedurende het honderdjarig bestaan van de
See-BG. Met behulp van pakkende citaten
wordt duidelijk gemaakt hoezeer de verblijfsruimten van de schepelingen in comfort zijn
toegenomen, mede dank zij de inspanningen van
de See-BG. Zat de bemanning aan het eind van
de 19e eeuw nog als haringen in een ton opeen¬
gepakt in bedompte en lawaaierige ruimten, he¬
den ten dage wordt wel gesproken van ‘ongun¬
stig gesitueerde luxe hotelkamers’. Fraaie foto’s
maken de ontwikkeling aanschouwelijk. Inder¬
daad lijken de afbeeldingen van moderne hutten
op de met groothoeklens genomen foto’s van
luxe hotelkamers die men in reisgidsen pleegt
aan te treffen. Voor de betrokken zeelieden valt
te hopen dat de schijn in dit geval niet bedriegt!
Het tweede deel van het boek beschrijft onge-

vallenpreventie en beveiliging op schepen in het
algemeen. In dat kader worden achtereenvol¬
gens afzonderlijk behandeld: stabiliteit der
schepen, scheepsmachines, brandbeveiliging, ge¬
luidsoverlast, nautische ontwikkelingen, red¬
dingsmiddelen, samenstelling der bemanning,
beveiligingsdienst, medische zorg aan boord, ge¬
vaarlijke ladingen, veiligheid der gas- en chemicaliëntankers, veiligheid op de koopvaardijvloot
en ontwikkeling der ongevallencijfers. Al deze
hoofdstukken zijn goed leesbaar, maar door de
gedetailleerde uitwerking van toch al specialisti¬
sche onderwerpen voornamelijk voor speciaal
geïnteresseerden van belang. Actuele thema’s
worden niet geschuwd. Zo bevat het hoofdstuk
over de samenstelling der bemanning een aparte
paragraaf over vrouwen aan boord en is het
derde deel van het boek geheel gewijd aan de in
de laatste jaren genomen maatregelen tot be¬
scherming van het zeemilieu.
De redacteurs hebben er goed op toegezien dat
de diverse bijdragen geen nodeloze overlappin¬
gen bevatten. Het geheel is met zorg voorzien
van mooie, scherp afgedrukte illustraties in
kleur en zwart-wit en elk hoofdstuk bevat een
uitgebreid notenapparaat. Geen boek om open
te slaan bij het knapperend haardvuur, wél een
gedegen studie over een nog weinig uitvoerig be¬
schreven onderwerp. Moge de Nederlandse vak¬
organisatie te zijner tijd met een even fraaie ju¬
bileumuitgave op de proppen komen!
R. B. Prud’homme van Reine
P. C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaar¬
dijvloot omstreeks 1700 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1987, Hollandse Historische
Reeks nr. VIII, 296 p„ ill., ISBN 90-6707-1595, f. 56,-).
Wat was de betekenis van de Nederlandse
vrachtvaart in de Europese wateren voor de
werkgelegenheid van zeevarenden omstreeks
1700? Dat is de centrale vraag in de dissertatie
van P. C. van Royen. Tot voor kort was de in
1972 verschenen studie van A. M. van der Woude Het Noorderkwartier, een regionaal histo¬
risch onderzoek in de demografische en econo¬
mische geschiedenis van westelijk Nederland
van de late middeleeuwen tot het begin van de
negentiende eeuw voor het beantwoorden van
deze vraag maatgevend. Van der Woude consta¬
teerde een drastische daling in het bevolkings¬
aantal van Noord-Holland tussen 1650-1750
van 83.000 zielen, ofwel 32,6% van de bevol¬
king en een bijna gelijktijdig inkrimpen van het
reservoir van zeelieden, namelijk in de periode
1675-1740. In de studie werd een verband ge¬
suggereerd tussen deze twee ontwikkelingen.

Rond 1700 zou volgens Van der Woude de zee¬
scheepvaart als bron van werkgelegenheid in
Noordhollands Noorderkwartier weinig meer te
betekenen hebben. Zijn voornaamste bewijsma¬
teriaal waren de Sonttoltabellen, waarin de ver¬
meldingen van schippers uit het Noorderkwar¬
tier vrijwel volledig verdwenen tussen 1630 en
1700.
Nieuw bronnenmateriaal, door Van Royen on¬
derzocht en bewerkt, heeft tot een wellicht sen¬
sationeel te noemen nieuwe visie geleid op dit
deel van de Nederlandse zeegeschiedenis. Deze
bronnen zijn vooral de zogenaamde ‘scheepsverklaringen’ of ‘attestaties’ en de ‘bevrachtingscontracten’, opgemaakt door notarissen geves¬
tigd te Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Zij geven informatie over de grootte
van het schip, het scheepstype en de scheeps¬
naam, de bestemming, de namen van de beman¬
ningsleden die het document mede-ondertekenden, hun leeftijd, woonplaats en funktie aan
boord. De grote hoeveelheid scheepsverklaringen danken we aan het feit, dat schippers rond
1700 gewoon waren om een verklaring te laten
opstellen door een notaris als zich tijdens een
reis iets bijzonders had voorgedaan wat moge¬
lijk schade kon opleveren aan schip of lading.
De meeste scheepsverklaringen hadden betrek¬
king op het weer, oorlog en kaapvaart en con¬
flicten aan boord. Een bijzonder prettige bij¬
komstigheid was, dat de schippers bij het opma¬
ken van zo’n verklaring een deel van hun be¬
manning meenamen om te ondertekenen.
Het materiaal geeft veel informatie over de
menselijke kant van het bedrijf. Het varen in de
Europese wateren was minder seizoensgebon¬
den dan tot nu toe werd aangenomen. Van een
gewoonte tot een winterstop was geen sprake,
er werd slechts niet gevaren als het écht niet
meer kon, door bijvoorbeeld ijsgang. Hoewel
zeelui per reis werden aangenomen, hadden zij
in de praktijk het gehele jaar werk. Tamelijk ris¬
kant was de vaart op de Middellandse Zee en op
Archangel (kaapvaart). De levensomstandighe¬
den aan boord van de vrachtvaarders in de Eu¬
ropese wateren lijken beter te zijn geweest dan
bij de V.O.C. en de marine.
Van Royen gebruikt de attestaties om de ver¬
houding te bepalen tussen de aantallen Neder¬
landers en buitenlanders op de vrachtschepen
en om de geografische samenhang te onderzoe¬
ken tussen de schippers en hun bemanningen.
Het aandeel van buitenlandse zeelieden blijkt
ongeveer een kwart te zijn geweest, behalve bij
Amsterdamse schippers, waar ongeveer 43% van
de bemanningen uit het buitenland afkomstig
was. De samenstelling van het scheepsvolk werd
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voornamelijk bepaald door de plaatselijke en re¬
gionale arbeidsmarkt. De schippers hadden bij
het werven van hun bemanningen een sterke
voorkeur voor plaats- en streekgenoten. Naar¬
mate zij verder van Amsterdam woonden, nam
de samenhang tussen de plaatsen van herkomst
van schipper en bemanning toe. Naarmate de
reisbestemming riskanter was, nam het aandeel
van Nederlandse varenslieden af en dat van bui¬
tenlanders toe. In dat geval waren de carrière¬
kansen voor de buitenlanders weer groter.
Een van de meest spectaculaire resultaten van
het onderzoek is de ontdekking dat er géén
sprake was van een specialisatie in vaargebieden
onder de schippers. De Sonttoltabellen zijn der¬
halve ongeschikt als indicator voor de gehele
vrachtvaart. Een afname van het aantal schip¬
pers uit Noord-Holland zegt daarom niets over
een afname van het zeevarend bedrijf als bron
van werkgelegenheid in Noord-Holland. Inte¬
gendeel: uit de cijfers van Van Royen blijkt dat
33% van de Nederlandse varensgasten uit het
Noorderkwartier afkomstig was en dat ook op
de Waddeneilanden en in Friesland de zeevaart
een belangrijke bron van werkgelegenheid was
omstreeks 1700. In totaal vonden 14.000 tot
15.500 zeelui uit deze gebieden een bestaan op
de zeegaande schepen van de Republiek. De
vaart op de ‘kleine Oost’ bood 1000 tot 1500
man werk. Rond 1700 was de bevolking van
Noord-Holland aanzienlijk afgenomen. Omdat
dit gebied een toenemende hoeveelheid zeeva¬
renden aanleverde nam de relatieve betekenis
van de zeescheepvaart voor de werkgelegenheid
dus niet af, maar toe.
Ook waar Van der Woude al rond 1700 een al¬
gemeen verspreide ontevredenheid signaleerde
over de kwaliteit van de Nederlandse zeelui, wij¬
zen de door Van Royen bestudeerde bronnen in
een andere richting: het alfabetisme bleek hoog,
met name onder de jongere zeelui en de groep
die carrière maakte was groter dan die van de
degraderende zeelieden. Het lijkt erop dat de
klachten in de eerste helft van de 18e eeuw
meer van toepassing zijn geweest op de V.O.C.
en de marine dan op de vrachtvaart.
Ook het laatste hoofdstuk van het boek geeft
interessante informatie. Met behulp van een lastage-formule berekent Van Royen de vervoers¬
capaciteit van het grootste deel van de koop¬
vaardijvloot van de Republiek rond 1700. Op¬
merkelijke conclusie: het laadvermogen van de
schepen nam toe tussen 1636 en 1700-1710,
maar de bemanningsaantallen groeiden niet
evenredig mee. Ofwel: de produktiviteit van de
vloot nam toe.
Tot slot: Zeevarenden op de koopvaardijvloot is
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niet alleen een zeer interessant werk vanwege de
opmerkelijke onderzoeksresultaten, maar ook
bijzonder boeiend en prettig geschreven en niet
gespeend van humor. Meer dan eens deden zin¬
nen in het boek mij in lachen uitbarsten. Ik kan
u het lezen van deze uitgave van De Bataafsche
Leeuw ten zeerste aanbevelen.
H. J. A. Dessens
Alan Stimson, The Mariner’s Astrolabe. A sur¬
vey of known, surviving sea astrolabes (Utrecht:
HES Publishers, 1988, 190 p., ISBN 90-6194017-6; HES studies in the history of cartogra¬
phy and scientific instruments IV).
Met de aanvang in 1984 van de reeks ‘HES Stu¬
dies’ heeft deze Utrechtse uitgever een verdien¬
stelijke stap gezet. Helaas zijn geen der eerdere
uitgaven in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
besproken, terwijl verschillende titels daartoe
wel aanleiding geven. Met The Mariner’s Astro¬
labe van Alan Stimson wordt daarmee een aan¬
vang gemaakt.
Een ‘mariner’s astrolabe’ wordt in het Neder¬
lands een zee-astrolabium genoemd. Dit is een
wielvormig instrument meestal gemaakt van ge¬
goten brons waarmee op zee de hoogte van een
hemellichaam boven de kim kon worden geme¬
ten. Met dit gegeven kon de zeeman, mits hij in
het bezit was van een declinatietabel, zijn geo¬
grafische breedte berekenen. De breedte van
een waarnemer is een der twee elementen van
zijn positie, de geografische lengte is het andere
element. Pas in de tweede helft van de 18e
eeuw kon door verbetering van instrumenten,
rekenmethodes en tabellen, ook de lengte op
zee langs astronomische weg worden gevonden.
Tot die tijd bestond het bestek, althans buiten
zicht van de kust, uit de breedte in combinatie
met een gegiste lengte. Voor het meten van de
hoogte beschikte de zeeman in de loop der eeu¬
wen over verschillende instrumenten zoals kwa¬
drant, zee-astrolabium, graadboog (jacobsstaf),
hoekboog (Daviskwadrant), octant en sextant.
Het zee-astrolabium is in de tweede helft van de
15e eeuw op zee in gebruik genomen door de
Spanjaarden en is daarna over Europa verspreid.
Omstreeks 1700 was het op zee niet meer in ge¬
bruik. Alle hierboven genoemde instrumenten
zijn, in hun vroege uitvoering, nu zeldzaam.
Voor zee-astrolabia en graadbogen geldt dat die
nu sowieso zeldzaam zijn. Alan Stimson, navigatieconservator in het National Maritime Mu¬
seum in Londen, heeft het thans bekende aantal
van 65 zee-astrolabia tot onderwerp gemaakt
van zijn boek. Hij kon daarbij bouwen op publi¬
caties over deze instrumenten door D. W. Wa¬
ters, M. Destombes en R. W. G. Anderson. Het

voordeel dat Stimson boven deze auteurs heeft,
is dat hij gebruik heeft kunnen maken van de
neerslag van de explosieve groei als gevolg van
duikactiviteiten in de laatste twintig jaar. Deze
groei laat zich goed illustreren door het aantal
van 21 zee-astrolabia dat Waters in 1956 kon
publiceren en het aantal van 65 door Stimson
thans. Met de toename in aantal is ook de ken¬
nis over deze instrumenten toegenomen. In The
Mariner’s Astrolabe wordt het zee-astrolabium
nauwkeurig ontleed en besproken. Onderdelen
als alidade, draaiïngsas, ophangring alsmede
graadverdeling, gewicht en materiaal worden
onderling en met geschreven bronnen vergele¬
ken zodat er conclusies kunnen worden getrok¬
ken. Een daarvan is dat Nederlanders als enigen
bij de vervaardiging van astrolabia een stan¬
daardmaatvoering hebben gehanteerd. Ook wa¬
ren het Nederlanders die de ballast van het in¬
strument, nodig om het bij harde wind stabili¬
teit te geven, van de onderzijde van het instru¬
ment naar de bovenzijde hebben verplaatst
waardoor de stabiliteit verbeterde.
Tenslotte waren het Nederlanders die het half¬
ronde astrolabium invoerden. Dat was niet een
hele maar een halve cirkel waardoor bij eenzelf¬
de gewicht een grotere diameter en dus een gro¬
tere nauwkeurigheid mogelijk werd. Het totale
aantal bewaard gebleven zee-astrolabia van Ne¬
derlandse makelij bedraagt 9. Andere landen
van herkomst zijn Portugal, Spanje, Frankrijk,
Duitsland en Engeland. Het zijn alleen de Ne¬
derlandse astrolabia waarvan in alle gevallen
met zekerheid het land van herkomst kon wor¬
den vastgesteld. Dit kon deels omdat het wrak
waarin het instrument werd gevonden bekend
was, maar ook door ingeslagen merken van de
V.O.C. of door de ingegraveerde naam van een
maker of eigenaar. Juist over makers van astro¬
labia is bitter weinig bekend, zowel in Neder¬
land als daarbuiten. In ons land deed het zeeastrolabium waarschijnlijk in de tweede helft
van de 16e eeuw zijn intrede en het verdween
ongeveer honderd jaar later. De V.O.C. heeft
deze instrumenten na 1675 niet meer aan haar
schepen meegegeven. Aangezien de V.O.C.
voorschreef dat, tot dat jaar, elk schip drie zeeastrolabia meekreeg is aannemelijk dat er heel
veel meer van deze instrumenten zijn geweest
dan de 9 thans bewaarde. Er zal zeker een aan¬
tal vanwege het brons zijn versmolten, maar de
veronderstelling dat er in wrakken nog een aan¬
tal zal zitten, lijkt gerechtvaardigd. Bij het on¬
derzoek van een nieuw gevonden zee-astrola¬
bium, ongeacht nationaliteit, zal het boek van
Stimson een onmisbaar werk zijn. De histori¬
sche inleiding, gevolgd door een uitvoerige en

geïllustreerde beschrijving van de bewaarde ex¬
emplaren zullen een belangrijke bron zijn voor
onderzoekers. Ook de bijlagen waarin merken,
namen, dateringen, nationaliteiten worden be¬
handeld alsmede het uitvouwbare blad met
schaaltekeningen van de bewaarde exemplaren,
bevatten zeer veel informatie. Maar niet alleen
voor maritiem-archeologen: ook voor museum¬
conservatoren, verzamelaars en onderzoekers
betekent deze publicatie een waardevolle aan¬
winst.
W. F. J. Mörzer Bruyns
Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen
op Spitsbergen, J. Hacquebord & W. Vroom,
red. (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988,
200 p., ill., ISBN 90-6707-186-2).
De walvisvaart is wellicht het meest tot de ver¬
beelding sprekende bedrijf van de 17e en 18eeeuwse Nederlandse handelsactiviteit. Het histo¬
risch verloop daarvan werd reeds in de 19e
eeuw beschreven, maar het historisch onder¬
zoek richtte zich in het bijzonder op de geogra¬
fische en economische archivalia en op de biolo¬
gie, heel wat minder op de menselijke en techni¬
sche aspecten. Grondig archeologisch onder¬
zoek is nog maar tijdens de laatste decennia tot
ontwikkeling gekomen. Na een verkennend be¬
zoek door J. B. Kist van de Afdeling Nederland¬
se geschiedenis van het Rijksmuseum te Amster¬
dam (1978) werden tussen 1979 en 1981 drie
groots opgezette expedities uitgezonden om op¬
gravingen uit te voeren op Amsterdameiland in
de noordwesthoek van Spitsbergen, waar het
bekende Smeerenburg was gevestigd. Deze ex¬
pedities gebeurden op initiatief en met mede¬
werking van het Arctisch Centrum Carl Denig
van de Rijksuniversiteit Groningen. Gelijklo¬
pend daarmee werd een archiefonderzoek aan¬
gevat.
Het resultaat van deze ondernemingen werd in
de loop van 1988 getoond in een tentoonstel¬
ling in het Rijksmuseum en die ging gepaard
met de publicatie van een fraaie, uitgebreide en
belangwekkende studie die, samen met de cata¬
logus van de tentoonstelling, een beeld geeft
van het dagelijks leven en werken van de 17eeeuwse Nederlandse walvisvaarders in het Hoge
Noorden, in het bijzonder op Spitsbergen.
Smeerenburg op dit eiland was, samen met de
basis op Jan Mayen, de bijzonderste nederzet¬
ting voor de verwerking van de gevangen walvis¬
sen. Het merkwaardige aan dit onderzoek was
het feit dat het een gebied betrof dat na de 17e
eeuw nooit meer door een andere bewoning
werd verstoord. De opgravingen leverden, als ge¬
volg van de aard van het terrein, verrassende
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vondsten op. Dit heeft geleid tot een multi-disciplinaire studie die in dit boek wordt uiteen¬
gezet. Waarschijnlijk zullen er later nog meer
studies uit voortspruiten. Het resultaat van het
archeologisch onderzoek wordt in het boek
door 15 auteurs beschreven. Er kan alvast wor¬
den gesteld dat de afzonderlijke artikelen een
bijzonder helder en overzichtelijk beeld geven,
waardoor men een brede en veelzijdige kijk op
het thema krijgt, althans van het verblijf op
Spitsbergen. Over de walvisvaart als dusdanig
wordt - de titel van het boek ten spijt - niets ge¬
schreven.
Als een soort inleiding tot de omstandigheden
waarin de walvisvaart begon en hoe de Neder¬
landers daarvan het economisch belang gingen
beseffen, schrijft A. M. van der Woude (7 blz.),
waarna J. R. Bruijn de ontplooiing van het
nieuwe bedrijf (tot 1670) schetst (9 blz.). P. D.
J. van Iterson gaat nader in op de rol die de no¬
taris in de vroege Nederlandse walvisvaart speel¬
de, in het bijzonder van notaris J. F. Bruijningh
(5 blz.). G. Schilder geeft aan de hand van de ei¬
gentijdse kaarten een overzicht van de verken¬
ning en ontdekking van Spitsbergen (17 blz.).
De kern van het onderwerp, nl. de opgravingen,
wordt ingeleid door L. Hacquebord (18 blz.),
die de traankokerijen en de traanovens op de
kust van Spitsbergen beschrijft aan de hand van
de archeologische vondsten die worden vergele¬
ken met de archivalia. In dit artikel wordt de
behuizing van de bewoners in grote trekken
beschreven, waaruit o.m. blijkt dat er drie pe¬
riodes zijn geweest. De auteur stelt dat het aan¬
tal bewoners in oudere studies altijd fel overdre¬
ven was en bewijst dat de nederzetting normaal
niet meer dan 100 a 200 mensen telde. Hoe de
behuizing er op Smeerenburg moet hebben uit¬
gezien, kon enigermate worden gereconstrueerd
door H. J. Zantkuijl (13 blz.), die zijn bevindin¬
gen vergelijkt met de bekende iconografie en
met de kennis van de huizenbouw in Nederland.
Zijn tekst wordt verduidelijkt door een aantal
plattegronden en isometrische vogelvluchttekeningen. Van een traanoven geeft hij eveneens
een reconstructietekening. Waar mensen verblij¬
ven, ontstaan na korte tijd afval- en puinhopen
en dit was eveneens het geval in Smeerenburg.
L. Hacquebord (11 blz.) ontleedt in zijn bijdra¬
ge de aard van de gebruiksvoorwerpen die in dit
afval werden teruggevonden, in het bijzonder
het vaatwerk en enig walvisvangstgereedschap.
Er werden eveneens lederen voorwerpen aange¬
troffen zoals schoenen, laarzen, messcheden,
die worden beschreven door O. Goubitz (6
blz.). Deze auteur komt tot het verrassende be¬
sluit dat in de toch wel barre omstandigheden
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vooral lage schoenen werden gedragen, die met
nogal primitieve middelen enigszins werden aan¬
gepast.
De meest in het oog springende vondsten vor¬
men de grote hoeveelheden textielwaren die in
onverwacht goede toestand werden teruggevon¬
den. Deze worden beschreven door S. Y. VonsComis (22 blz.). Het gaat vooral om fragmenten
van of hele kledingstukken. Die leveren heel
wat inlichtingen op over de 17e eeuwse dage¬
lijkse werkkleding, waarover tot hiertoe niet zo¬
veel bekend was. Op Spitsbergen werden vooral
kledingstukken uit wol aangetroffen, ook wel
uit vilt en linnen. Daaronder zijn kousen, broe¬
ken, vesten en een merkwaardige reeks gebreide
mutsen. Terloops zij opgemerkt dat daarbij b.v.
geen rode Baskische muts werd aangetroffen,
waar op eigentijdse schilderijen toch duidelijk
te zien is dat die door Baskische harpoeniers
werd gedragen.
De voeding van de walvisvaarders en de daarmee
samenhangende gezondheidstoestand werd on¬
derzocht aan de hand van zowel plantaardig als
dierlijk voedselafval, dat dank zij de permafrost
van het gebied ook in bijzonder goede toestand
werd aangetroffen. Dit aspect werd onderzocht
door L. H. van Wijngaarden-Bakker en J. P. Pais
(6 blz.), waarbij de gebruikelijke voedingswaren
die op de victualielijsten werden vermeld, nader
worden beschreven. Het is duidelijk dat de voe¬
ding in direct verband stond met de kwaliteit
van het verblijf. Dit ondervonden tot hun scha¬
de de zeven overwinteraars van wie de graven in
1980 werden teruggevonden. L. Hacquebord
vertelt (6 blz.) de aanleiding tot deze pogingen
om op Spitsbergen te overwinteren en de tragi¬
sche lotgevallen van de vrijwilligers, die alle
door ontbering en vooral door de geduchte
scheurbuik omkwamen. W. J. Mulder, G. J. R.
Maat en M. L. P. Hoogland (10 blz.) gaan nader
op dit thema in en onderzoeken de stoffelijke
resten van deze overwinteraars en van vijftig an¬
dere overleden walvisvaarders. De skeletten wer¬
den in Nederland aan een fysisch-antropologisch onderzoek onderworpen dat leidde tot
een beter inzicht in de gevolgen van een aantal
ziekten die heden ten dage nog moeilijk te be¬
studeren zijn. Uit het onderzoek bleek ook dat
de walvisvaarders al bij hun aankomst op Spits¬
bergen niet bijzonder gezond waren. Het vita¬
mine C-arme dieet zorgde ervoor dat ze een ge¬
makkelijke prooi van de gevreesde scheurbuik
werden. Het minder dan vijftig jaar durende ver¬
blijf van walvisvaarders op Spitsbergen (16151660) heeft uiteraard invloed gehad op het mi¬
lieu. Om de schade vast te stellen werd door W.
O. van de Knaap (6 blz.) een bodemprofiel be-

studeerd waaruit de vervuiling kon worden afge¬
leid aan de hand van de fossielinhoud op ver¬
schillende diepten: gras, mos, zaden, pollen,
etc. Daaruit blijkt dat de natuur een eeuw nodig
had om tot de oorspronkelijke toestand terug te
keren. Meteen was dit onderzoek ook aanlei¬
ding om de temperatuursveranderingen van het
gebied te bestuderen. In het laatste artikel vra¬
gen de auteurs P. J. H. van Bree en L. Hacque¬
bord (6 blz.) zich af of de Nederlanders de
Groenlandse walvis in de Noordatlantische wa¬
teren hebben uitgeroeid. Zij halen daarbij een
aantal vangstquota aan die bewijzen dat de Ne¬
derlanders daar inderdaad grotendeels voor ver¬
antwoordelijk zijn. Zij wijzen er - overigens te¬
recht - op dat men zich daar toen niet van be¬
wust was.
Een lijst van schepen die naar Spitsbergen en
Jan Mayen voeren tussen 1612 en 1642 en die
in de archieven vermeld worden, sluit de artike¬
lenreeks. Zij werd samengesteld door L. Hac¬
quebord (12 blz.). In de opsomming worden
talrijke schepen bij naam genoemd en eveneens

persoonsnamen. Het valt op dat slechts zelden
gewag wordt gemaakt van het scheepstype.
Naast enkele oorlogsschepen wordt een enkele
maal een jacht en een galjoot vermeld (1635).
Na de literatuurlijst en de beknopte Engelse ver¬
taling van de artikelen, volgt de catalogus van
de tentoonstelling die 313 stuks omvat. De ten¬
toonstelling was opgebouwd uit cartografische
documenten, archiefdocumenten, scheepsjour¬
nalen, iconografie, voorwerpen uit balein, been,
een keuze uit de archeologische vondsten en
een enkel scheepsmodel.
Het boek is tot stand gekomen dank zij de sa¬
menwerking van het Rijksmuseum te Amster¬
dam, het Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit
Groningen onder auspiciën van de Willem Barentsz Stichting, Groningen en met financiële
steun van het Prins Bernhard Fonds, Amster¬
dam. Het werk valt op door zijn overvloedige,
uitstekende illustraties in zwart-wit en kleur en
door de kwaliteit van deze afbeeldingen.
J. Van Beylen

Boekaankondigingen
Van juli tot november 1988 hield het Nationaal
Scheepvaartmuseum in Antwerpen onder de ti¬
tel ‘Belgica. De eerste overwintering in Antarc¬
tica 1897-1899’ een tentoonstelling in de naast
het Museum liggende sleepspits Lauranda. Na
Antwerpen ging de tentoonstelling naar scheep¬
vaartmusea in Stavanger, Oslo, Bergen en Tram¬
s'. Deze Belgisch-Noorse samenwerking is geen
toeval. Aan de Belgica-expeditie naar Antarctica
werd door een aantal Noren deelgenomen, on¬
der wie de later beroemd geworden poolreiziger
Roald Amundsen.
Het Scheepvaartmuseum in Antwerpen herbergt
een omvangrijke verzameling materiaal van de
expeditie waarbij voor het eerst door mensen in
Antarctica werd overwinterd. Regelmatige be¬
zoekers van het Museum zullen zich het model
van de Belgica herinneren en ook het kraaienest
die beide permanent staan opgesteld. In de Lau¬
randa is nu veel meer materiaal te zien.
Bij de tentoonstelling behoort een boekje Belgi¬
ca. De eerste overwintering in Antarctica 18971899 (Antwerpen/Stavanger: 1988, 77 p.), uit¬
gegeven onder auspiciën van de North Sea So¬
ciety te Stavanger. Het bevat een beschrijving
van de reis van de Belgica en is rijk geïllustreerd

met onder andere afbeeldingen van geëxposeerd
materiaal. Hierbij is ook een indrukwekkende
foto van de Belgica die bij maanlicht is gemaakt
tijdens de zuidpoolnacht, met een belichtings¬
tijd van 90 minuten. Het Scheepvaartmuseum
heeft een fraai boekje geproduceerd, dat ook
qua inhoud zeer de moeite waard is.
W. F. J. Mörzer Bruyns
Conway Maritime Press publiceerde onlangs Bri¬
tain’s maritime heritage. A guide to historic ves¬
sels, museums and maritime collections (Lon¬
den: 1988, 126 p., ISBN 0-85177-474-1). De
gids werd met kennelijke zorg samengesteld
door Veryan Heal, oud-hoofd van de afdeling
archeologie van het National Maritime Museum
in Greenwich. Het boekje bevat een lijst, alfabe¬
tisch gerangschikt naar plaatsnaam, van maritie¬
me musea, verzamelingen en historische vaartui¬
gen in het Verenigd Koninkrijk. Van de instel¬
lingen worden gegevens over ligging, bereikbaar¬
heid, openingstijden, toegangsprijzen alsmede
een beknopte omschrijving van de aard van de
verzameling gegeven. De gids is smaakvol geïl¬
lustreerd en geproduceerd op een voor reizigers
handzaam formaat. Voor liefhebbers van mari-
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tiem erfgoed, die de Noordzee oversteken, zal
deze gids dan ook onmisbaar zijn.
W. F. J. Mörzer Bruyns

dienst die in 1886 werd ingesteld en die nog al¬
tijd als toeristische bootdienst bestaat.
H. J. A. Dessens

Als nummer 14 in de serie ‘Anatomy of the
ship’ verscheen van de hand van A. Ross The
destroyer 'The Sullivans’ (Londen: Conway Ma¬
ritime Press, 1988, 119 p., ISBN 0-85177-4768). In deze publicatie richt de auteur het zoek¬
licht op een Amerikaanse torpedobootjager, die
nu als museumschip in Buffalo (New York,
U.S.A.) voor het publiek toegankelijk is. Het
schip is vernoemd naar de (vijf) gebroeders Sul¬
livan, die in november 1942 in de Pacific bij de
torpedering van de Amerikaanse kruiser ‘Ju¬
neau’ de dood vonden. Het is een vertegenwoor¬
digster van de omvangrijke, 175 eenheden tel¬
lende Fletcher-klasse.
Op de stofomslag van het boek staat vermeld
dat, in afwijking van de gebruikelijke benade¬
ring bij monografieën van de serie, niet slechts
één aspect, maar zowel de geschiedenis als de
technische details en de verschijningsvorm van
‘The Sullivans’ worden belicht. Toch zijn
slechts twee bladzijden aan de geschiedenis van
het schip gewijd en slechts tien aan een techni¬
sche beschrijving; de foto’s nemen 21 bladzij¬
den in beslag en de technische tekeningen 78.
In zijn voorwoord stelt de auteur dan ook, dat
het doel van zijn boek is om modelbouwers en
shiplovers van veel gegevens te voorzien. Aan
dat doel beantwoordt het boek ruimschoots.
Het valt op dat zesmaal meer tekst is gewijd aan
de voortstuwingsinstallatie dan aan het scheeps¬
ontwerp. Geïnteresseerden in de ontwerpge¬
schiedenis en de technische evaluatie van het
scheepstype verwijst de auteur terecht naar eni¬
ge gerenommeerde boekwerken op dit gebied.
Het is in dit verband interessant de aanpak van
dit boek te vergelijken met die van deel 11, The
cruiser ‘Bartolomeo Colleoni’ van F. en V. Gay.
De Koninklijke Marine heeft geen ‘Fletcher’ in
dienst gehad, maar inclusief de Verenigde Sta¬
ten is in vijftien landen marinepersoneel met de
schepen vertrouwd. Uit deze hoek is veel be¬
langstelling te verwachten. Voor hen en voor
modelbouwers is het fraai uitgevoerde boek ze¬
ker een aanwinst.
A. van Dijk

Tot rond 1900 was de riviervisserij in Nederland
en met name de zalmvisserij nog van grote bete¬
kenis. Daarna ging het snel bergafwaarts met de¬
ze bedrijfstak, door vele nu nog levende inwo¬
ners van Woudrichem, Hardinxveld en Heerewaarden van nabij gekend. Hoewel er tot in de
jaren direct na de tweede wereldoorlog nog vol¬
op op de grote rivieren werd gevist, verdwenen
de vis en daarmee de riviervisserij steeds sneller.
Oorzaken van het verdwijnen van de trekvissen
als zalm, steur, elft en flint waren de vervuiling
van de Rijn en de waterbouwkundige werken
ter regulering van de waterstand.
Het standaardwerk over de visserij op de rivie¬
ren is nog altijd de studie van T. H. van Doorn
Terminologie van riviervissers in Nederland (As¬
sen, 1971). Nü is er dan het boek van D. J. de
Jong e.a., Hardinxveld en de riviervisserij (Hardinxveld-Giessendam: Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam, 1988, 405 p., ISBN
90-70960-23-0), waarin de couleur locale van
een voormalig riviervissersdorp uitstekend tot
uitdrukking komt. In dit schitterend verzorgde
boek met prachtige reproducties van oude fo¬
to’s en andere illustraties worden door vijf au¬
teurs diverse aspecten beschreven van de nu uit
hun woonplaats verdwenen visserij. Aan de orde
komen onder andere de verschillende vormen
van visserij, de gebruikte vaartuigen, het leven
van de vissers en de visserijvereniging. Het boek
staat vol met verhalen over gebeurtenissen uit
een nog maar zeer kort geleden verdwenen stuk
Nederland, waarin de nauwe band tussen mens
en natuur het dagelijks leven bepaalde.
H. J. A. Dessens

F. Boom, W. J. J. Boot en W. G. Klein zijn de
auteurs van Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren (Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1987, 120 p„ ISBN 90-6707-138-2). In
tekst, foto’s en scheepstekeningen worden op
amusante en vaak anekdotische wijze de weder¬
waardigheden verhaald van deze spoorwegveer¬
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E. Lievense-Pelser, Inventaris van het archief
van het college van aalmoezeniers, sedert 1666
van regenten van het aalmoezeniersweeshuis
1613-1825 (1828) (Amsterdam, 1988). Een
kennelijk moeilijk te inventariseren archief - de¬
ze inventaris is het resultaat van een derde po¬
ging - van belang voor maritieme, sociale en eco¬
nomische historici, die zijn geïnteresseerd in het
in dienst sturen van (weesjongens naar de VOC
en oorlogsvloot (tweede helft achttiende eeuw).
P. C. van Royen
Na enige jaren van stilte publiceerde de Rijks¬
dienst voor de IJsselmeerpolders in 1988 in de
reeks Flevoberichten weer een deel, dat is ge¬
wijd aan het verslag van het onderzoek van een
scheepswrak. P. B. Zwiers en K. Vlierman zijn

de auteurs van De ‘Lutina’, een Overijssels
vrachtschip, vergaan in 1888. Het onderzoek
van een vrachtschip, gevonden op kavel H48 in
Oostelijk Flevoland (Lelystad: R.U.P., 1988,
94 p., losse map met 6 bladen met plans; Flevobericht nr 292; ISBN 90-369-1041-2).
Het rapport is een verslag van het onderzoek
dat in mei/juni 1976 op de vindplaats van het
wrak werd ingesteld, aangevuld met resultaten
van later onderzoek van inventaris en lading van
het schip. Het vaartuig in kwestie is een binnen¬
vaartschip van een type, dat het midden houdt
tussen een Hasselter aak en een Overijsselse
praam. De (waarschijnlijke) identiteit van het
schip de ‘Lutina’ en de datum van ondergang,
20 november 1888, konden worden vastgesteld
aan de hand van contemporaine kranteberichten.
Het vondstcomplex was bijzonder rijk. Vele uit¬
rustingsstukken, gereedschappen, stukken huis¬
raad en persoonlijke eigendommen werden aan¬
getroffen. Het rapport bevat een nauwgezette
en geïllustreerde opsomming van alle vondsten.
Onder de vondsten waren een paar opmerkelij¬
ke stukken. Een kompas, een rode, een groene
en een blanke glazen bol, waarschijnlijk navigatielichten, en het geraamte van iemand die niet
meer op tijd uit het ruim is kunnen komen op
het moment van ondergang van het schip:
schipper Jan Kisjes, 68 jaar oud, uit Zuidwolde,
of Reinder Tulp, zijn knecht, uit Zwartsluis en
64 jaar oud.
Een interessant verslag over een scheepswrak en
zijn inventaris, in de woorden van het verslag,
‘getuigenissen van een drama van twee oude
mannen en een oud schip’.
L. M. Akveld
Bij graafwerk aan de Utrechtse Van Hoornekade werd eind 1930 het wrak van een vaartuig
aangetroffen.
Belangrijkste constructiedeel
daarvan was een uitgeholde eikestam, ca. 14
meter lang, bij een grootste breedte van ruim
1.90 meter. Het vaartuig was in voor en achter¬
schip verlengd met twee eveneens eikehouten
bodemplanken in de vorm van een afgeplatte
gelijkbenige driehoek, 2 tot 2,5 meter lang. Een
groot aantal spanten bezorgde die romp extra
sterkte. Het vaartuig had aan stuur- en bak¬
boord drie met houten pennen bevestigde gan¬
gen, waarvan de middelste een halfronde vorm
had.
Tal van deskundigen gaven toentertijd hun me¬
ning over de aard van het schip: de archeoloog
A. E. van Giffen, de scheepsbouwer G. de Vries
Lentsch, de museumdirecteur J. W. van Nouhuys en de amateurscheepsbouwhistoricus P. H.

van der Wijk bijvoorbeeld. Nóch over de aard
van het vaartuig - zeeschip dan wel riviervaar¬
tuig, met of zonder dek, roeivaartuig dan wel
zeilschip - nóch over de tijd waaruit het stamde
- Romeinse tijd dan wel late middeleeuwen - be¬
stond enige overeenstemming. Toen niet, maar
ook niet in de decennia die sindsdien zijn verlo¬
pen.
De vele onduidelijkheden rond het zogenaamde
schip van Utrecht - sinds 1931 tentoongesteld
in het Centraal Museum in de Domstad - waren
voor de archeoloog R. Vlek aanleiding om een
poging te wagen het vaartuig zijn juiste plaats in
de Westeuropese scheepsbouwhistorie te geven.
Zijn bevindingen legde hij vast in de publicatie
The medieval Utrecht Boat. The history and
evaluation of one of the first nautical archaeo¬
logical excavations and reconstructions in the
Low Countries (Oxford: B.A.R., 1987, 177 p.,
plans; International Series 382; ISBN 0-86054495-8).
De auteur geeft daarin met behulp van eigen¬
tijdse foto’s een beeld van onderzoek en berging
van het vaartuig. Hij zet uiteen hoe het, na een
periode van ongecontroleerde uitdroging, met
creosoot werd geconserveerd en hoe scheeps¬
bouwers van De Vries Lentsch de reconstructie
‘met kracht’ ter hand namen. Vlek analyseert
oude opgravings- en onderzoeksverslagen, verge¬
lijkt de meningen over het schip van Utrecht in
de sinds 1930 verschenen literatuur en past
nieuwe onderzoeksmethoden toe, dendrochronologische en C14- datering; tenslotte legt hij
zijn bevindingen met betrekking tot het schip
van Utrecht naast de resultaten van het onder¬
zoek van een ander in Utrecht aangetroffen
vaartuig, het Waterstraat-schip van 1974.
Zijn conclusies: het schip van Utrecht dateert
uit de 1 le eeuw n. Chr. Qua type markeert het
vaartuig het einde van de ontwikkeling van de
boomstamkano, het is wat men zou kunnen
noemen een volgroeid exemplaar van die familie
van schepen. Het was een riviervaartuig, dat
werd geboomd of gejaagd, géén zeegaand schip.
Vlek’s studie is een intelligent en boeiend ant¬
woord op de raadsels die het schip van Utrecht
tot voor kort omringden.
L. M. Akveld
Hawaii'. Een eiland verstopt diep in het hart van
de Stille Oceaan. Tegen het eind van de 18e
eeuw ontdekt door Cook. Daarna zo nu en dan
bezocht door passerende koopvaardijschepen en
walvisvaarders. De geschiedenis van het eiland
zit verstopt in de reisverhalen van die bezoe¬
kers. De Hawaiian Historical Society ziet het als
éen van haar taken om die verhalende beschrij-
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vingen van hun eiland(engroep) opnieuw uit te
geven.
In de jaren 1826-29 maakte de Nederlandse ma¬
rineofficier Jacobus Boelen Jzn.,voor deze gele¬
genheid op non-actief gesteld en in dienst van
het Amsterdamse handelshuis Insinger & Co. als
gezagvoerder van het koopvaardijfregat ‘Wilhelmina & Maria’, een economische verkennings¬
reis rond de wereld. In de maanden januari en
februari 1828 verbleef hij op Hawaii' en een
paar omliggende eilanden. In het in 1835 te
Amsterdam in drie delen gepubliceerde verslag
van zijn reis zijn de hoofdstukken 21-24 gewijd
aan een beschrijving van Hawaii'. Die hoofd¬
stukken liet de Hawaiian Historical Society ver¬
talen en uitgeven onder de titel A merchant’s
perspective: captain Jacobus Boelen’s narrative
of his visit to Hawaii' in 1828 (Honolulu The
Hawaiian Historical Society, 1988, 117 p., ill.,
ISBN 0-945048-00-9). De uitgave werd ver¬
zorgd door Frank J. Broeze, gerenommeerd
kenner van de geschiedenis van de Nederlandse
koopvaardij in de 19e eeuw én van de maritie¬
me geschiedenis van de Stille Oceaan.
In een inleiding tot Boelen’s in het Engels ver¬
taalde beschrijving belicht Broeze diens per¬
soon; hij karakteriseert hem als een scherp
waarnemer met een goed geformuleerde mening
over de dingen die hij zelf zag en over de ideeën
van tijdgenoten over de Hawaiïaanse maat¬
schappij. Ook plaatst Broeze de reis van Boelen
in een politiek-economisch kader. Insinger ge¬
tuigt van commerciële durf door in navolging
van Engelsen en Amerikanen te onderzoeken of
een handelsroute naar Oost-Azië via Kaap
Hoorn en naar havens op de Zuid-Amerikaanse
westkust en de Stille Oceaan exploitabel was.
(De uitkomsten van Boelen’s reis wezen daar
niet op.) A merchant’s perspective is voorzien
van een namenregister. Een uitgebreid notenap¬
paraat vergezelt zowel Broeze’s inleiding als de
vertaalde tekst van Boelen.
L. M. Akveld
A. M. de Cock Buning, L. Verheijen, D. Tom,
Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappe¬
lijke betrekkingen (Amsterdam, 1988). In deze
bundel een elftal bijdragen over de NederlandsAustralische betrekkingen, waarin vooral die
van de laatste vijftig jaren een accent krijgen.
De aandacht gaat uit naar onderwerpen als emi¬
gratie, scheepvaart en luchtvaart, de verhoudin¬
gen tussen de beide landen gedurende de Twee¬
de Wereldoorlog en het Indonesisch-Nederlands
conflict. Met illustraties, zonder literatuurver¬
wijzingen.
P. C. van Royen
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Het boek van C. Konings De Meuw Amsterdam
(Middelburg: Den Boer, 1988, 192 p., ISBN 9070027-49-6) bevat de volledige geschiedenis van
dat passagiersschip vanaf de bouw in 1936/38
tot het einde op een sloopwerf in Taiwan in
1974. De ‘Nieuw Amsterdam’ van de Holland
Amerika Lijn is zonder twijfel één van de popu¬
lairste schepen geweest die deze maatschappij
ooit in de vaart heeft gehad.
Het boek begint met een technische beschrij¬
ving van het schip en van de inrichting van de
passagiersaccommodatie aan boord. Daarna vol¬
gen verhalen over de feestelijke stapelloop, de
proefvaart en de eerste rondreis naar de Vere¬
nigde Staten. Dan komen de eerste toeristenreizen van de ‘Nieuw Amsterdam’ naar West-Indië
aan de beurt en een reis rond Zuid-Amerika.
Uiteraard ligt het zwaartepunt van Konings’
boek op de periode waarin de ‘Nieuw Amster¬
dam’ als troepentransportschip voor de geal¬
lieerden heeft gevaren, van september 1940 tot
kort na het einde van de tweede wereldoorlog.
De auteur vestigt de aandacht op de waardevolle rol die het schip in de oorlogsjaren heeft ver¬
vuld en op de onschatbare diensten die de
‘Nieuw Amsterdam’ de geallieerden heeft bewe¬
zen. Hij legt daarbij nadruk op het feit dat de
Nederlandse koopvaardij de belangrijkste bijdra¬
ge heeft geleverd aan de geallieerde overwin¬
ning, een feit dat nogal eens over het hoofd
wordt gezien.
Het is jammer dat de auteur het deel van zijn
boek, dat de oorlogsgeschiedenis van de ‘Nieuw
Amsterdam’ behandelt, niet heeft laten lezen
door iemand die met de oorlog ter zee van die
tijd goed bekend is. Er komen in dat deel enke¬
le twijfelachtige feiten voor; acties bijvoorbeeld
van Japanse motorboten in de Indische Oceaan
hebben nooit plaats gehad.
Maar dit soort tekortkomingen wordt goedge¬
maakt door de enthousiaste wijze waarop de au¬
teur de geschiedenis van de ‘Nieuw Amsterdam’
brengt. Konings schreef een lezenswaardig
boek, dat de gehele levensloop van het schip
goed weergeeft; het boek is overvloedig van il¬
lustraties voorzien en door de uitgever keurig
verzorgd. Mr dr J. M. A. H. Luns, die de ‘Nieuw
Amsterdam’ uit eigen ervaring kent, schreef er
een voorwoord in.
L. L. von Münching

de ‘First Fleet’ met aan boord zo’n 700 dwang¬
arbeiders markeert het begin van de kolonise¬
ring van Australië. Op 26 januari 1788 stichtte
Phillip de stad Sydney als hoofdstad van de
strafkolonie. Dfe datum wordt beschouwd als
de geboordedatum van de staat Australië.
Het gehele vorig jaar stond in het teken van de
herdenking van die gebeurtenis. Een grote ten¬
toonstelling onder de titel Terra Australis in de
Art Gallery of New South Wales in Sydney
vormde onderdeel van de herdenking. Met be¬
hulp van authentiek historisch materiaal van ho¬
ge kwaliteit uit Australië zelf, maar vooral uit
collecties in Nederland, Engeland en andere Eu¬
ropese landen - samen 240 kaarten, schilderijen,
prenten en voorwerpen van velerlei aard - gaf de
expositie aan de bewoners van het hedendaagse
Australië een overzicht in vogelvlucht van de ge¬
schiedenis van de contacten van Europeanen
met het ‘onbekende Zuidland’ vanaf de 16e tot
het begin van de 19e eeuw. Een schitterend uit¬
gevoerd boekwerk vergezelde de expositie Ter¬
ra Australis. The furthest shore (Sydney. Inter¬
national Cultural Corporation of Australia,
1988, 240 p., ISBN 0-642-13464-2).
De publicatie bevat de complete catalogus van
de tentoonstelling met korte omschrijvingen
van alle kaarten, schilderijen, enz., plus gege¬
vens over hun herkomst. Van veel tentoonge¬

stelde zaken zijn afbeeldingen opgenomen,
deels in kleur. Daarnaast biedt het boek een 17tal artikelen van verschillende diepgang en leng¬
te over deelaspecten van de geschiedenis van de
Europese ontdekking van Australië en de zuide¬
lijke Stille Oceaan. Een paar voorbeelden. W.
Eisler, medewerker van het Center voor Advan¬
ced Study in the Visual Arts in Washington
(DC) geeft een beeld van de sporen, die de ontdekkingsgeschiedenis van Australië in de Euro¬
pese kunst heeft nagelaten (pp. 15-34). E. van
den Boogaart biedt een schetsmatig overzicht
van de bemoeienis van Nederland met het zui¬
delijk continent (pp. 43-50). J. Heniger, mede¬
werker van de universiteit van Utrecht, belicht
facetten van het Nederlandse natuurhistorisch
onderzoek in de 17e en 18e eeuw binnen het
octrooigebied van de VOC (pp. 59-66). K.
Zandvliet tenslotte, conservator bij het Alge¬
meen Rijksarchief in Den Haag, levert aan de
catalogus een uitvoerige bijdrage over het carto¬
grafisch werk van de VOC met betrekking tot
Australië in de tijd van Abel Tasman. Een goede
bibliografie van acht bladzijden besluit deze
zeer informatieve catalogus bij een fraaie expo¬
sitie die, naar mij werd verteld, maar een matige
belangstelling trok.
L. M. Akveld

In 1988 was het tweehonderd jaar geleden,
dat de eerste Europeanen zich blijvend in Aus¬
tralië vestigden. In januari 1788 ging een vloot
van elf Engelse schepen onder bevel van de
marine-officier Arthur Phillip voor anker in
Port Jackson. De aankomst van deze zogenaam-
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