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TEN GELEIDE
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Van de redactie

BIJDRAGEN

Nu de wind dan eindelijk is gaan liggen
na het zo stormachtige begin van het
jaar, heeft de redactie uit de wijd en zijd
verspreide kopie weer een nieuw nummer
van het tijdschrift samengesteld. Het
aanvankelijke optimisme zoals tot uit¬
drukking gebracht in het van de redactie
van de eerste aflevering van 1989 dat het
tijdschrift in de komende tijd geregeld
wel eens wat dikker zou zijn dan ge¬
woonlijk, zullen we voorlopig iets moe¬
ten temperen. De beurs is te krap en het
aanbod van artikelen kan bij een derge¬
lijke omvang van het tijdschrift de vraag
niet bijbenen. In het afgelopen jaar zijn
immers maar liefst 254 pagina’s zeege¬
schiedenis verschenen. En dat nu is bij
het huidige aanbod iets te veel van het
goede gebleken. Bedenken we dat daar¬
naast ook nog een themanummer is uit¬
gekomen, dan zal de welwillende lezer
begrijpen dat van een reserve (voor tij¬
den van slapte in het maritieme schrijverscircuit) nauwelijks sprake is. We
gaan eenvoudigweg te snel door onze
voorraad heen. Dit alles betekent overi¬
gens niet dat het jaarlijks aantal bladzij¬
den maritiem weer gaat krimpen tot
tachtig of daaromtrent. Integendeel, we
gaan met onze tijd mee, dat wil zeggen in
de jaren negentig ook negentig bladzij¬
den (minimaal). Bovendien verschijnt er
ook dit jaar weer een extra nummer - een
‘traditie’ die we in stand zullen proberen
te houden. Eind mei, begin juni verwach¬
ten we dat het themanummer naar aan¬
leiding van het driehonderdjarig bestaan
van de Directie van Oostersche Handel
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en Reederijen bij U in de bus zal vallen.
De voor U liggende aflevering van het
tijdschrift telt drie artikelen en de inmid¬
dels zo vertrouwde èn omvangrijke bibli¬
ografie van Leo Akveld. Ons redactielid
C. A. Davids laat in zijn bijdrage zien in
welke mate de stuurlui van de VOC navigatiekennis uitwisselden met hun Aziati¬
sche collega’s. W. J. Goossen geeft een
overzicht van de talrijke wisselingen in
de bestuurs- en organisatiestructuur van
de marine gedurende de Bataafse en
Franse tijd, terwijl A. Kruijt beschrijft
hoe door de diverse belanghebbenden in
Nederland werd gereageerd op de ge¬
plande aanleg van het Suezkanaal.

Navigeren in Azië. De uitwisseling
van kennis tussen Aziaten en
navigatiepersoneel bij de
voorcompagnieën en de VOC,
1596-1795
(C. A. Davids).
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Navigeren in Azië. De uitwisseling van kennis tussen Aziaten en
navigatiepersoneel bij de voorcompagnieën en de VOC, 1596-1795*
C. A. Davids
Inleiding
Op het VOC-schip Huis te Nieuwburg,
varend in de Arabische Zee bij het eiland
Socotra, verzamelde zich op 24 april
1701 een kleine groep genodigden voor
een zitting van de brede raad. De Nieuw¬
burg was toen samen met een tweede
Compagnieschip, de Schellag, op weg
van Surat naar Mokha. De reis had niet
zozeer het karakter van een commerciële
onderneming als wel van een opgelegde
bedevaart. Onder druk van de Islamiti¬
sche heerser van Noord- en MiddenIndia,
Groot-Mogol
Aurangzeb
(1658-1707), had de VOC zich namelijk
in 1696 ertoe verplicht de Gujarati sche¬
pen die pelgrims en handelaars vervoer¬
den naar de Rode Zee bescherming te
verlenen tegen Europese piraten. Sinds¬
dien rustte de maatschappij ieder jaar
weer met onverhulde tegenzin twee konvooiers uit, die moesten zorgen dat de
schepen van de Mogol en zijn onderda¬
nen verschoond bleven van plunderingen
door wat de Indiërs noemden de ‘Hoedendragers’. Bij wanprestatie zouden
sancties volgen tegen de factorijen van de
Compagnie. Op de bewuste dag in april
waren de Nieuwburg en de Schellag dus
niet alleen. Vlakbij voeren zo’n stuk of
zestien schepen van Gujarati kooplui, die
zich onder de hoede van de Compagnieskonvooiers hadden gesteld, en verder
nog twee schepen die eigendom waren
van de Mogol zelf. Deze koningsschepen
werden in de fonetische spelling van de

Compagnieschrijvers aangeduid als de
Ganzewaij en de Vettehaaij.
Een brede raad omvatte normaal alle
kooplieden, schippers en stuurlieden die
op een vloot Compagniesschepen aanwe¬
zig waren (of, als het om militaire zaken
ging, officieren en onderofficieren in
plaats van stuurlieden en onder kooplui).
Eén van de hoofdtaken van zo’n verga¬
dering was te ‘dispone(ren) op de gissin¬
gen en courssen van de stuurlieden’. Dat
was ook de reden waarom de raad op de
Nieuwburg bijeenkwam. Omdat de navigatiezaken het hele konvooi aangingen,
waren voor deze gelegenheid naast Compagniesdienaren ook vertegenwoordigers
van de Gujarati schepen uitgenodigd: de
opperstuurlieden van de Ganzewaij en de
Vettehaaij.*
Het eerste punt van de agenda was: waar
bevond het konvooi zich precies? De
stuurlui van de Nieuwburg meenden: op
11 °40’ noorderbreedte met de oosthoek
van Socotra in het noordoosten. Die van
de Schellag dachten: op 11°40’ noorder¬
breedte met de oosthoek van Socotra in
het noordwesten. De oplossing was een¬
voudig. Men nam het gemiddelde:
11°40’ noorderbreedte, 15 mijl ten zuid¬
en van de oosthoek van Socotra. Die gis¬
sing, schreven de Compagniesdienaren in
hun rapport, bleek overeen te komen met
‘het sentiment van d’opperstuurlieden
van de Moorse bodems, de Gaansewaij
en de Vettehaaij’. Ten overstaan van de
Gujarati stuurlui werd daarna ook het
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tweede punt op de agenda afgehandeld:
de koers vanaf de gegist bekomen plaats
naar de haven van bestemming, Mokha.
Besloten werd recht naar het westen te
sturen.2
Wat Compagniesdienaren en Gujaratis
op die dag bij Socotra uitwisselden, wa¬
ren resultaten van hun stuurmanskunst.
De kunst op zich - daarin had de een de
ander niets te leren. De uitkomst was ge¬
lijk, maar ieder was er op zijn eigen ma¬
nier toe gekomen. Die autonomie van
technieken is geen natuurtoestand ge¬
weest. In deze bijdrage zal ik laten zien
dat de manier waarop zeelui van de VOC
en de voorcompagnieën de weg vonden
in Azië, aanvankelijk wel degelijk in¬
heemse invloed heeft ondergaan, terwijl
omgekeerd de kennis die dienaren van de
Compagnie hadden verworven ook een
zekere verspreiding kreeg op bepaalde
plaatsen in Azië. De konvooireis in 1701
vond plaats in een tijd dat aan de weder¬
zijdse openheid een eind was gekomen.
In het laatste deel van het artikel wil ik
proberen die opeenvolging van fasen te
verklaren door de uitwisseling van kennis
tussen Compagniesdienaren en Aziaten
in een vergelijkend perspectief te
plaatsen.
De eerste fase: beïnvloeding
Toen De Houtman en Keyser in 1596
eenmaal Kaap de Goede Hoop hadden
gerond en de Indische Oceaan waren
overgestoken, duurde het niet lang of er
kwam directe samenwerking tot stand
tussen Nederlandse en Aziatische zee¬
vaarders. Bij hun bezoek aan de Indische
Archipel maakten de Nederlanders na¬
melijk kennis met een Moslim uit Guja¬
rat, Abdul. Abdul bleek hun nuttige
diensten te kunnen bewijzen. Toen de
Hollandse schepen begin november uit
Bantam wegzeilden, bijvoorbeeld, wees
de man uit Gujarat ze de weg naar de ri¬
vier de Tanjunjara, zo’n acht mijl ver¬
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derop.3 Bij de terugreis naar Nederland
ging Abdul mee, en op de tweede schip¬
vaart onder Jacob van Neck was hij we¬
derom behulpzaam.4 Tijdens die expedi¬
tie werden ook nieuwe contacten gelegd.
Op weg naar de Molukken bleef de vloot
enige tijd in Jaratan, bij Grise. De voor¬
naamste reden voor dit oponthoud was
de wens een loods op te sporen die de
schepen in de oostelijke archipel zou
kunnen brengen. Inderdaad werd uitein¬
delijk iemand gevonden die daartoe be¬
reid bleek, tegen betaling van vijftig
realen van achten plus nog wat laken.5
Nadat de schepen bij Ambon waren aan¬
gekomen verzocht Van Neck de lokale
autoriteit om een loods voor een tocht
naar de Banda eilanden. Na het nodige
soebatten stemde die hierin toe, tegen be¬
taling van 16 realen.6
Dit patroon: Nederlanders die Aziaten
als gids vragen om een gegeven plaats
van bestemming te bereiken, is ook op
sommige andere reizen in de begintijd te
vinden. Toen de gebroeders De Hout¬
man op hun tweede reis naar Indië in
1598 in de Maladiven verzeild raakten,
hielden ze een vaartuig aan van een
‘jongh edelman’ en vroegen hem om een
loods. De man zei hun dat hij er geen had
‘die van de groote schepen verstondt’.
Maar een paar dagen later verscheen een
prauw met een oude man aan boord die
zich bereid verklaarde, zoals Frederik de
Houtman schrijft, ‘ons den wech te wysen want het seer periculeus (was)’.7 Jo¬
ris van Spilbergen deed, zodra hij in 1602
bij Ceylon was aangekomen, een beroep
op inheemse gidsen om hem langs de
kust naar de rede van Matecalo te bren¬
gen.8 In 1603 en opnieuw in 1604 huur¬
den Nederlandse zeevaarders in Patani
een Chinese stuurman om hun de weg te
wijzen naar Canton.9 Pieter van den
Broecke, die in 1614 werd uitgestuurd
om handelsbetrekkingen met Arabië aan
te knopen, ontmoette op de Somalische

SlTRATTE

Gezicht op de stad Surat in Gujarat omstreeks 1670. Op de voorgrond rechts - te herkennen aan hun
hoeden - lopen twee Europeanen. Foto: Collectie Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek Leiden.

kust bij Dordoni twee inheemse vaartui¬
gen. Met één van de schippers, de nakhoda Alhi, raakte hij in gesprek. ‘Den
schipr raden ons’, schrijft Van den
Broecke dan, ‘soo naer Aden wilden, dat
bedt het meer in souden lopen ende hou¬
den desen wal aen boordt tot het eylandt
Mete ende van daer eerst oversteken naer
de custe van Arabia Felickx’.10
Soms nam de overdracht van kennis een
materiële vorm aan. Schipper Maerten
Gerritsz. Vries die in 1643 van de Hoge
Regering in Batavia de opdracht kreeg de
Goud- en Zilvereilanden ten oosten van
Japan te zoeken, kon bijvoorbeeld be¬
schikken over twee Japanse kaarten
waarin de positie van het Rica de Oro

was aangegeven.11
Maar het ging niet louter om eenrich¬
tingsverkeer. Zeelui uit Nederland heb¬
ben namelijk op inheemse schepen af en
toe een soortgelijke functie vervuld als
Gujaratis, Bandanezen, Maladiviërs of
Chinezen op vaartuigen van de voorcom¬
pagnieën of de VOC. Omstreeks 1630
hebben verschillende Compagniesdiena¬
ren en vrijburgers als stuurman gevaren
op Japanse schepen die reizen in
Zuidoost-Azië maakten.12 De Franse
koopman Jean Baptiste Tavernier, die in
het midden van de zeventiende eeuw
meer dan eens op en neer reisde tussen
Perzië en India aan boord van schepen
van de VOC en van inheemse vorsten,
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merkte op dat de Compagnie aan deze
koningsschepen geregeld een stuurman,
een onderstuurman en twee of drie ka¬
nonniers meegaf, ‘ni les Indiens ni les
Persans n’estant guerre scavans dans la
navigation’.13 Philippus Baldaeus, die
lange tijd als predikant op Compagniesvestigingen op het Indisch subcontinent
heeft gewerkt en in 1672 een boek erover
publiceerde, zegt in zijn beschrijving van
Surat dat elk jaar één of twee schepen
van de Groot-Mogol naar de Rode Zee
vertrokken. ‘De Ed. Maatschappij’.ver¬
volgt hij dan, ‘heeft nu en dan wel de ge¬
woonte om haar deze of geene van haar
Dienaren voor een tijdt ter leen te geven,
alzoo zij in ’t Stiermansschap en Konstapelschap weynigh ervaren zijn’.14
Behalve door de mobiliteit van perso¬
neel, werd kennis uit Nederland ook
overgedragen via de verspreiding van
voorwerpen. In de eerste decennia van de
zeventiende eeuw zijn in Japan verschil¬
lende handboeken voor de navigatie ge¬
schreven. Voor een belangrijk deel
berustten ze op informatie ontleend aan
de Portugezen.15 Toch zijn er ook spo¬
ren van Nederlandse invloed te onder¬
kennen. In één van de Japanse handboe¬
ken, dat van Koh-un Ikeda uit 1618,
staat bijvoorbeeld een afbeelding van een
half rond zeeastrolabium - een instru¬
ment om de hoogte (of topsafstand) van
hemellichten te meten. 16Dit instrument
is een variant op het gewone, cirkelvormige zeeastrolabium welke hoogstwaar¬
schijnlijk in Nederland is bedacht. De
uitvinding dateert van 1598 of daarvóór.
Op de expeditie van Van Neck, die in dat
jaar vertrok, werden al twee exemplaren
meegenomen.17 Nederlandse globes en
kaarten zijn de Japanners evenmin onbe¬
kend geweest. Vermoedelijk hebben ze
op sommige punten als voorbeeld ge¬
diend voor de wereldkaarten die in de jaren veertig in Japan werden vervaardigd.
De ontdekkingen rond Australië die in de
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eerste helft van de zeventiende eeuw door
Compagniesdienaren zijn gedaan hebben
vrij snel een plaats gekregen in het Ja¬
panse kaartbeeld. Volgens Joseph Need¬
ham is er, via Japan, ook enige Neder¬
landse invloed op China geweest. Hier¬
door zouden de Chinezen zijn overge¬
gaan van hun vertrouwde kompas met
drijvende naald naar een model waarbij
de naald draaide op een vaststaande
pen.18
Toch zou het overdreven zijn om nu op¬
eens Gujaratis of Chinezen als de onmis¬
bare goeroes van de Hollanders te zien,
en daarna Compagniesdienaren als de
grote roergangers van de Aziaten. De uit¬
wisseling van kennis op navigatiegebied
was zelfs in deze beginfase tamelijk be¬
perkt.
Hoewel de Nederlanders op hun eerste
tochten beoosten Kaap de Goede Hoop
inderdaad herhaaldelijk een beroep de¬
den op inheemse deskundigheid, waren
ze toch maar in geringe mate daarvan af¬
hankelijk. Wie eens nagaat hoe zeelui uit
de Republiek de weg vonden naar al die
bestemmingen tussen Madagascar en Hirado, Mokha en de Molukken waar ze
nog nooit eerder waren geweest, wordt
vooral gefrappeerd door de zeldzaam¬
heid van de rechtstreekse overdracht van
kennis. Heel af en toe hadden ze hier en
daar hulp nodig, maar ze konden ook
maandenlang duizenden zeemijlen zon¬
der. En als ze zich tot Aziaten wendden,
was dat lang niet altijd in de eerste plaats
om iets te leren op navigatiegebied. Die
loods voor de Molukken, bijvoorbeeld,
die op de tweede schipvaart in Jaratan
werd gecontracteerd, wist eigenlijk hele¬
maal niet zoveel van ‘sturmanschap’ wat hij zelf eerlijk van tevoren toegaf.
Maar dat was niet zo erg, vonden de Ne¬
derlanders. Het voornaamste was, zoals
Jacob van Heemskerck schreef, ‘om ijemant met te hebben in de Molucos om
getuygenisse van ons te geven, hoe dat

wij in Java met vruntschap gehandelt
hadden’. Op de tocht naar Ambon ver¬
bleef deze kroongetuige ook steeds ach¬
ter in de vloot, in plaats van voorin.19
Wat de Nederlanders aan materiële navi¬
gatiemiddelen van Aziaten overnamen
was ook uiterst weinig. Van gebruik van
inheemse instrumenten is in Nederlandse
bronnen geen spoor te vinden. Voor
kaarten lag dat iets anders, zoals het ge¬
val van Vries’ expeditie bewijst, maar de
bijdrage kan toch hoogstens van margi¬
naal belang worden genoemd.
De kennisoverdracht van de Nederlandse
kant naar de Aziatische is op navigatie¬
gebied evenmin van vérstrekkende bete¬
kenis geweest. Zolang de Japanners nog
de vaart over open zee bedreven, ont¬
leenden ze eigenlijk veel meer aan de
Portugezen en de Spanjaarden dan aan
de Nederlanders, en toen de Nederlan¬
ders omstreeks 1640 de meest begunstig¬
de natie werden, was de grote zeevaart
juist beëindigd.20 De uitlening van stuur¬
lieden aan Indische vorsten zal, denk ik,
lang niet altijd gebeurd zijn omdat op het
subcontinent de nodige deskundigheid in
zeevaartkundige zaken afwezig was. Do¬
minee Baldaeus hoeft niet op zijn woord
geloofd te worden. Wat wist hij zelf ei¬
genlijk van navigatie? Hij was per slot
van rekening geen Plancius. Ook de
koopman Tavernier kan op dit punt niet
als autoriteit gelden. Door de Indiërs elk
verstand van zeevaartkunde te ontzeggen
diskwalificeren de beide schrijvers en
passant ook de Gujaratis, die nota bene
in de zestiende eeuw juist befaamd waren
om hun bekwaamheid op dit gebied!21
En gingen die opperstuurlieden van de
Ganzewaij en de Vettehaaij bij de konvooireis van 1701 niet op voet van gelijk¬
waardigheid om met hun collega’s op de
Schellag en de Nieuwburgl
Waarschijnlijk zijn er dus ook andere
overwegingen in het spel geweest bij het
detacheren van Nederlandse stuurlui op

Indische koningsschepen. Eén reden was
misschien dat de vraag naar navigatiepersoneel op Indische vaartuigen in korte
tijd zo sterk toenam dat het autochtone
aanbod tijdelijk te kort schoot. In 1651
en 1652 liet de Groot-Mogol zeker tien
grote schepen bouwen voor de vracht¬
vaart op Perzië. Daarnaast groeide de
particuliere handelsvloot in Gujarat in de
tweede helft van de zeventiende eeuw van
circa 50 tot 70 a 100 schepen.22
Een andere reden zou een politiekmilitaire kunnen zijn geweest. Door een
Compagniesstuurman aan te trekken
kreeg een Indische vorst immers niet al¬
leen de beschikking over een navigatieexpert, maar ook iemand die vertrouwd
was met de Europese strijdwijze ter zee.
Zo’n deskundige, eventueel bijgestaan
door een constabel, kon dan adviseren
hoe men moest reageren als er weer eens
een aanval dreigde van een Europese pi¬
raat. Met Hoedendragers vangt men
Hoedendragers. Het is opvallend dat in
één geval waarin iets bekend is over de
ervaringen van een uitgeleende VOCstuurman op een Indisch koningsschip dat van Jan Jillisz. uit 1694 - de rappor¬
tage juist betrekking heeft op de verde¬
digbaarheid van het vaartuig.23 Zo’n
tactische motivering voor het aantrekken
van Compagniesstuurlui zou voor de In¬
dische vorsten zeker niet a-typisch zijn.
Hebben ze niet ook herhaaldelijk ge¬
tracht die dreiging van Europese kapers
het hoofd te bieden door hun schepen
onder gewapend geleide van Compagniesvaartuigen te plaatsen?24
De tweede fase: autonomie
In de tijd dat de Nieuwburg en de Schel¬
lag de schepen van de Groot-Mogol konvooieerden, was de overdracht van ken¬
nis via de uitwisseling van personeel of
het doorgeven van navigatiemiddelen
vrijwel tot stilstand gekomen. Het laatste
geval van de uitlening van een VOC9

stuurman aan een Indische vorst dat ik
ken dateert uit 1697, toen de Zamorin
van Calicut zo’n expert meekreeg voor
een reis naar Atjeh.25 Tussen de jaren
veertig van de zeventiende eeuw en het
eind van de achttiende eeuw is er prak¬
tisch geen enkele aanwijzing dat Aziaten
nog op een andere manier iets op navigatiegebied van Compagniesdienaren heb¬
ben geleerd. Dat geldt ook voor Japan.
Hoewel de import van niet-religieuze we¬
tenschappelijke literatuur omstreeks
1720 dank zij shogun Yoshimune aan¬
zienlijk werd vergemakkelijkt, duurde
het tot het derde kwart van de achttiende
eeuw vóór de nieuwe informatie die via
de factorij in Deshima het land binnen¬
kwam haar neerslag vond in de Japanse
kartografie en zeevaartkunde. De Neder¬
landse invloed bereikte pas haar hoogte¬
punt toen de Compagnie al was
verdwenen. Nooit hebben de Japanners
op navigatiegebied meer van de Neder¬
landers geleerd dan in de eerste helft van
de negentiende eeuw.26
Stagnatie in de overdracht van kennis
deed zich, nadat de VOC eenmaal goed
en wel in Azië was gevestigd, ook in om¬
gekeerde richting voor. Na de jaren veer¬
tig van de zeventiende eeuw namen Com¬
pagniesdienaren op navigatiegebied
praktisch niets meer over van Aziaten.
Heel af en toe kwam het voor dat een
employé van de Compagnie een hulp¬
middel bestudeerde dat door Aziatische
zeevaarders werd gebruikt. Carl Thunberg bijvoorbeeld beschrijft een kompas¬
roos die hij 1776 aan boord van een
Japanse vaartuig zag.27 Inheemse lood¬
sen werden alleen nog hier en daar ge¬
vraagd om Compagniesschepen een ri¬
vier op te brengen, niet om de weg te wij¬
zen over open zee.28
Inderdaad heeft de Compagnie vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw ge¬
regeld Aziatische zeelieden in dienst ge¬
nomen. Aanvankelijk werden die vooral

in India gerecruteerd - in het bijzonder in
Gujarat.29 De cadetten aan de Académie
de Marine in Batavia werden in 1743 no¬
ta bene verplicht Maleis, Malabaars en
Perzisch te Ieren en wel speciaal, zoals de
instructie zei, ‘den vulgair en dialect van
’t laatstgem(elde), dewelke onder de
Moorse matrosen gesproken word, om
dat volk in haare tale te kunnen com¬
manderen’.30 In de tweede helft van de
achttiende eeuw kwamen ook Chinezen
en Javanen aan boord. Op schepen die
binnen Azië voeren, vormden deze in¬
heemse zeelui over de hele achttiende
eeuw genomen bijna een vijfde van de
bemanning. Nog vóór 1750 zijn ze ook
verschenen op retourschepen.31
Maar een onderzoek in de zeemonsterrollen wijst uit dat Aziaten geen posities
hebben vervuld waarin ze verantwoorde¬
lijk waren voor het navigeren over open
zee. Op een Compagniesschip dat tussen
VOC-vestigingen in Azië of van Azië
naar Nederland voer, was de schipper,
opperstuurman, onderstuurman of de
derde waak nooit een Gujarati of Chi¬
nees.32 Hoogstens dienden Aziaten soms
als stuurman op een sloep.33 Verreweg
de meesten werkten als gewoon matroos.
Als het aankwam op navigeren over open
zee deed de Compagnie geen beroep op
inheemse experts.
Een vergelijkend perspectief
Hoe is nu de aaneenschakeling van fasen
zoals ik die hiervoor heb geschetst te ver¬
klaren? Waardoor is er eerst een zekere
openheid in de relaties tussen Aziaten en
Compagniesdienaren op navigatiegebied
geweest en waardoor kwam die kennis¬
overdracht na verloop van tijd tot stil¬
stand? Hier is het nuttig de ontwikkeling
bij de VOC in comparatief perspectief te
bekijken.
De openheid die de relaties aanvankelijk
kenmerkte was immers niet zonder pre¬
cedent. Bij de komst van de Portugezen

Een o ver zeiler van de Indische Oceaan van de hand van Isaac de Graaf uit 1740 (met ingetekend de routes
van Compagniesschepen). Rechtsboven is de ligging van Gujarat en het rijk van de Groot Mogol aange¬
geven. Foto: Rijksmuseum *Nederlands Scheepvaart Museum’, Amsterdam.

in Azië deed zich een soortgelijk ver¬
schijnsel voor. In het begin hebben ook
zij de hulp ingeroepen van inheemse zee¬
vaarders om de weg te vinden langs de
bestaande scheepvaartroutes. Het be¬
kendste voorbeeld is de samenwerking
tussen Vasco da Gama en de stuurman
uit Gujarat die hij ontmoette op de
Oostafrikaanse kust.34 Bovendien toon¬
den de Portugezen belangstelling voor de
kartografische hulpmiddelen die in de
Oost werden gebruikt. Zo wist Afonso
de Albuquerque de hand te leggen op een
kaart van een Javaanse stuurman, waar¬
in onder meer Zuid-Oost Azië was afgebeeld. In de eerste roteiro van de Indi¬
sche Oceaan, samengesteld door Joao de

Lisbao in 1514, zijn hoogstwaarschijn¬
lijk elementen uit Arabische leeskaarten
verwerkt.35
Toch is er ook een belangrijk verschil ge¬
weest tussen het Portugese geval en het
Nederlandse. Bij de Portugezen is de uit¬
wisseling van kennis veel verder gegaan.
Op hun schepen hebben Aziaten méér ge¬
daan dan af en toe op bepaalde trajecten
de weg wijzen. Arabieren, Gujaratis en
andere Indiërs zijn namelijk ook wel in¬
gehuurd als stuurlieden.36 Het Portugese
kaartbeeld van Azië is bovendien aan¬
toonbaar beïnvloed door Arabische, Ja¬
vaanse en Japanse bronnen.37 De
belangstelling voor de Arabische navigatietechniek ging zover dat in de eerste
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helft van de zestiende eeuw enige tijd
geëxperimenteerd met een Arabisch
hoekmeetinstrument dat de Portugezen
tavoletas noemden (en de Arabieren zelf
loh).™ Ook de kennisoverdracht in om¬
gekeerde richting lijkt in het Portugese
geval groter te zijn geweest dan in het
Nederlandse - tenminste in de beginfase.
Japanse schepen (of schepen van vreem¬
delingen met domicilie in Japan) die van
een paspoort werden voorzien voor een
buitenlandse reis moesten omstreeks
1600 nota bene volgens de wet Portugese
stuurlieden aan boord hebben. In de late
zestiende en vroege zeventiende eeuw
hebben de Portugezen ook grote invloed
uitgeoefend op de Japanse kartografie.
Japanse handboeken voor de navigatie
die in het eerste kwart van de 17de eeuw
verschenen waren, zoals gezegd, voor
een belangrijk deel gebaseerd op Portu¬
gese voorbeelden.39
Dat verschil in draagwijdte, dat bij een
vergelijking van de vroegste Portugese en
Nederlandse contacten met Aziaten naar
voren komt, is weer toe te schrijven aan
een tijdsverschil. De Portugezen arri¬
veerden immers een eeuw eerder in Azië
dan de Nederlanders. Daardoor waren ze
bij aankomst eigenlijk minder goed geïn¬
formeerd dan hun navolgers uit het
noorden. De Nederlanders konden de
meeste kennis die ze voor de Aziëvaart
dachten nodig te hebben direct of indi¬
rect o ver nemen van de Portugezen, en
dat hebben ze volop gedaan - ook op navigatiegebied. Wat de Portugezen aan
expertise hadden opgebouwd inzake de
koers- en verheidsrekening en de astro¬
nomische plaatsbepaling was vóór het
eind van de zestiende eeuw beschikbaar
gekomen voor Nederlandse zeelieden via
vertalingen van Spaanse en Engelse leer¬
boeken als die van De Medina en Bour¬
ne, via publicaties van Portugese
zeevaart kundigen als Pedro Nunes en
ook via de manuscripten die in handen
12

waren geraakt van Petrus Plancius.40
Portugese kaarten van Azië hebben ook
hun weg gevonden naar Nederland. In
zijn memorie Van de Oost Indische Zeevaert ende haer Eygenschappen ende
Aenmerckinghe noemde Plancius bij¬
voorbeeld het kaartje van de ‘welervaren
Pedro de Tayde’ waarin deze ‘Bantam 60
duytsche mylen meer oostwaert dan Malaca’ had geplaatst.41 Zeilaanwijzingen
die voor de vaart naar en binnen Azië
waren samengesteld en alleen in hand¬
schrift circuleerden, bleven de Nederlan¬
ders evenmin onbekend. Plancius
maakte er gebruik van bij het schrijven
van zijn eerder genoemde memorie en de
Naerder verclaringhe. Voor de tweede
reis van Van Neck in 1600 werd onder
meer een vertaling van ‘*t Portugees
boeck van Pedro de Tayde’ gemaakt en
in vier kopieën aan de schepen meegege¬
ven; dat bewees zijn nut bij het traject
tussen de Molukken en Macao. Boven¬
dien werden vele roteiros afgedrukt of
verwerkt in het Reys-gheschrift van Jan
Huygen van Linschoten, dat daardoor zoals Boxer heeft opgemerkt - op zich
weer een belangrijke bron is geworden
voor het onderzoek naar Portugese zei¬
laanwijzingen.42
Door aan te sluiten bij de Portugese
overlevering namen de Nederlanders me¬
teen alles over wat hun voorgangers
bruikbaar hadden gevonden in de navigatietechnieken van Aziaten (en zo vast¬
gelegd dat die kennis voor anderen
toegankelijk werd). Directe contacten
met Aziaten konden op navigatiegebied
weinig nieuws opleveren, behalve als het
ging om onderdelen waar uit Portugese
bron niet zoveel bekend was. Het ooste¬
lijk deel van de Indische Archipel en de
Arabische Zee bijvoorbeeld stonden wel
op Portugese kaarten, maar zeilaanwij¬
zingen voor routes tussen Java en de Mo¬
lukken, binnen de Molukken of in de
Golf van Aden waren niet te vinden in

het derivaat van de roteiros, Van Lingen de lengte op zee te bepalen met be¬
schotens Reys-gheschrift. In die gevallen
hulp van de variatie van het kompas. Het
was het dus nuttig een beroep te doen op
denkbeeld dat tussen die twee groothe¬
autochtone deskundigen - zoals Van
den een verband bestond kwam van oor¬
Neck deed in 1599 of Van den Broecke in
sprong uit Portugal. Maar alweer: Ne¬
1614. Daarbij kwam dat inheemse stuur¬
derlanders deden er iets nieuws mee.
lieden soms ook nevendiensten konden
Plancius bedacht een instrument - de
bewijzen: Nederlanders een introductie
lengtewijzer - waarmee zeelieden snel en
verschaffen bij Aziatische autoriteiten.43
eenvoudig de lengte konden vindeen als
Dat de Nederlanders nog iets van de Azi¬
ze eenmaal de variatie kenden. Stevin gaf
aten hadden kunnen leren inzake de
aan hoe ze uit de variatie konden aflei¬
koers- en verheidsrekening of de astro¬
den of ze al dan niet hun haven van
nomische plaatsbepaling wat nog buiten
bestemming naderden. Voor de gebreken
het gezichtsveld van de Portugezen was
van de platte paskaart beschikten Neder¬
gebleven, is zo goed als uitgesloten. Uit
landers over remedies waaraan de Portu¬
de studies van Tibbetts en Ferrand over
gezen, hoe inventief ook, nog niet
de navigatietechniek van de Arabieren of
hadden gedacht: met name wassende en
van Mills en Needham over die van de
gebulte kaarten.46
Chinezen valt niet op te maken dat op dit
Andere nieuwe bijdragen, die van kort
terrein in de zestiende en vroege zeven¬
na 1600 dateren, lagen op het terrein van
tiende eeuw aan het bestaande geheel van
de zeilaanwijzingen en de koers- en ver¬
kennis nog iets wezenlijk nieuws is toe¬
heidsrekening. Compagniesschepen gin¬
gevoegd.44
gen tussen de Kaap en Java een route
Hadden de Aziaten iets van de Nederlan¬
volgen die Aziaten noch Portugezen be¬
ders kunnen overnemen waarvoor ze nog
kend was geweest. Deze vaarweg, ver¬
vergeefs zochten bij de Portugezen? In
kend door Hendrik Brouwer in
principe wel. De Nederlanders hebben
1610/1611, werd voorgeschreven in seyzich immers vrij snel geëmancipeerd van
laesorder van 1617.47 Omstreeks 1620
hun erflaters uit het zuiden. Nog voor
slaagde Cornelis Jansz. Lastman erin,
het eind van de zestiende eeuw namen ze
uitgaande van Stevins werk over de
de vrijheid nieuwe elementen toe te voe¬
kromstreken en dat van Wright over de
gen aan het corpus van kennis op naviga¬
vergrotende breedte, een nieuw soort
tiegebied. De uitvinding van het half
streektafel samen te stellen. Anders dan
rond astrolabium, die Hollandse variant
in de platte streektafel die de Portugezen
op het standaardastrolabium ontwikkeld
kenden, werd in deze ‘kromstreeckstafel’
in Portugal, stond zeker niet op zichzelf.
rekening gehouden met de bolvorm van
Zoals bekend, zijn in Waghenaers Spiegde aarde. De zeelui konden dus exacter
hel der Zeevaerdt kustprofielen ingete¬
de gegist bekomen plaats vaststellen of
kend in de paskaarten. Gernez heeft
de weg berekenen van een gegeven plaats
aangetoond dat deze combinatie eerder is
van afvaart naar een bepaalde plaats van
te vinden in de roteiro van Joao de
bestemming.48
Castro.45 Het originele van Waghenaer
Naast die onderdelen van eigen vinding
was nu dat hij het principe consequent
werden in de Nederlandse navigatietech¬
toepaste in een serie van tientallen aan¬
niek ook wel elementen opgenomen die
eengesloten kustkaarten op uniforme
van origine uit Engeland stamden. Het
schaal. Creatieve verwerking van be¬
gebruik van de hoekboog bijvoorbeeld,
staande ideeën is ook te zien bij de pogin¬
of het rekenen met logaritmen en het be13

palen van de vaart met de handlog. Mis¬
schien is ook de praktijk de variatie van
het kompas te compenseren door de
naald te verschuiven ten opzichte van de
roos aan Engelse zeevaarders ontleend.49
Alles bij elkaar heeft de navigatietechniek waarover zeelui van de VOC in de
eerste helft van de 17de eeuw beschikten
dus de nodige bestanddelen bevat die nog
niet aanwezig waren in de techniek waar¬
mee hun Portugese voorgangers werk¬
ten. Waarom is de overdracht van kennis
aan Aziaten desondanks betrekkelijk ge¬
ring gebleven?
Om te beginnen, denk ik, omdat de zee¬
vaarders van de Compagnie zelf, als ze
eenmaal in Azië waren, bij lange na niet
alle middelen gebruikten die ze kenden.
Afgezien van overzeilers van Indische
Oceaan waren de paskaarten waarmee ze
in de zeventiende eeuw in Azië werkten
niet wassend, maar plat.50 Tot het eind
van de achttiende eeuw was het eerder
uitzondering dan regel dat in journalen
van de VOC-schepen die reizen maakten
in de Indische Archipel of in het zeege¬
bied tussen Indonesië en Japan, melding
werd gemaakt van de gegiste of veran¬
derde lengte - en dat gegeven is nu juist
één van de aanwijzingen voor het moge¬
lijk gebruik van de ‘tafel der kromstreecken’.51 Wat de hoekmeetinstrumenten
betreft: nog in 1780 werd opgemerkt dat
‘men zig op ’s Compagnies schepen die
in Indië vaaren’, uitsluitend bediende
van de graadboog, niet de octant.52
Hieruit concluderen dat de zeelui van de
Compagnie achterlijk waren zou onzin¬
nig zijn. Op de weg tussen Azië en Ne¬
derland werd toen immers allang gebruik
gemaakt van wassende kaarten, kromstreektafels en octanten.53 Hoogstens
kan worden vastgesteld dat de Compagniesdienaren in Azië niet op de top van
hun kunnen opereerden. Maar als dat zo
is, dan is er ook geen enkele reden om te
verwachten dat zeelui uit Azië de laatste
14

snufjes zouden hebben overgenomen van
hun collega’s bij de VOC.
Bij het navigeren in Azië hebben Compagniesdienaren zich in zekere zin dus
aangepast aan hun omgeving. Toch
hoeft de historicus nu niet te vervallen in
een soort ecologisch determinisme. Wie
de vergelijking van de navigatietechnieken nog even doortrekt, kan opmerken
dat binnen dezelfde omgeving niettemin
verschillen bleven bestaan tussen de ene
techniek en de andere. Die van de Ara¬
bieren is nimmer identiek geworden met
die van de Chinezen, hoewel hun vaargebieden voor een deel overlapten en uit¬
wisseling van kennis ook niet achterwege
bleef. Die van de Portugezen werd nooit
gelijk aan die van de Arabieren of Chine¬
zen, en de techniek van de Nederlanders
was geen duplicaat van die van de Portu¬
gezen. De Arabieren bijvoorbeeld ge¬
bruikten een kompasroos, verdeeld in 32
streken. Die Chinezen, die het Arabische
kompas ongetwijfeld kenden, hebben het
tot de zestiende eeuw zonder een roos
gesteld. In plaats daarvan werkten ze met
een kompas waarbij de naald in een
vloeistof dreef en langs de rand van de
bak niet 32, maar 24 streken waren aan¬
gegeven.54 Arabieren en Portugezen wa¬
ren allebei meesters in de astronomische
plaatsbepaling. Maar de eersten ver¬
trouwden uitsluitend op stershoogten,
terwijl de laatsten een voorkeur hadden
voor het nemen van zonshoogten.55 Wat
het schieten van sterren betrof, was er
ook weer een verschil tussen Portugezen
en Nederlanders. Nederlanders obser¬
veerden zelden of nooit het Zuiderkruis,
terwijl de Portugezen voor de waarne¬
mingen van deze ster een even uitgebreid
regimento bedachten als voor die van de
Poolster.56 Kennelijk was het dus best
mogelijk dat binnen een en dezelfde om¬
geving heel uiteenlopende methoden en
hulpmiddelen in gebruik bleven zonder
dat versmelting plaatsvond. Identieke

problemen konden, kortom, op verschil¬
lende manieren worden opgelost. Dat is
de tweede reden geweest waarom de
overdracht van kennis van Nederlanders
aan Aziaten uiteindelijk toch tamelijk
klein van omvang is gebleven.
Voor zover Aziaten in de zeventiende
eeuw wèl een beroep deden op de kunst
van de Nederlanders was dat, zo te zien,
vooral om sterker te staan tegenover
niet-Nederlanders. Voor Indische vors¬
ten kon hulp van VOC-stuurlui een te¬
genwicht bieden tegen Europese pira¬
ten.Voor Japanners kon het overnemen
van Nederlandse kennis een middel zijn

om minder afhankelijk te worden van
Portugezen en Chinezen.
Op het deelgebied van de cultuur dat ik
in deze bijdrage heb bekeken, was de uit¬
wisseling van kennis tussen Compagniesdienaren en Aziaten dus niet afwezig,
maar wel beperkt. Daar hoeft geen men¬
tale of ideologische barrière achter te
worden gezocht. Op het terrein van de
stuurmanskunst namen beide partijen
eenvoudig over waar ze baat bij hadden
- niet minder, niet méér. Daarna ging ie¬
der weer zijn eigen weg - zoals in 1701 de
Schellag scheidde van de Vettehaaij en de
Nieuw burg van de Ganzewaij.
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in de Bataafse en Franse tijd (1795-1813)
W. J. Goossen
Inleiding
Dit artikel wil een overzicht geven van de
belangrijkste organisatorische ontwikke¬
lingen met betrekking tot het marine¬
bestuur in de Bataafse en Franse tijd
(1795-1813). De periodes voorafgaand
aan en volgend op de Bataafse en Franse
tijd zijn wat de organisatie van het mari¬
nebestuur betreft reeds bestudeerd, maar
voor de jaren 1795-1813 ontbrak het tot
nu toe aan een duidelijk overzicht. Dit is
opmerkelijk aangezien juist in dit tijdvak
de grondslag is gelegd voor een gecentra¬
liseerd marinebestuur in tegenstelling tot
het particularisme dat het marinebestuur
ten tijde van de Republiek kenmerkte.
In dit artikel wordt onder marinebestuur
dat deel van het overheidsapparaat be¬
grepen dat door de soevereine macht be¬
last was met het bestuur en beheer van de
marine. Zowel de soevereine macht als
de militaire organisatie blijven in dit arti¬
kel dus buiten beschouwing. Het lokale
bestuur (de departementen) komt slechts
zijdelings aan de orde. Bij het in kaart
brengen van de verschillende veranderin¬
gen in de organisatie van het marine¬
bestuur wordt vooral aandacht besteed
aan de naamgeving, samenstelling en het
takenpakket van het marinebestuur. Ver¬
der wordt ook gekeken naar het hierar¬
chisch aspect: aan wie was het marine¬
bestuur verantwoording schuldig, aan
wie kon het zaken opleggen of dele¬
geren?
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De admiraliteitscolleges (1597-1795)
Het marinebestuur was in de dagen van
de Republiek opgedragen aan een vijftal
admiraliteitscolleges. Deze colleges wa¬
ren gevestigd in Amsterdam, Rotterdam,
Middelburg, West-Friesland en het
Noorderkwartier (afwisselend in Hoorn
en Enkhuizen) en in Dokkum (na 1645 in
Harlingen). Het bestuur van een admira¬
liteit werd gevormd door de zogenoemde
edelmogende heren raden ter admirali¬
teit. Aanvankelijk kende ieder admirali¬
teitscollege zeven raden waarvan er vier
uit het eigen gewest afkomstig waren en
drie uit andere gewesten. Later breidde
dit aantal zich uit. J. R. Bruijn vermeldt
voor de eerste helft van de achttiende
eeuw de volgende aantallen: in Amster¬
dam en Rotterdam twaalf raden, in
West-Friesland en het Noorderkwartier
elf, in Friesland tien en in Zeeland negen
of tien.1 Ongeveer de helft van de raden
kwam steeds uit het gewest waarin het
admiraliteitscollege gevestigd was. De ra¬
den werden door de Staten-Generaal be¬
noemd op voordracht van het betreffen¬
de gewest. Formeel was de Prins van
Oranje in zijn functie van admiraal-generaal voorzitter van elk college. In de
praktijk echter liet hij zich vertegen¬
woordigen door een luitenant-admiraal
(een functie overigens die op den duur
weinig te betekenen had).
In 1597 werden deze admiraliteitscolleges
bij instructie door de Staten-Generaal in¬
gesteld. Hoewel de admiraliteitscolleges
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generaliteitsorganen waren en dus direct
onder de Staten-Generaal ressorteerden,
was de gewestelijke invloed in de colleges
groot.2 Het nastreven van gewestelijke
belangen kwam niet altijd de onderlinge
samenwerking met betrekking tot de ma¬
rine ten goede. Er is meermalen overwo¬
gen een algemene commissie van superintendentie als centraal bestuur in zeezaken
uit en boven de admiraliteiten in te stel¬
len. Maar tot een doorvoering van dit
plan kwam het niet. Tot aan 1795 bleef
men vasthouden aan de organisatievorm
die het federatieve karakter van de Repu¬
bliek weerspiegelde.
Elk admiraliteitscollege was belast met
opbouw, onderhoud en uitrusting van
een deel van de oorlogsvloot van de Re

publiek ten einde zorg te dragen voor de
bescherming van de handelsvloot van de
Republiek en de verdediging van haar
kust. Daarbij hoorde ook de werving, te¬
werkstelling en afdanking van het perso¬
neel. Verder waren de colleges belast met
de inning van de zogenoemde convooien
en licenten, dat wil zeggen de in- en uit¬
voerrechten.3 De colleges hadden ook
juridische bevoegdheden. Men mocht
rechtspreken over militaire delicten door
ondergeschikten begaan (vooral over de¬
licten binnen scheepsboord) en inzake
overtredingen van de plakkaten (veror¬
deningen) op de convooien en licenten.
Tevens mocht men het prijs- en buitrecht
uitoefenen. Het tuchtrecht werd op de
vloot door de eigen organen uitgeoefend.

De benoeming van hoge functionarissen
(o.a. officieren tot en met de rang van
kapitein) geschiedde door de stadhouder
of de Staten-Generaal op voordracht van
de admiraliteitscolleges. De benoeming
van de lagere functionarissen hadden de
colleges zelf in de hand. De manschap¬
pen werden door de officieren aangeno¬
men.4
De belangrijkste bron van inkomsten
voor de admiraliteitscolleges waren de
opbrengsten uit de convooien en licen¬
ten. Daarnaast kregen de admiraliteiten,
met name in tijden van oorlog, subsidies,
toegekend door de Staten-Generaal en
door de gewesten opgebracht.
Het comité tot de zaken van de marine
(1795-1798)

jteyts

Mwigfl

Admiraliteitsgebouw van de Maze te Rotterdam. Gezicht op de voorgevel. Aan de Spaansche Kade liggen
voor het hof enige marktschuiten. Rechts de Haringvliet en het Oude Hoofd met de Oude Hoofdpoort.
Kopergravure. Behoort bij de kaart van J. de Vou. 1694. Foto: Afdeling Maritieme Historie, Den Haag.
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Na de invasie van de Fransen en de on¬
dergang van de Republiek in januari
1795 werden al in februari van datzelfde
jaar aanzetten gegeven tot een reorgani¬
satie van het bestuur van de marine. De
ideeën omtrent veranderingen in het marinebestuur kwamen niet uit de lucht val¬
len. Reeds eerder hadden de patriotten in
de Republiek gespeeld met de gedachte
het marinebestuur te hervormen.
Op 20 februari 1795 kwam een decreet
van de provisionele representanten van
het volk van Holland met een voorstel
tot opheffing van de admiraliteitscolle¬
ges in de vergadering van de StatenGeneraal ter sprake.5 Een week later, op
27 februari, werd dit voorstel na onder¬
zoek van een commissie door de StatenGeneraal aangenomen. Het besluit be¬
helsde een vernietiging van de bestaande
admiraliteitscolleges. Duidelijk blijkt uit
de gebruikte bewoordingen dat de reor¬
ganisatie een tegemoetkoming was aan
de reeds lang bestaande wens naar een
betere inrichting van het marinebestuur:
‘Is goedgevonden en verstaan, dat, ten
einde het admiraliteits bestuur na behooren werde vervangen, tot eenparigheid

gebragt en aan ’s Lands navigatie en
commercie die veiligheid en bescherming
verschaft, welke voorheen zo dik wils en
te vergeefsch is gereclameert, de vijf colIegien ter admiraliteit in Holland, Zee¬
land en Vriesland zullen worden vernie¬
tigt...’.6 Voordat deze beslissing geno¬
men werd, waren de commissies van de
leden van de admiraliteitscolleges al inge¬
trokken. En op 16 februari 1795 was het
admiraal-generaalschap
evenals
het
kapitein-generaalschap van de unie al
opgeheven.7 Behalve tot een opheffing
werd tegelijkertijd besloten tot een licentiëring van de gehele marine. Dat hield in
dat in principe iedereen van de hoogste
tot de laagste rang werd ontslagen. Wel
werd men verzocht voorlopig in functie
te blijven tot de reorganisatie voltooid
was.
In plaats van de admiraliteiten kwam nu
een comité tot de zaken van de marine
dat uit 21 leden bestond. De leden wer¬
den benoemd uit de gehele Republiek
door de Staten-Generaal. Het comité had
zitting in Den Haag en het presidium zou
om de acht dagen wisselen. De eerste pre¬
sident werd P. Paulus, het brein achter
deze reorganisatie. Naast de 21 leden
kende het comité een secretaris en een
advocaat-fiscaal.
Tot 1 maart 1796 ressorteerde het comité
tot de zaken van de marine onder de Sta¬
ten-Generaal. Op 1 maart nam de Natio¬
nale Vergadering deze plaats in. De Sta¬
ten-Generaal, respectievelijk de Nationa¬
le Vergadering, benoemden de leden van
het comité evenals de hoge officieren. De
leden van het comité konden - als zij dat
wenselijk achtten - in de Vergadering van
Haar Hoog Mogenden verschijnen om
bijvoorbeeld zaken nader toe te lichten.
Op 10 maart 1795 gebeurde dat voor de
eerste keer toen de leden, de fiscaal en de
secretaris de eed kwamen afleggen in de
Vergadering van de Staten-generaal.
In de resolutie van 27 februari werd tege21

Adviseur van het co¬
mité tot de zaken
van de marine J. W.
de Winter (1761 1812). Foto: Afde¬
ling Maritieme His¬
torie, Den Haag.

lijkertijd een taakverdeling voor de leden
van het comité vastgelegd. Zeven leden
zouden zich gaan bezighouden met de
equipage, de scheepsbouw en de eigenlij¬
ke directie der zeezaken. Zeven anderen
zouden zich gaan bezighouden met de fi¬
nanciën, zowel de inkomsten uit de convooien en licenten als het inkomen toege¬
kend door de Staten-Generaal. En tot
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slot zouden de overige zeven zich bezig
moeten houden met de convooien en li¬
centen en alles wat daarmee samenhing.
Het algemeen beheer van de marine zou
blijven berusten bij alle leden van het co¬
mité gezamenlijk. Elk zevental had een
eigen secretaris (een zogenaamde substituut-secretaris) plus de nodige klerken en
ander personeel. Verder zouden steeds

twee leden van het comité zich ter plaatse
bevinden van de verschillende departe¬
menten (Amsterdam, Rotterdam, Hoorn
of Enkhuizen of Medemblik, Middel¬
burg of Vlissingen en Harlingen) om toe¬
zicht te houden. Ter plekke zouden zij
geassisteerd moeten worden door een
substituut-secretaris
en
substituutfiscaal, bijvoorbeeld in geval van moei¬
lijkheden omtrent de inning van con¬
vooien en licenten, of in geval van
processen.
Voor belangrijke beslissingen, zoals het
verkopen of laten aanbouwen van sche¬
pen en het laten uitvoeren van grote ver¬
bouwingen bij de werven, moest het co¬
mité altijd toestemming vragen aan res¬
pectievelijk de Staten-Generaal of de Na¬
tionale Vergadering. Verder gaf het co¬
mité op verzoek adviezen aan de Natio¬
nale Vergadering over bijvoorbeeld de
afgifte van paspoorten of de uitvoer van
bepaalde goederen. Het comité was ge¬
machtigd tot de aanstelling van kapiteins
en mindere officieren waarbij anciënni¬
teit vooropstond. Vlagofficieren werden
op voordracht van het comité door de
Nationale Vergadering aangesteld. Ook
leden van krijgsraden werden door de
Vergadering op voordracht van het co¬
mité benoemd.8
In maart 1795 kreeg het comité tot de za¬
ken van de marine er een adviseur bij met
de aanstelling van J. W. de Winter (in
1789 als luitenant bij ’s Lands zeemacht
vanwege zijn patriottische sympathieën
naar Frankrijk gevlucht en in 1795 als
‘général de brigade’ met het Franse leger
teruggekeerd) in de functie van adjudant-generaal van het comité. Tot zijn
taak behoorde het geven van bijstand en
voorlichting bij de samenstelling van een
nieuw corps zeeofficieren. Verder werd
van hem verwacht dat hij behulpzaam
zou zijn bij de toerusting van de vloot.
Op 13 maart 1796 werd De Winter in zijn
functie bevestigd.9 Behalve de functie

van adjudant-generaal kwam er nog een
aantal nieuwe functies bij. Zo werd in ju¬
ni 1795 P. Glavimans benoemd tot constructeur-generaal. Hij had als taak het
ontwerpen, opstellen en vervaardigen
van de vereiste bestekken, plannen en te¬
keningen. Verder moest hij toezicht hou¬
den over alle ’s Lands werven zowel wat
de aanbouw en de vertimmering betrof
als de aankoop, conservatie en het ge¬
bruik van ’s Lands hout. Tevens moest
hij lessen geven aan kwekelingen in de
scheepsbouw. Dit alles was bedoeld om
een grotere ‘eenparigheid’ in de scheeps¬
bouw te krijgen waaraan het bij gebrek
aan een constructeur-generaal tot dan
toe had ontbroken. Nieuw was ook de
functie van mathematicus en examinator-generaal. Tot zijn taak behoorde het
examineren van officieren bij aanstelling
en promotie, het bij staan van de con¬
structeur-generaal en het geven van
openbare lessen over navigatie. Verder
stelde het comité tot de zaken van de ma¬
rine in Den Haag wat personeel ten be¬
hoeve van het comité aan: een kamerbe¬
waarder, een chartermeester, een provoost-generaal, bodes en vier hellebaar¬
diers.10
Op het besluit van de Staten-Generaal
van 27 februari dat slechts een algemeen
kader van werkzaamheden aangaf, volg¬
de geen nadere instructie. Nieuwe leden
van het comité kregen slechts een kopie
van de genoemde resolutie toegestuurd
bij aanvang van hun werkzaamheden.
Het is dan ook moeilijk vast te stellen in
hoeverre het takenpakket van het comité
daadwerkelijk verschilde van wat de ad¬
miraliteiten hadden gedaan. Mijn indruk
is dat er weliswaar sprake was van een
nieuw centraal gezag inzake de marine,
maar dat er met name door het instand¬
houden van de organisatie op de lagere
niveaus nog veel hetzelfde bleef. Zo was
er bijvoorbeeld op iedere plaats een
substituut-secretaris en substituut-fiscaal
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waar vroeger de admiraliteiten een secre¬
taris en advocaat-fiscaal kenden. Wel
zien we een verschuiving van de eindver¬
antwoordelijkheid van het lagere niveau
naar een overkoepelend orgaan. Een de¬
finitieve conclusie omtrent het takenpak¬
ket vraagt een nauwkeurige vergelijking
van de werkzaamheden van het comité
met die van de admiraliteiten.
Wel is duidelijk dat het comité er inzake
het loodswezen een extra taak bij kreeg.
Op 17 maart 1795 werd door de StatenGeneraal besloten de twee collegiën van
de pilotage op te heffen en de loodsen
voortaan door het comité te laten aan¬
stellen. Dit zou de werkzaamheid van het
loodswezen aanzienlijk versnellen aange¬
zien de leden van de collegiën van de pi¬
lotage nu in verschillende plaatsen
woonachtig waren.11
Het aantal van 21 leden voor het comité
bleek niet altijd even werkbaar. Boven¬
dien moest men in zaken van groot be¬
lang voortdurend opdrachten van de 120
man tellende Nationale Vergadering vra¬
gen. Dit alles kwam vooral de geheim¬
houding van belangrijke militaire zaken
niet ten goede. Op 24 februari 1797 deed
de commissie tot de buitenlandse zaken
dan ook een voorstel aan de Nationale
Vergadering waarin zij vroeg om een
machtiging om voortaan de instructies
voor de commandanten (opgesteld door
het comité) te mogen goedkeuren. Hier¬
mee zou de commissie tot de buitenland¬
se zaken een deel van de taak van de
Nationale Vergadering overnemen. Het
voorstel werd aangenomen met de bepa¬
ling dat de commissie ook veranderingen
in de instructies zou mogen aanbrengen.
Een maand later, ">p 29 maart 1797, werd
uit leden van het comité tot de zaken van
de marine en het comité tot de algemene
zaken van het bondgenootschap te lande
een zogenaamde secrete commissie ge¬
formeerd. Deze commissie, bestaande uit
drie leden van het marine-comité en twee
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van het leger-comité, zou met de zes le¬
den van de commissie tot de buitenlandse
zaken onderhandelen over strategische
aangelegenheden. Uit het overleg zou
niets gerapporteerd hoeven te worden
tenzij er orders aan leger of vloot gege¬
ven moesten worden. De beslissingen
omtrent geheime militaire zaken lagen nu
in handen van elf mensen. De eerste le¬
den van de secrete commissie waren,
voor de marine, H. Aeneae, A. G. Besier
en G. van Olivier; voor het leger, C. H.
van Grasveld en J. Scheltema.12
Gedurende de eerste jaren van de Bataaf¬
se Republiek kende de marine nogal wat
tegenslagen. In augustus 1796 moest
schout-bij-nacht E. Lucas in de Salhandabaai bij Kaap de Goede Hoop zijn es¬
kader overgeven aan de Engelsen. Ruim
een jaar later, op 11 oktober 1797, leed
de Bataafse vloot in de slag bij Kamper¬
duin een nederlaag tegen de Engelsen on¬
der admiraal Duncan.13 Vooral vanwege
die laatste nederlaag kwam er nogal wat
kritiek op het comité tot de zaken van de
marine. De Nationale Vergadering stelde
op 24 november 1797 naar aanleiding
van een aantal verzoekschriften een com¬
missie in die tot taak had te onderzoeken
of de leden van het comité ‘...die vereiste
kunde en bekwaamheden hebben, welke
tot deze gewichtige betrekking op
’s Lands navale magt gerequireerd
wordt...’.14
De agent van marine (1798-1801)
Op 22 januari 1798 werd met Franse
steun een staatsgreep uitgevoerd door de
zogenaamde democraten. Deze groep
was voorstander van een meer ingrijpen¬
de hervorming van het staatsbestel dan
op dat moment werd overwogen door de
Nationale Vergadering. Er werd in die¬
zelfde maand een Constituerende Verga¬
dering uitgeroepen die zich bezig zou
houden met het vervaardigen van een
grondwet. Tevens werd een Uitvoerend

Bewind ingesteld, bestaande uit vijf per¬
sonen, dat min of meer de functie van
een regering ging vervullen. Alle comités
werden opgeheven. Het comité tot de za¬
ken van de marine werd verzocht haar
werkzaamheden voort te zetten totdat
het Uitvoerend Bewind een nadere rege¬
ling getroffen zou hebben.15 Op 18 fe¬
bruari kwam die nadere regeling tot
stand met de aanstelling van J. Spoors
tot agent van marine door de Constitue¬
rende Vergadering. C. Nozeman werd
benoemd tot secretaris bij het agent¬
schap.16
Volgens de nieuwe grondwet, aangeno¬
men in 1798, zou in plaats van de Consti¬
tuerende Vergadering een gekozen Verte¬
genwoordigend Lichaam komen, be¬
staande uit twee kamers. De Eerste Ka¬
mer had wetgevende bevoegdheden, de
Tweede Kamer kon slechts de betreffen¬
de wetsvoorstellen goed- of afkeuren.
Het Vertegenwoordigend Lichaam zou
de leden van het Uitvoerend Bewind kie¬
zen. In de praktijk ging het echter an¬
ders. De Constituerende Vergadering
riep zichzelf in mei uit tot Vertegenwoor¬
digend Lichaam en het Uitvoerend Be¬
wind verklaarde zichzelf permanent.
Dit onconstitutionele handelen was voor
de meer gematigden in de Bataafse Repu¬
bliek een reden voor een nieuwe staats¬
greep. Op 12 juni 1798 werden de leden
van het Uitvoerend Bewind en 21 leden
van het Vertegenwoordigend Lichaam
gearresteerd. Er kwam een voorlopige re¬
gering, het Intermediair Uitvoerend Be¬
wind, bestaande uit de agenten van ma¬
rine, oorlog, financiën, justitie en inwen¬
dige politie. De taak van het Vertegen¬
woordigend Lichaam werd waargeno¬
men door het Intermediair Wetgevende
Lichaam. Nadat er verkiezingen waren
gehouden, kwam op 31 juli 1798 het
nieuw gekozen Vertegenwoordigend Li¬
chaam des Bataafschen Volks bijeen.
Het Uitvoerend Bewind bleef voorlopig

nog bestaan uit de genoemde agenten.
Half augustus werd er een nieuw Uitvoe¬
rend Bewind benoemd en werden de
agenten, onder wie Spoors, in hun vroe¬
gere posities hersteld.17
Het agentschap van marine bleef dus ge¬
woon bestaan. Wel werden de werk¬
zaamheden van de agent van marine na¬
der omschreven en vastgelegd door het
aannemen van de instructie voor den
agent van marine door de Tweede Kamer
op 6 november 1798.18 In deze instructie
staat in 56 artikelen nauwkeurig om¬
schreven wat de taken van de agent van
marine waren en hoe hij zich diende te
gedragen. Uit artikel twee blijkt dat de
agent direct onder het Uitvoerend Be¬
wind stond: ‘De agent van marine houdt,
van wegen het Uitvoerend Bewind, het
algemeen toezicht over alles wat den oor¬
log en de verdediging van den Staat te
water betreft, als over het bouwen, repa¬
reer en, uitrusten, in dienst stellen, be¬
mannen en opleggen der schepen en
vaartuigen van oorlog, mitsgaders over
het onderhoud van ’s Lands werven, arsenaalen, magazijnen, gebouwen en in¬
richtingen, tot het zeeweezen behoorende. Hij executeert en doet executeer en al¬
le besluiten van het Uitvoerend Bewind,
daartoe betrekkelijk’.19 De agent was te¬
vens de tussenpersoon tussen het Uitvoe¬
rend Bewind en al diegenen die iets met
de marine te maken hadden. Hij corres¬
pondeerde met de commandanten en met
alle ambtenaren onder hem. Hij diende
op de sterkte van de zeemacht toe te zien
en in een petitie op te geven in welke
staat de vloot zich bevond. Daarnaast
werd er ook maandelijks een gedetail¬
leerd rapport verwacht van de toestand
van ’s Lands vloot en de werkzaamheden
op de werven. Alle aanstellingen bij het
corps der marine geschiedden door het
Uitvoerend Bewind; wel had de agent
van marine de verantwoordelijkheid
voor het op tijd vervullen van de vacatu25

res. Tevens had hij de bevoegdheid com¬
mandanten voor te dragen voor de in
dienst te stellen schepen. Uit artikel elf
en twaalf blijkt dat de agent tot taak had
toezicht te houden op de nauwkeurige
uitbetaling van de kostpenningen en
maandgelden, en op de handhaving van
de artikelbrief en de algemene orders
voor de dienst ter zee. Verder was hij ver¬
antwoordelijk voor de ontwerpen voor
de uitrusting van de zeemacht en het
opstellen van instructies voor de bevel¬
hebbers. Bevel geven tot het uitlopen van
de vloot mocht de agent van marine
slechts met toestemming van het Uitvoe¬
rend Bewind. Er waren echter wat uit¬
zonderingen. ‘Deeze artikel sluit niet uit,
dat het aan den agent van marine vrij
staat, in gevallen van dringende noodza¬
kelijkheid, eenige weinige vaartuigen uit
te zenden, mits ter zijner verantwoor¬
ding, en onder verplichting, van ten
spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind
daarvan kennis te geven, en deszelfs ap¬
probatie te vragen. Zullende hij, dien on¬
verminderd, steeds bevoegd zijn, orders
te geven tot het uitlopen van kleine vaar¬
tuigen, om te kruissen langs de kusten, te
recognosceeren, of eenige anderen dienst
te verrichten’.20
De agent van marine diende verder toe te
zien op de ‘geheele defensie van den
Staat te water’.21 Hij moest zorg dragen
voor de bescherming van de kust en van
de koopvaardij, en diende er op toe te
zien dat de neutrale vaart zoveel moge¬
lijk onbelemmerd doorgang zou kunnen
vinden. In tijden van oorlog viel het toe¬
zicht op de commissievaart en de prijsen buitrechtspraak ook onder de be¬
voegdheden van de agent van marine.
Hij kon, wanneer hij dat noodzakelijk
zou vinden, de vloot inspecteren. Hij was
verantwoordelijk voor het onderhoud
van de schepen, arsenalen, werven, ma¬
gazijnen en dokken. Nieuwe aanbouw
van schepen en uitgebreide reparaties
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mochten alleen geschieden met toestem¬
ming van het Uitvoerend Bewind. Voor
de positie van constructeur-generaal van
’s Lands marine, en voor alle andere
posten bij de magazijnen en de werven
droeg de agent personen voor aan het
Uitvoerend Bewind. Hij zag toe op het
functioneren van deze personen, evenals
op het functioneren van alle andere
beambten. Bij het afdanken van schepen
zou de agent zorgen voor een zo voorde¬
lig mogelijke verkoop. Hij was tevens
verantwoordelijk voor de zo gunstig mo¬
gelijke aankoop van benodigde mate¬
rialen.
Elk jaar, in september, moest de agent
een begroting voor de marine indienen
bij het Uitvoerend bewind. Als het Verte¬
genwoordigend Lichaam hierin had toe¬
gestemd zou hij zijn verdere werkzaam¬
heden conform de begroting moeten in¬
richten. De agent was bevoegd tot het
slaan van zogenaamde ordonnantiën om
zaken te betalen die in de begroting wa¬
ren opgenomen. Alle betalingen dienden
naar behoren te worden geregistreerd. In
maart zou hij een opgave van de reeds
gedane betalingen aan het Uitvoerend
Bewind moeten zenden. Vier artikelen
van de instructie bepalen dat de agent
van marine een behoorlijk archief bij
diende te houden met daarin alle ingeko¬
men en uitgegane stukken en verslagen
van zijn werkzaamheden. Verder was de
agent ook verantwoordelijk voor de ge¬
heimhouding van belangrijke zaken. Tot
slot komt in de instructie ook een aantal
praktische zaken aan de orde zoals bij¬
voorbeeld in het volgende artikel: ‘Hij
zal door de nieuwspapieren vaste dagen
en uuren bepalen, op welke hij wekelijks
voor een ieder zal te spreken zijn’.22 Op
3 januari 1799 werd J. Spoors opnieuw
aangesteld als agent van marine op de ge¬
noemde instructie. Hij legde de eed af in
de handen van de president van het Uit¬
voerend Bewind.23

De instructie als geheel biedt een interes¬
sant overzicht van de werkzaamheden en
bevoegdheden van de agent van marine.
Duidelijk is dat de taken, die voorheen
nog gespreid waren over 21 personen, nu
expliciet in de handen kwamen te liggen
van één persoon. Deze ontwikkeling naar
veel bevoegdheden in de handen van een
klein aantal mensen zien we ook bij de
andere agentschappen, en ook bij het
bestuur van de Bataafse Republiek in het
algemeen.
Twee taken vielen echter niet meer onder
het marinebestuur. Zowel de heffing van
de convooien en licenten (aanvankelijk
opgedragen aan een apart college) als het
beheer over het loodswezen werden op¬
gedragen aan de agent van nationale eco¬
nomie, J. Goldberg.24 De beslissing in¬
zake het loodswezen werd echter na ver¬
loop van tijd weer teruggedraaid. Op 26
december 1800 besloot het Vertegen¬
woordigend Lichaam dat het loodswezen
onder het beheer van de agent van mari¬
ne diende te vallen.25 ‘Overweegende,
dat het toezicht over het binnen en buiten
lootswezen der Bataafsche Republiek eigenaartig behoort tot de werkzaamheden
vah dat gedeelte der Uitvoerende Magt,
het welk belast is met de beheering van
’s Lands marine, en over zulks meer
overeenkomstig is met het algemeen be¬
lang, dat de administratie van het loots¬
wezen voornoemd worde gedemaneerd
aan het agentschap der marine, dan verblijve aan dat van nationaale oeconomie...’.26 Aan de instructie voor den
agent van marine werd nu een artikel toe¬
gevoegd: ‘Hij heeft toezicht over het bin¬
nen en buiten lootswezen, zo wel ten
aanzien van ’s Lands marine in het ge¬
meen, als van de commercie in het bij¬
zonder; hij zorgt dat hetzelve ten dienst
der zeevaart onder eene geregelde behee¬
ring gebragt en gehouden worde...’.27

De raad van marine (1801-1805)
In mei 1801 kwam het Uitvoerend Be¬
wind onder pressie van de Fransen met
een nieuwe grondwet die de constitutie
van 1798 moest gaan vervangen. Op 12
juni 1801 wees de Eerste Kamer van het
Vertegenwoordigend
Lichaam
deze
grondwet af. Het Uitvoerend Bewind
wilde vervolgens met een gewijzigd voor¬
stel komen, maar de Eerste Kamer teken¬
de bezwaar aan tegen deze procedure.
Ondanks dit verzet en de tegenwerking
van een tweetal leden van het Uitvoerend
Bewind kwam het gewijzigde voorstel
onder druk van de troepen van generaal
Augereau in stemming. Op 1 oktober
1801 werd de nieuwe grondwet aangeno¬
men met een stemprocedure waarbij er
vanuit werd gegaan dat de thuisblijvers
voorstemden! Met de nieuwe grondwet
werd het Bataafs Gemenebest in het le¬
ven geroepen. Een uit twaalf man be¬
staand Staatsbewind maakte nu de dienst
uit. Er bestond weliswaar nog een uit 35
leden bestaand Wetgevend Lichaam,
maar dit had alleen de bevoegdheid om
wetten af te wijzen of aan te nemen. De
periode van het Staatsbewind kenmerkte
zich door een gedeeltelijke terugkeer
naar het oude. Veel personen die voor
1795 bestuurlijk actief waren geweest,
kwamen nu weer terug in het bestuur.
De staatsregeling liet het Staatsbewind de
vrijheid om in plaats van een secretaris
van staat, zoals gebruikelijk in de andere
departementen, een raad van marine in
te stellen. Hoewel de gewezen agent van
marine J. Spoors nogal wat bezwaren
had tegen een raad, werd uiteindelijk
toch tot de instelling ervan besloten.
Spoors was van mening dat het niet al¬
leen moeilijker zou zijn om drie gekwali¬
ficeerde personen in plaats van één te
vinden, maar ook dat de geheimhouding
in het gedrang zou kunnen komen. Ver¬
der zou er onenigheid kunnen ontstaan
en zou men door de gedeelde verant27

woordelijkheid geneigd zijn de schuld op
elkaar te schuiven.29 Op 14 december
1801 werden H. Aeneae, G. J. Jacobson
en H. van Royen aangesteld als leden van
de raad van marine. Alle drie waren eer¬
der betrokken geweest bij de marine. Ae¬
neae was commissaris bij het agentschap
van marine geweest. Jacobson was sinds
1795 commissaris-directeur bij het de¬
partement van de Maze. Zowel Aeneae
als Jacobson waren lid geweest van het
comité tot de zaken van de marine. Van
Royen was hoofd convooien en licenten
in Zeeland geweest. Bepaald werd dat de
raad voorlopig zou worden aangesteld
op de instructie voor den agent van mari¬
ne in afwachting van een instructie die
door het Staatsbewind nader zou worden
vastgesteld.30 Op 18 december 1801 leg¬
den de leden van de raad van marine de
eed af op de instructie voor den agent
van marine. Spoors had tot die tijd het
agentschap nog waargenomen. Hij was
zelf inmiddels benoemd tot lid van het
Staatsbewind.31
Op 11 januari 1802 werd de door de com¬
missie van marine en koloniën opgestelde
instructie voor den raad der marine aan¬
genomen door het Staatsbewind. De 43
artikelen tellende instructie vertoont gro¬
te overeenkomsten met de op 6 novem¬
ber 1798 aangenomen instructie voor den
agent van marine. Toch zijn er enkele
verschillen. De instructie voor den raad
der marine is in de eerste plaats compac¬
ter; een aantal artikelen is samenge¬
voegd. In het eerste artikel wordt be¬
paald dat de raad van marine zou be¬
staan uit drie raden die beurtelings het
voorzitterschap zouden vervullen. Ze
mochten geen andere politieke ambten
bekleden of in dienst zijn van een vreem¬
de mogendheid. Het vierde artikel gaat
over de taak van de raad en komt vrijwel
letterlijk overeen met het tweede artikel
van de instructie voor den agent van ma¬
rine (zie hiervoor). De raad was echter in
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tegenstelling tot de agent ook verant¬
woordelijk voor het afdanken van sche¬
pen. Verder stond de raad - zo blijkt uit
dit artikel - direct onder het Staatsbe¬
wind. Opvallend is dat, wanneer er in ar¬
tikel zes gesproken wordt over de corres¬
pondentie, de correspondentie met de
commissarissen-directeurs (zij waren de
verantwoordelijken op lokaal niveau) als
eerste wordt genoemd. In het vergelijk¬
bare artikel in de instructie voor den
agent van marine ontbreekt elke verwij¬
zing naar de commissarissen-directeurs.
Ook verderop in de instructie komen de
commissarissen-directeurs opnieuw aan
de orde. Aan hen werd een deel van het
toezicht op het functioneren van de amb¬
tenaren gedelegeerd. En na de goed¬
keuring van de begroting door het Wet¬
gevend Lichaam diende de raad met
de commissarissen-directeurs, de eerste
equipagemeesters en de constructeurgeneraal te overleggen inzake de werk¬
zaamheden en bestedingen van ieder de¬
partement. De verkoop van schepen,
zeilen, ijzerwerk, etc. zou voortaan
plaatsvinden door de equipagemeester
ten overstaan en in het bijzijn van de
commissaris-directeur. Duidelijk is dat
in deze instructie veel meer de lijn met de
departementen wordt aangegeven.32
In artikel negen werd bepaald dat de
raad geen extra-ordinaire of boventallige
officieren mocht aanstellen. Een over¬
eenkomstig artikel ontbreekt in de in¬
structie voor den agent van marine. Uit
artikel 11 blijkt de oprichting van de Ho¬
ge Militaire Vierschaar, een zogenaamde
permanente krijgsraad. De raad had tot
taak de vonnissen van dit college uit te
voeren. Met artikel 18 en 19 kreeg de
raad twee extra taken toebedeeld: het be¬
heer over het ‘Fonds van den ouden en
armen zeeman’ en het beheer over het
‘Weduwenfonds’ der marine. Dan volgt
een aantal artikelen over de financiële
gang van zaken die in grote lijnen over-

eenkomen met de bepalingen in de in¬
structie voor den agent van marine. Op¬
vallend genoeg ontbreken er artikelen
over het loodswezen en over het uitzen¬
den van schepen. Blijkbaar zijn beide be¬
voegdheden aan het marinebestuur ont¬
trokken. Ook het inspecteren van de
vloot behoorde niet langer tot de taken
van de marinebestuur. Wat de aanstel¬
ling van personeel betrof moest de raad
komen met een voordracht van drie per¬
sonen. Dat gold zowel voor de militairen
als voor de burgerambtenaren.33 Op 9
februari legden de leden van de raad de
eed af op de nieuwe instructief
De secretaris van staat voor de zaken van
marine (1805-1806)
In januari 1804 kreeg de Bataafse gezant
in Parijs, R. J. Schimmelpenninck van
Napoleon te horen dat er een nieuwe
grondwet diende te komen voor het Ba¬
taafse Gemenebest. In het voorjaar van
1805 was de nieuwe constitutie gereed en
in april 1805 werd deze in stemming ge¬
bracht onder het volk. Nadat ze was aan¬
genomen, werd op 29 april 1805 het nieu¬
we bewind geïnstalleerd. De belangrijk¬
ste man van het Bataafse Gemenebest
was Schimmelpenninck, die tot raadpen¬
sionaris was benoemd. Hij had in deze de
bevoegdheid tot het benoemen van mi¬
nisters, gezanten en officieren en hij kon
verdragen sluiten met buitenlandse mo¬
gendheden. Hij werd terzijde gestaan
door een staatsraad en een kabinet van
vijf ministers. Er bleef een wetgevend li¬
chaam. Dit bestond uit negentien leden,
maar stelde niet veel voor omdat het wei¬
nig bevoegdheden had.35
Voor de marine werd een secretarisschap
van staat voor de zaken van marine in¬
gesteld, dat rechtstreeks onder de raad¬
pensionaris ressorteerde. De raad van
marine werd opgeheven. Op 6 mei 1805
gaf de gewezen president van de raad van
marine, Van Royen, kennis van de ont-

Vice-admiraal C. H. VerHuell (1764-1845). Foto:
collectie Afdeling Maritieme Historie, Den Haag.

binding van de raad die op 1 mei had
plaatsgevonden. Van Royen zou voorlo¬
pig het nieuwe secretarisschap op zich
nemen. Op 1 mei 1805 was hij reeds be¬
noemd tot secretaris.36 Zijn werkzaam¬
heid was echter van korte duur. Reeds op
20 mei 1805 werd vice-admiraal C. H.
VerHuell benoemd tot secretaris van
staat voor de zaken van marine. Het zou
echter tot september duren voordat Ver¬
Huell in staat was de vereiste eed in de
handen van de raadpensionaris af te leg¬
gen.37
Begin 1806 kwam een concept-instructie
voor de secretaris van staat voor de za¬
ken van marine ter sprake. Tot een vast¬
legging van de instructie kwam het echter
niet. De functie werd namelijk in juni
1806 opgeheven toen het Koninkrijk
Holland werd gevormd.38
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De minister van marine (en koloniën)
(1806-1810)
In het voorjaar van 1806 werd de druk
op de Nederlandse regering van de kant
van Napoleon steeds groter. Het Bataaf¬
se Gemenebest werd uiteindelijk voor de
keus tussen annexatie of acceptatie van
de broer van de Franse keizer, Lodewijk
Napoleon, als koning gesteld. Op 4 juni
1806 ging de Bataafse Republiek ak¬
koord met het koningschap van Holland
voor Lodewijk Napoleon. Een dag later
werd Lodewijk door zijn broer uitgeroe¬
pen tot koning van Holland. Met de
nieuwe koning kwam er ook een nieuwe
constitutie die op 7 augustus 1806 werd
uitgevaardigd. Deze grondwet kende aan
de koning een grote macht toe. Hij
mocht bijvoorbeeld ministers en leden
van de Staatsraad benoemen en alle zeeen landofficieren.39
Al op 9 juni 1806 werd vice-admiraal
VerHuell benoemd tot minister van ma¬
rine. Anderhalf jaar later, per decreet
van 10 december 1807, werd VerHuell
vervangen door P. van der Heim.40 In
januari 1808 werd besloten tot de vereni¬
ging van het departement van marine
met dat van koloniën. De minister zou
nu de titel van minister van marine en
koloniën gaan dragen. Het bestuurlijke
apparaat onder koning Lodewijk Napo¬
leon was vrij omvangrijk. Het departe¬
ment van marine, later van marine en
koloniën, groeide uit tot een behoorlijk
grote organisatie. In een tweetal beslui¬
ten, van 6 mei 1808 en 16 november
1808, werd de organisatie van het minis¬
terie vastgelegd.41
Hieruit kan een aardig inzicht verkregen
worden in de taken van de minister inza¬
ke het bestuur en het beheer van de mari¬
ne. Onder de minister vielen onder ande¬
re de volgende zaken: ‘De aanwerving,
het opzigt, discipline en de beweging der
navale magt; het werk der rangen; de be¬
vorderingen, belooningen en onderstan¬
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den; het maintien der militaire discipline;
het bestuur der arsenalen; de bezorging
van voorraad; de magazijnen voor den
dienst der marine bestemd; de aanbouw,
de herstelling, het onderhoud en de uit¬
rusting der schepen en vaartuigen; de
hospitalen der marine; de krijgsgevange¬
nen; de kaapvaart; de correspondentie
over alles wat de administratie der mari¬
ne betreft; het opzigt over het werk der
quarantaine, de superintendentie over
het buiten of zee-lootswezen, vuren, ba¬
kens en pilotage...’.42 In zijn werkzaam¬
heden werd de minister bijgestaan door
een tweetal commissarissen-generaal, zo¬
genaamde adjuncten van de minister,
van wie H. A. Ruysch speciaal werd aan¬
gesteld als commissaris-generaal voor de
marine. Het ministerie bestond verder uit
een generaal-secretariaat en zeven divi¬
sies, waarvan er zich drie specifiek bezig¬
hielden met de koloniën. In totaal be¬
droeg de omvang van het gehele ministe¬
rie ongeveer zestig personen. Iedere divi¬
sie was uitgesplitst in een aantal bureaus,
die ieder een afzonderlijke taak had¬
den.43
De functie van commissaris-generaal ver¬
dween in de loop van 1808. In plaats
daarvan werd nu A. R. Falck aangesteld
in de functie van secretaris-generaal. Het
ministerie als geheel werd ingekrompen
tot een generaal-secretariaat met vier di¬
visies, waarvan er twee speciaal voor de
marine waren met ongeveer 38 man per¬
soneel.44 Duidelijk is hoe onder Lode¬
wijk Napoleon een echt ambtelijk appa¬
raat voor het bestuur en beheer van de
marine ontstond. Op deze voet werd na
1813 verder gegaan.
De zeeprefect (1810-1813)
Op 9 juli 1810 kwam er een definitief ein¬
de aan het Koninkrijk Holland nadat al
in maart 1810 delen van het Koninkrijk
aan de Fransen waren afgestaan. Neder¬
land werd namelijk ingelijfd bij het

Franse Keizerrijk en verloor daarmee
haar zelfstandigheid. Op 1 januari 1811
werd de Hertog van Plaisance aangesteld
tot gouverneur-generaal van de Holland¬
se departementen. Tot die tijd was het
toezicht op de Hollandse departementen
waargenomen door de Prins Aarts The¬
saurier, stadhouder der Hollandse depar¬
tementen.45
Voor de Bataafse marine gold dat ze als
zelfstandige zeemacht ophield te be¬
staan. Het bestuur en beheer over de ma¬
rine kwam onder de Franse minister van
marine en koloniën, Graaf Decrès, te
vallen. Dit betekende eigenlijk dat het
marinebestuur uit Nederland verdween.
Alleen de meer uitvoerende taken bleven
bestaan. Holland werd een maritiem ar¬
rondissement met een zeeprefect. Op 20
december 1810 werd de voormalige mi-

Vice-admiraal A. L. Kikkert (1762-1819), chef mi¬
litaire van de regio Rotterdam 1811-1813. Foto:
collectie Afdeling Maritieme Historie, Den Haag.

nister van marine en koloniën, P. van der
Heim, in de functie van zeeprefect be¬
noemd. Hij stond rechtstreeks onder de
Franse minister van marine en koloniën,
maar hij pleegde ook regelmatig overleg
met de gouverneur-generaal. De zeeprefectuur werd in twee regio’s onderver¬
deeld. In de eerste plaats de regio Am¬
sterdam met alle havens van het voorma¬
lige Noorderdepartement. In de tweede
plaats de regio Rotterdam met Hellevoetsluis en alle havens en kusten van het
voormalige Zuiderdepartement. De zee¬
prefect zetelde in Amsterdam. In beide
regio’s werd een chef militaire benoemd:
vice-admiraal A. L. Kikkert voor Rotter¬
dam en schout-bij-nacht G. Verdooren
voor Amsterdam. Hiermee werd een lijn
vanuit het verleden voortgezet, want bei¬
de vlagofficieren waren voorheen direc¬
teur en commandant geweest in dezelfde
gebieden. Op 22 maart 1811 werd Van
der Heim als zeeprefect vervangen door
L. J. F. Truguet, die in mei 1811 deze
functie aanvaardde.46
De commissaris-generaal van marine
(1813-1814)
In deze paragraaf wil ik in het kort in¬
gaan op de ontwikkeling van het marine¬
bestuur na 1813 om de lijn van de
Republiek naar het Koninkrijk der Ne¬
derlanden door te kunnen trekken. Op
30 november 1813 keerde de Erfprins
van Oranje in Nederland terug. Twee da¬
gen later werd hij als soeverein vorst in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehul¬
digd. Het Koninkrijk der Nederlanden
was daarmee een feit. Reeds enkele da¬
gen daarna, op 7 december 1813, werd
J. C. van der Hoop aangesteld tot com¬
missaris-generaal van marine. In april
1814 na de totstandkoming van de nieu¬
we grondwet werd hij secretaris van staat
en in september 1815 werd deze functie
omgezet in een ministerschap van mari¬
ne. Bij de koning berustte de uitvoerende
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macht. Alle ministers vielen onder hem
en waren alleen aan hem verantwoording
schuldig.
Tot de taak van de minister van marine
behoorde ‘de aanwerving, het opzigt, de
discipline en de beweging der navale
magt; het werk der rangen, de bevorde¬
ringen, belooningen en onderstanden;
het maintien der militaire discipline, het
bestuur der arsenalen; de bezorging van
voor raad; de magazijnen voor den dienst
der marine bestemd; de aanbouw, de
herstelling, het onderhoud en de uit¬
rusting der schepen en vaartuigen; de
hospitalen der marine; de corresponden¬
tie over alles wat de administratie der
marine betreft; het opzigt over het werk
der quarantaine, de superintendentie
over het lootswezen, vuren, bakens en pilotagie’.47 In 1817 kende het ministerie
van marine evenals het ministerie tijdens
het Koninkrijk Holland een algemeen se¬
cretariaat en een tweetal divisies. Het
aantal ambtenaren was echter beduidend
lager, ongeveer vijftien.48
Conclusie
In dit artikel staat de ontwikkeling van
het marinebestuur in de Bataafse en
Franse tijd (1795-1813) centraal. In deze
periode zien we hoe het marinebestuur
zich ontwikkelde van admiraliteit naar
ministerie. In de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden was het bestuur
van de marine voornamelijk een zaak
van de gewesten geweest. De admirali¬
teitscolleges waren weliswaar generali¬
teitsorganen, maar de gewestelijke in¬
vloed was doorslaggevend. In februari
1795 kwam met de komst van de Bataaf¬
se Republiek hieraan een einde. Het ma¬
rinebestuur berustte daarna bij een uit 21
leden bestaand comité voor de zaken van
de marine, weliswaar gekozen uit de ge¬
hele republiek, maar zetelend in Den
Haag. Gedurende de gehele periode van
de Bataafse Republiek bleef de organisa¬
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tie en de inrichting van het marine¬
bestuur meebewegen met alle deiningen
van de algemene politieke ontwikkeling.
Na de staatsgreep van 22 januari 1798
kwam het beheer van de marine in han¬
den van één persoon, de agent van mari¬
ne. Drie jaar later echter werden zijn
bevoegdheden overgedragen aan een
uit drie personen bestaande raad. On¬
der raadpensionaris Schimmelpenninck
(1805-1806) werd het marinebestuur uit¬
geoefend door een secretaris van staat,
die in 1806 met de komst van het Ko¬
ninkrijk Holland werd vervangen door
een minister. Met de inlijving van de Ba¬
taafse Republiek bij Frankrijk in juli
1810 kwam aan de zelfstandigheid van
Nederland een einde. Het bestuur over
de Bataafse marine lag nu in Parijs bij de
Franse minister van marine en koloniën.
In het maritiem arrondissement Holland
werd een zeeprefect aangesteld voor de
uitvoering van het beleid. Hiermee was
het eigenlijke marinebestuur uit Neder¬
land verdwenen. In 1813 werd de Erf¬
prins van Oranje koning van Nederland.
In december van datzelfde jaar werd Van
der Hoop benoemd tot commissarisgeneraal van marine, een functie die uit¬
eindelijk omgezet zou worden in een mi¬
nisterschap dat sterke overeenkomsten
vertoonde met dat onder Lodewijk Na¬
poleon.
De ontwikkeling van het marinebestuur
in de Franse tijd werd gekenmerkt door
een steeds verdere centralisatie. Het lo¬
kale niveau bleef daarbij aanvankelijk
intact, maar langzamerhand kwamen de
bevoegdheden steeds duidelijker en ex¬
plicieter te liggen bij een overkoepelend
orgaan, zetelend in Den Haag. Dit or¬
gaan groeide langzaam uit tot een echte
institutie met divisies, bureaus en veel
ambtenaren in het Koninkrijk Holland.
Na een onderbreking van drie jaar zien
we dat deze ontwikkeling werd voortge¬
zet in het Koninkrijk der Nederlanden

maar met een aanzienlijk kleiner aantal
ambtenaren. De taken waren in grote lij¬
nen hetzelfde gebleven, wel werden ze
steeds duidelijker omschreven. De taak

van de heffing van convooien en licenten
werd aan het marinebestuur onttrokken
en ging naar financiën.
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De Suezkanaalcommissie, 1856-1859
A. Kruijt
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Inleiding
In het midden van de negentiende eeuw
werden er plannen gemaakt voor een ka¬
naal tussen de Middellandse Zee en de Ro¬
de Zee. Zo’n verbinding zou volgens velen
zeer gunstig zijn voor de wereldhandel. De
route tussen Europa en Azië zou aanmer¬
kelijk bekort worden.
Nederland had grote belangen in Azië. De
staatsschatkist was voor een aanzienlijk
gedeelte afhankelijk van de opbrengsten
uit Nederlands-Indië. Indische produkten
zoals koffie, suiker en indigo brachten een
vermogen op op de Europese markt. De
Nederlandse regering was dus alleszins
geïnteresseerd in alle ontwikkelingen die
de contacten met deze overzeese bezitting
konden beïnvloeden.
In 1854 werden de plannen concreet toen
Ferdinand de Lesseps een concessie voor
het graven van het kanaal kreeg van Mo¬
hammed Said, onderkoning van Egypte.
Koning Willem III riep daarop in 1856 een
commissie in het leven die de gevolgen van
zo’n kanaal voor Nederland moest onder¬
zoeken.
De totstandkoming van de commissie
In de Nederlandse regering reageerde men
verdeeld op de plannen voor het kanaal.
Chs. F. Pahud (minister van Koloniën)
zag weinig in de onderneming. Nederland
was niet of nauwelijks gebaat bij het
Suezkanaal. Een snellere verbinding was
wel mogelijk, maar de Engelsen waren al
bezig met een spoorlijn van Alexandrië
naar Suez en die zou aan de behoefte tot

snel vervoer (brieven en personen) kunnen
voldoen.1
G. Simons (Binnenlandse Zaken) was ech¬
ter juist zeer enthousiast. In een rapport
aan Koning Willem III drukte Simons zich
iets voorzichtiger uit. Hij wees op het grote
belang van Nederlands-Indië voor Neder¬
land. Zodoende zou het Suezkanaal dus
ook van groot belang zijn voor het land,
want dit zou de route naar Indië aanmer¬
kelijk bekorten.
Simons stelde voor een commissie op te
richten. Deze ‘Suezkanaalcommissie’
moest onderzoeken wat de gevolgen van
het kanaal zouden zijn voor de handel en
scheepvaart. Daarnaast moest zij onder¬
zoeken hoe Nederland haar positie kon be¬
houden en zo mogelijk verbeteren na
realisering van het Suezkanaal.2
De koning kon zich zeer wel vinden in dit
voorstel en gaf Simons toestemming tot de
vorming van zo’n commissie. Tot voorzit¬
ter van de commissie werd benoemd: E.
P. de Monchy, president van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM);
N. A. M. Guicherit, docent aan de Konin¬
klijke Academie te Delft, werd secretaris.
Als overige leden werden benoemd: Jb.
Spengler, president van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (KvK) te
Amsterdam; A. van Rijckevorsel, presi¬
dent van de KvK te Rotterdam; J. ’t
Hooft, president van de KvK te Dor¬
drecht; G. J. Sprenger, president van de
KvK te Middelburg; G. de Clercq, secre¬
taris van de NHM; L. M. F. Plate, oudpresident van de factorij van de NHM te
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Batavia; P. van Vlissingen, reder en
scheepsbouwer te Amsterdam; F. W.
Conrad, hoofdingenieur van Waterstaat
en door De Lesseps benoemd tot president
van de commissie voor de doorsnijding
van de landengte van Suez; J. W. van
Oordt, directeur van de Nederlandse
Stoombootmaatschappij te Rotterdam en
S. Vissering, jurist en hoogleraar te
Leiden.3
Bij de eerste vergadering op 12 augustus
1856 bleek al direct dat de meerderheid
van de commissie geen voorstander was
van de aanleg van het Suezkanaal. Nog
voordat er van enige uitwisseling van ge¬
dachten sprake was geweest, verklaarden
de meeste leden van de commissie dat de
oude zeeroute naar Nederlands-Indië via
Kaap de Goede Hoop de beste was. Men
had dan vooral reizen met zeilschepen in
gedachte. In de stoomvaart had men over¬
wegend weinig vertrouwen. Van Rijckevorsel verwoordde het standpunt van de
meerderheid, wat de stoomvaart aangaat,
door te wijzen op de geringe laadcapaciteit en dus de hoge vrachttarieven van de
stoomschepen. En volgens deze zelfde
meerderheid zou men alleen met stoom¬
schepen door het kanaal kunnen varen.4
Het was niet vreemd dat de meeste com¬
missieleden, verbonden met de KvK en
NHM, niet stonden te springen van en¬
thousiasme. De KvK en de NHM voeren
wel bij het bestaande handelssysteem en
hadden geen behoefte aan een nieuwe
route.
Fervent voorstander van het Suezkanaal
was Conrad. Hij zag een grote toekomst
voor het Suezkanaal. Dit kanaal zou Eu¬
ropa en Azië letterlijk en figuurlijk dich¬
ter bij elkaar brengen. Tijdens een lezing
voor de natuurkundige afdeling van de
Koninklijke Academie der Wetenschappen
over het Suezkanaal in 1857 sprak hij over
‘De verwezelijking van een der schoonste
denkbeelden van onze tijd’ en ‘Het oogenblik is nabij. De laatste tegenstand hoe
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magtig ook, zal weldra vallen voor de
steun der wetenschap, voor de krachtige
uitspraak van het algemeen belang van
handel en zeevaart, en voor den stelligen
wil van Europa en Indië.’5
Van Vlissingen was het als enige met Con¬
rad eens. Volgens hem zou het kanaal
gunstig zijn voor de gehele wereldhandel
en dus ook voor de Nederlandse handel.
De voordelen zouden weliswaar het eerst
te merken zijn voor de havens aan de Mid¬
dellandse Zee, maar uiteindelijk zouden
ook de havens in de rest van West-Europa
meeprofiteren.6
Over zijn visie hoeven we ons niet echt te
verbazen. Hij had in 1825 een van de eerste
stoombootmaatschappijen van het land
opgericht (de Amsterdamsche Stoomboot
Maatschappij) en kan met recht een pio¬
nier op dit gebied genoemd worden, die
vernieuwingen toejuichte. Het Suezkanaal
nu was een vernieuwing van de eerste or¬
de en voor ‘zijn’ stoomvaart een zeer ge¬
schikte route.
MNooch*% tuintekening

De scheepvaart tot ± 1860
De Nederlandse handel en vrachtvaart wa¬
ren tijdens de Franse tijd sterk achteruit¬
gegaan. Na de bevrijding in 1813 wist
Nederland haar positie echter redelijk snel
weer terug te winnen. In het midden van
de negentiende eeuw had Nederland de
vierde vloot van de wereld opgebouwd.7
De groei van de Nederlandse vloot kreeg
een sterke impuls door de NHM, opgericht
in 1824. De NHM had als voornaamste
doel de bevordering van de handel en
scheepvaart, scheepsbouw etc. Zij kreeg
van de overheid het monopolie op het ver¬
voer van Indische produkten. Zij had hier¬
voor geen eigen schepen, maar huurde die
tegen zeer hoge vrachtprijzen van Neder¬
landse reders, mits de schepen in Neder¬
land gebouwd waren. De vloot groeide
aldus gestaag. De animo onder de reders
was zo groot dat een beurtlijst ingesteld
moest worden.8

(Maritiem Museum „Print Hendrik”, Rotterdam

„Noach’% romp cn dcktndcling

Afbeelding 1. Clipper. Bron: A. Blussé van Oud-Alblas, ‘De geschiedenis van het clipperschip’.
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Maar juist omdat elk in Nederland ge¬
bouwd schip was verzekerd van een NHMvracht, was de groei geen gezonde groei.
De reders werden afhankelijk van de
NHM-vrachten en het gevaar bestond dat
men dezelfde schepen van voorheen bleef
bouwen. Er was geen prikkel nieuwe tech¬
nische ontwikkelingen te volgen. Waarom
immers zou men risico’s nemen als men
met de vertrouwde scheepstypen winst kon
behalen?
De eerste technische ontwikkeling, in het
buitenland ontstaan en redelijk snel ge¬
volgd in Nederland, was de clipper. Met
een clipper bedoelen we een snelzeilend
vierkant-getuigd schip met een enigszins
S-vormig gebogen boeg en een grote
breedte-lengte verhouding. Normaal was
die 1 : 3 a 4, bij de clipper 1 : 5 a 7 (af¬
beelding 1). Het grote voordeel van de
clippers was hun grote snelheid; het laad¬
vermogen was echter minder dan bij an¬
dere scheepstypen. Zoals gezegd, Neder¬
land bleef niet achter bij het bouwen van
clippers. Als gevolg van het protectiesysteem van de NHM bleven de oude sche¬
pen eerst de voorkeur houden, maar in de
jaren ’50 begon men aarzelend clippers te
bouwen. De eerste in Nederland gebouw¬
de clipper was de Kosmopoliet, in 1854 te
water gelaten. Drie jaar later liep de Noach van stapel. In de jaren tot 1900 kwa¬
men daar nog eens 61 clippers bij.9
Een tweede technische ontwikkeling was
die van de stoomvaart. De eerste commer¬
ciële dienst met stoomschepen was reeds
in 1807 geopend, terwijl in 1816 een dienst
werd geopend tussen Frankrijk en GrootBrittannië.10
In Nederland wilden de meeste reders
voorlopig niet overschakelen op stoom¬
vaart. Enerzijds waren zij afhankelijk van
de beurtlijst van de NHM en bracht de
tijdwinst geen economische voordelen met
zich mee. Voor de NHM had versnelling
van het vervoer geen zin. De veilingen van
de Indische produkten waren maar een
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paar maal per jaar, zodat snel vervoer naar
Nederland veelal slechts grote voorraden
in de pakhuizen betekende. Anderzijds
waren de stoomschepen simpelweg niet
rendabel. De stoommachines gebruikten
zeer veel steenkolen, waardoor, door de
grote kolenvoorraad die nodig was, wei¬
nig ruimte overbleef voor vracht."
Dat wil niet zeggen dat er niets aan stoom¬
vaart werd gedaan. G. M. Roentgen richt¬
te reeds in 1823 de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij op en, zoals we
al hebben gezien, Van Vlissingen in 1825
de Amsterdamsche Stoomboot Maat¬
schappij. Deze maatschappijen voeren
echter niet op Indië, maar alleen op ha¬
vens binnen Europa. Logisch, want
stoomschepen waren nog niet geschikt
voor lange trajecten. In 1856 werd de Ko¬
ninklijke Nederlandsche Stoomboot Maat¬
schappij (KNSM) opgericht. Ook deze
maatschappij richtte zich op de vaart bin¬
nen Europa. In Nederlands-Indië werd in
1849 de Nederlandsch-Indische Stoom¬
vaart Maatschappij opgericht voor de
vaart tussen Batavia, Semarang en Soerabaja en in 1850 voor de vaart tussen Soerabaja en Makassar.12
Via Suez of via Kaap de Goede Hoop?
Zoals gezegd, de meerderheid van de com¬
missie was niet geporteerd voor het Suezkanaal en de stoomvaart. De tegenstanders
van het kanaal zetten hun mening kracht
bij door het schrijven van nota’s met be¬
rekeningen van de reisduur via beide rou¬
tes en een opsomming van de problemen
die de Nederlandse schepen zouden moe¬
ten overwinnen als zij via Suez zouden rei¬
zen. Sprenger kwam aanzetten met een
nota waarin, aan de hand van ervaringen
van twee kapiteins die beide routes (de ou¬
de route via Kaap de Goede Hoop en de
Suezkanaalroute, dat wil zeggen per schip
door de Middellandse Zee, dan over land
over de landengte van Suez en vervolgens
met de mailboot door de Rode Zee en zo

Afbeelding 2. Route van zeilschepen. Bron: ‘Verslag Suezkanaalcommissie’.
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naar Indië) kenden, een vergelijking ge¬
maakt werd tussen beide routes.
Uit deze nota kwam duidelijk naar voren
dat de route om Kaap de Goede Hoop be¬
ter was dan die via het te graven kanaal.
De Middellandse Zee was moeilijk bevaar¬
baar door o.a. windstiltes in de zomer en
stormen in de winter. Schepen zouden in
deze zee ook veel sneller last hebben van
aangroei dan elders en deze zou de snel¬
heid van de schepen negatief beïnvloeden.
Het zou daarom noodzakelijk zijn met ge¬
koperde schepen te varen, omdat die min¬
der last hebben van aangroei. De vaart
door de Rode Zee werd bemoeilijkt door
ongunstige wind, rotsen en ondiepten. En
dan was er natuurlijk nog het Suezkanaal
zelf. Het was noodzakelijk dat de schepen
er doorheen gesleept zouden worden en dit
gaf oponthoud en extra kosten. De con¬
clusie was duidelijk: hoewel de reis naar
Nederlands-Indië via het kanaal 1056 mijl
korter was dan de oude route, zou de reis
niettemin langer duren.13
’t Hooft en Vissering droegen ook hun
steentje bij aan de oppositie tegen het Su¬
ezkanaal. ’t Hooft legde de nadruk op het
lange oponthoud dat de schepen in het ka¬
naal zouden hebben. Volgens zijn bereke¬
ningen zou het door de grote drukte en het
wachten op sleepboten maar liefst zestien
dagen duren om een schip heen en terug
door het kanaal te slepen.14
Als het aan Vissering lag, mocht het Su¬
ezkanaal er simpelweg niet komen. Hij
verklaarde dat Nederlands-Indië verder
van Europa lag dan alle andere Europese
bezittingen in Azië. Dit nadeel werd door
de oude route om de Kaap teniet gedaan,
ja zelfs omgezet in een voordeel omdat de
Engelsen, de grootste concurrenten van de
Nederlanders, twee maal de evenaar
moesten passeren om bij hun bezittingen
te komen in tegenstelling tot de Nederlan¬
ders één maal (afbeelding 2). En juist bij
het passeren van de evenaar had men veel
last van ‘slechte wind’. Als er echter een
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Suezkanaal zou komen, zouden de Engel¬
sen geen enkele keer de evenaar hoeven te
passeren. Aldus zou de concurrentieposi¬
tie van Nederland verslechteren. De nade¬
len voor Nederland zouden nog toenemen,
omdat het zwaartepunt van de handel zich
volgens Vissering zou verplaatsen van
West-Europa naar het MiddellandseZeegebied.15 Kortom, een dergelijk ka¬
naal was ongewenst.
Conrad trok fel van leer tegen de visie van
de ‘tegenstanders’. Hij was het absoluut
met hen oneens dat de route om Kaap de
Goede Hoop de beste was. Hij legde be¬
rekeningen over de routes op tafel uitge¬
voerd door ene Chancel, oud scheepsoffi¬
cier uit Parijs, die tot geheel andere con¬
clusies kwam. Tevens vergeleek hij de berekingen van de ‘tegenstanders’ met die
van de Franse ingenieur Gressier en met
een reis van het Nederlandse schip Flevo.
Conrad legde die naast die van Sprenger
en ’t Hooft en concludeerde hieruit dat de
berekeningen omtrent de reis via de Kaap
wel klopten (de reis naar Java duurde vol¬
gens de commissie gemiddeld 108 dagen
en terug naar Nederland 121 dagen), maar
de berekeningen voor de Suezkanaalroute waren volstrekt hypothetisch. De tegen¬
standers waren van mening dat de Rode
Zee gevaarlijk en onzeker was. Volgens
Conrad moest men echter eerst afwachten
wat de ervaring zou leren, eer men zich
kon uitspreken over dit soort zaken. Hij
ging vervolgens verder met te stellen dat
dan wel zou blijken dat de route via het
Suezkanaal een betere was dan die via
Kaap de Goede Hoop. De Middellandse
Zee was wel degelijk goed bevaarbaar, zo¬
lang men maar goed oplette. Het opont¬
houd in het kanaal zou niet meer dan 24
uur (dus twee dagen voor heen- en terug¬
reis) in beslag nemen en niet zoals ’t Hooft
beweerde zestien dagen. De totale reis naar
Nederlands-Indië zou via Suez niet meer
dan 164 dagen duren. Conrad besloot met
te zeggen dat hij het moeilijk te begrijpen

vond dat men uit een vergelijking tussen
het bekende en het onbekende tot een zo
stellige conclusie kon komen.16 Hij vergat
daarbij dat hijzelf eigenlijk precies hetzelf¬
de deed.
Dat de commissieleden allen al hun eigen
mening hadden over de twee routes is dui¬
delijk. Deze mening was echter niet altijd
beargumenteerd met de meest betrouwba¬
re gegevens. Men haalde de berekeningen
van een kapitein of ingenieur aan die goed
in het eigen straatje pasten, maar waren
deze wel juist? Om nu een einde te maken
aan het geruzie werd besloten een sub¬
commissie in te stellen om de beide rou¬
tes aan een nader onderzoek te onderwer¬
pen. Deze sub-commissie bestond uit De
Monchy, ’t Hooft en Van Oordt en werd
geassisteerd door J. van Gogh, directeur
van de afdeling zeevaart van het KNMI.17
De sub-commissie bracht in april 1857 ver¬
slag uit. Zij had zich voor haar onderzoek
volledig gebaseerd op de vele gegevens be¬
schikbaar gesteld door het KNMI. Op de
afdeling zeevaart werden namelijk de jour¬
nalen van Nederlandse oorlogsschepen en
koopvaarders onderzocht en allerlei bere¬
keningen gemaakt. Zo had men een schat
aan gegevens voor de scheepvaart ver¬
gaard.18
De sub-commissie leverde een gedegen
stuk werk af. Voor zeilschepen, clippers,
zeilschepen met hulpstoomvermogen en
schroefclippers (dat wil zeggen clippers
met hulpstoomvermogen) werd berekend
hoe lang de reis zou duren via de beide
routes en wat de kosten zouden zijn. Sche¬
pen met vol stoomvermogen werden door
de commissie direct al buiten beschouwing
gelaten, omdat men deze schepen al bij
voorbaat ongeschikt achtte door de klei¬
ne laadruimte en de hoge kosten. Voor de
route om Kaap de Goede Hoop werd ook
gekeken naar een nieuwe route, die snel¬
ler was door betere wind. Deze route, ont¬
dekt door de Amerikaanse luitenant-terzee Maury, lag zuidelijker en had als eni¬

ge bezwaar dat men in de winter wel eens
ijsbergen kon tegenkomen.
Uit hun berekeningen (afbeelding 3) bleek
dat gewone zeilschepen gemiddeld 222,8
dagen deden over een reis naar Indië en
weer terug (107 dagen heen; 115,8 dagen
terug) via de oude route om de Kaap. Vol¬
gens de nieuwe zeilaanwijzing van Maury
deed een gewoon zeilschip er 190 dagen
over. De sub-commissie achtte de route via
het Suezkanaal voor zeilschepen uitgespro¬
ken slecht. Deze route zou 211,7 dagen
kosten, dat wil zeggen 21,7 dagen meer,
ofschoon volgens hun rekensom de reis
1980 mijl korter was.
De clippers legden de route om de Kaap
(via de nieuwe zeilaanwijzing) sneller af
dan de oudere scheepstypen. Zij deden er
gemiddeld 180 dagen over. Via Suez zou¬
den zij er 211,7 dagen over doen, even lang
als een gangbaar zeilschip. Zeilschepen
met hulpstoomvermogen deden 155,5 da¬
gen over de tocht van Patria naar Bata¬
via en terug. Van die 155,5 dagen moesten
ze ongeveer 25 dagen gebruik maken van
stoomkracht, omdat er niet voldoende
wind zou zijn. De tocht van Suez zou 124,5
dagen duren waarvan zo’n 49 tot 64 da¬
gen onder stoom.
Schroefclippers deden gemiddeld 145 da¬
gen over de reis op de Kaaproute, waar¬
van 24,5 onder stoom. Via Suez zouden
ze er net als zeilschepen met hulpstoom¬
vermogen 124,5 dagen over doen waarvan
49 tot 64 dagen onder stoom.19 Ten slot¬
te werd ook een berekening gemaakt voor
de reis per schroefclipper heen via Kaap
de Goede Hoop en terug via het Suezka¬
naal. Deze reis zou in totaal 137 dagen du¬
ren, waarvan 41,2 dagen onder stoom.20
Behalve de reisduur waren de kosten een
tweede punt van bespreking. Een stoom¬
schip kon minder lading meenemen dan
een zeilschip. Dit resulteerde in een hoge¬
re vrachtprijs. Daar stond tegenover dat
de reis met hulpstoom sneller zou gaan.
Men was minder dagen op zee en hoefde
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Afbeelding 3. Onderlinge vergelijking van reizen via de Kaap en door het Suezkanaal. Bron: ‘Ver¬
slag Suezkanaalcommissie’, 186-187.
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dus minder verzekeringspremie te be¬
talen.21
Aldus kwam de sub-commissie tot de vol¬
gende conclusie. Men zou het beste ge¬
bruik kunnen maken van schroefclippers
en de oude route om Kaap de Goede
Hoop. De reis via de Kaap heen en terug
via het Suezkanaal was weliswaar sneller,
maar de kosten waren ook hoger en men
vond uiteraard de goedkoopste route het
aantrekkelijkste. De commissie nam het
standpunt van de sub-commissie in zijn ge¬
heel over.22
De markt van Indische produkten
Het tweede discussiepunt binnen de com¬
missie was de vraag of men vast moest
houden aan het beginsel dat de Indische
produkten naar Nederland werden ver¬
voerd om hier verkocht te worden. Met de
invoering van het cultuurstelsel in 1830
werd het vervoer van Indische produkten
nog belangrijker. Dit stelsel was gebaseerd
op het idee dat op Java de soeverein Ne¬
derland recht had op een gedeelte van de
opbrengst van de grond. De geestelijke va¬
der van het cultuurstelsel, J. van den
Bosch, schatte dit gedeelte op 20%, maar
bepaalde dat men in plaats van 20% van
de opbrengst te leveren 20% van de grond
moest bebouwen met door het gouverne¬
ment aan te wijzen en hieraan te leveren
produkten. De NHM kreeg zo een enor¬
me hoeveelheid produkten zoals koffie,
suiker en indigo te vervoeren.
Het was nu de vraag of hier na opening
van het Suezkanaal niet beter verandering
in kon komen. De Monchy was van me¬
ning dat de markt van Indische produk¬
ten in Nederland behouden moest blijven.
De staat zou anders grote verliezen lij¬
den.23 Van Rijckevorsel meende dat de
verkoop van Indische produkten in Neder¬
land voorlopig wel behouden kon blijven.
Hij benadrukte echter dat, wanneer het
Suezkanaal er eenmaal was, het wellicht
beter zou zijn een deel van de Indische pro¬
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dukten direct naar de MiddellandseZeehavens te brengen. Deze havens zou¬
den dan toch de meeste produkten uit Azië
naar zich toe trekken en de haven met de
grootste markt bood de beste handelsvoorwaarden. Dit zou het gunstigste zijn voor
Nederlands-Indië en uiteindelijk ook voor
Nederland.24
Vissering had grote bezwaren tegen de opi¬
nie van De Monchy. Hij vond dat men de
nadelen van het Suezkanaal alleen kon be¬
perken door de ontwikkeling van Nederlands-Indië te bevorderen. Door het ont¬
wikkelen van handel en nijverheid zou
men kapitaal naar Nederlands-Indië lok¬
ken. Nederlands-Indië zou zich tot het cen¬
trum van een enorm handelsnetwerk kun¬
nen ontwikkelen. Het kon zo het middel¬
punt worden in het handelsverkeer tussen
Australië, China, Siam en vele andere lan¬
den en streken. Nederland zou hierdoor
de schatkist kunnen spekken terwijl door
de toegenomen welvaart in NederlandsIndië de Nederlandse uitvoer naar dit ge¬
bied zou toenemen. Om dit alles te berei¬
ken moest Nederlands-Indië wel zelf over
haar produkten kunnen beschikken. Het
verplichte vervoer naar Nederland diende
dus afgeschaft te worden.25 Vissering
nam hiermee feitelijk een zeer modern
standpunt in.
De meerderheid van de commissie schaar¬
de zich echter achter De Monchy. In het
verslag adviseerde de commissie de markt
voor Indische produkten in Nederland te
behouden, ook na realisering van het Su¬
ezkanaal. Vissering eiste hierop de aparte
vermelding van zijn standpunt, maar dit
werd door de meerderheid afgewezen
waarop hij uit de commissie trad.26
Het verslag
In januari 1859 kwam het verslag uit. Al¬
hoewel de koning erop had aangedrongen
dat de commissie zo snel mogelijk verslag
uitbracht, had deze zich niet gehaast. De
commissie was zich ervan bewust dat het

nog jaren zou duren eer het Suezkanaal
geopend werd, als het kanaal er al zou ko¬
men, want dat was voor de meeste com¬
missieleden nog allerminst zeker.
Van Rijckevorsel liet weten dat het wel¬
licht beter was het uitbrengen van het ver¬
slag op de lange baan te schuiven. Hij
dacht dat het verslag de regering wellicht
in een onplezierige positie bracht, omdat
het de tegenstanders van het Suezkanaal
de ‘onverbiddelijke cijfers’27 en daarmee
een wapen in handen gaf. Dit zouden de
voorstanders van het kanaal de regering
kunnen verwijten. Veel commissieleden
waren het hiermee eens, maar De Monchy
en enkele andere leden vonden het hun
plicht het verslag te voltooien. Wel beslo¬
ten zij de minister van Binnenlandse za¬
ken in te lichten over deze mogelijke
gevaren.
In het verslag worden drie vraagpunten
stuk voor stuk behandeld. De eerste vraag
was wat de gevolgen van de doorgraving
van de landengte van Suez zouden zijn
voor de handel en scheepvaart in het al¬
gemeen en voor die van Nederland in het
bijzonder.
Volgens de commissie zouden er aan de
Aziatische kant van het kanaal voorname¬
lijk voordelen zijn voor die gebieden die
al veel contact hadden met Europa en dat
waren eigenlijk alleen de Europese bezit¬
tingen aldaar. Vooral de Britse bezittin¬
gen zouden profiteren, want die lagen het
dichtste bij het Suezkanaal. In NederlandIndië zou voornamelijk de steeds groter
wordende groep van privé-ondernemers er
baat bij hebben. Zij zouden betere prij¬
zen kunnen bieden voor hun produkten.
De Nederlandse staat zou aldus een groot
aandeel in de handel in Indische produk¬
ten verliezen. Verder zouden aan de Azi¬
atische kant van het kanaal de kuststreken
van de Rode Zee en delen van Oost-Afrika
profiteren van het kanaal. Deze streken
zouden nu makkelijker bereikbaar worden
voor de Europese handelsvaart. Een mo¬

ralistisch tintje ontbrak niet, want de com¬
missie merkte op dat de Europese contac¬
ten de volken langs de Rode Zee wat
beschaving bij zouden brengen. De ‘roof¬
zucht’ van die volken zou zodoende afne¬
men en men zou zich meer gaan bezighou¬
den met eerlijke handel.28
Aan de Europese kant van het kanaal zou¬
den vooral de landen aan de Middelland¬
se Zee profiteren, alhoewel niet alle
landen. Turkije bij voorbeeld was econo¬
misch en politiek in zo’n slechte situatie
dat het weinig uitmaakte of het kanaal er
nu wel of niet kwam. Griekenland daar¬
entegen kon zeker een graantje meepikken
dank zij de goede havens aldaar en de ve¬
le zeelieden die dit land bezat. Italië en
Zuid-Frankrijk zouden veruit het meeste
baat hebben bij het Suezkanaal. Havens
als Genua, Venetië, Triëst en Marseillë
zouden een enorme handelsstroom naar
zich toetrekken. En als het Italiaanse
spoorwegnet zou worden verbeterd en uit¬
gebreid, zouden de Italiaanse havensteden
een aanzienlijk deel van de handel op
Midden-Europa in handen krijgen.29 Dit
zou grotendeels ten koste gaan van Neder¬
land, dat van oudsher dit gebied voor zag
van Indische produkten. De route via het
Suezkanaal bracht Nederland dus alleen
maar nadelen. De commissie verzuchtte
dat de vooruitgang zijn loop wel zou heb¬
ben. Het zou kleingeestig en vruchteloos
zijn te proberen deze ontwikkeling tegen
te houden. Het enige wat er op zat, was
te proberen de nadelen te overwinnen.30
De tweede vraag was hoe deze nadelen
overwonnen konden worden. In hoofd¬
stuk twee van het verslag werd ingegaan
op de vraag welke wegen moesten worden
ingeslagen en welke middelen aangewend
om na het graven van het Suezkanaal ons
aandeel in de handel en scheepvaart te be¬
houden en zo mogelijk te vergroten. De
commissie kwam met allerlei vage aanbe¬
velingen. Bedrijven en fabrieken moesten
de krachten bundelen om zo de buiten45

landse concurrentie het hoofd te bieden.
Er moest wetenschappelijk onderzoek ver¬
richt worden, onder meer naar de moge¬
lijkheden voor de stoomvaart. Dit onder¬
zoek zou een belangrijke stimulans geven
aan de Nederlandse economie.31 Maar
daarbij liet men het.
In het derde hoofdstuk beantwoordde de
commissie de laatste vraag, namelijk welke
maatregelen de regering kon nemen om de
positie van de Nederlandse handel en
scheepvaart te beschermen of wellicht te
verbeteren.
De commissie pleitte voor vrijhandel. De
regering diende het heffen van in voer be¬
lasting op in het buitenland gebouwde
schepen en uit het buitenland afkomstige
scheepsmaterialen te stoppen. De Neder¬
landse reders zouden dan goedkoper sche¬
pen kunnen kopen en aldus hun concur¬
rentiepositie verbeteren. Vooral schepen
met hulpstoomvermogen waren in het bui¬
tenland tegen redelijke prijzen te koop en
hieraan was volgens de commissie be¬
hoefte.
De regering zou ook de tarieven en regle¬
menten die golden voor de handel en
scheepvaart in Indië moeten herzien. Er
waren te veel regels die het Nederlandse
reders beletten een deel van de Aziatische
markt te veroveren. De commissie pleitte
voor het creëren van vrijhavens, dat wil
zeggen havens die de regering van tolwetten had ontheven en waarin dus schepen
van alle naties, zonder betaling van rech¬
ten, konden binnenlopen en handel
drijven.32
De regering diende er tevens voor te zor¬
gen dat de Nederlandse markt voor Indi¬
sche produkten gehandhaafd bleef (hier
dus geen vrijhandel). De commissie was
van mening dat deze markt veel bij droeg
tot de Nederlandse welvaart. Niet alleen
de schatkist voer er wel bij, maar ook de
burgers profiteerden ervan. Reders, ver¬
zekeringsmaatschappij en, pakhuiseigena¬
ren, allen verdienden ze aan deze markt.
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Voor Nederlands-Indië zou het ook niet
wenselijk zijn als de contacten met het
moederland verminderden, want anders
kon de Nederlandse staat de bevolking niet
naar een hoger niveau ‘opheffen’.33 Als
de Indische produkten direct in Indië ver¬
kocht werden, zou de ‘gewone man’ daar
toch niet veel wijzer van worden, maar al¬
leen enkele handelshuizen op Java.
De regering moest bovendien hogere
vrachtprijzen betalen aan reders die met
schepen met hulpstoomvermogen gouver¬
nementsgoederen vervoerden dan aan re¬
ders die met zeilschepen voeren. Zo
zouden de reders eerder overgaan op het
gebruik van deze schepen. Ofschoon de
commissie voordien geen voordelen van
het snellere vervoer per stoomschip kon
bedenken, wist zij in het eindverslag een
enkel winstpunt te noemen. Bepaalde pro¬
dukten zoals koffie zouden, in geval men
de periodieke veiling had gemist, voortaan
niet meer door het langdurig opslaan in
kwaliteit achteruitgaan. En tevens zou
door het snellere vervoer minder schade
tijdens de reis ontstaan.
De commissie wees er natuurlijk ook op
dat Indië door de snellere verbinding veel
makkelijker bereikbaar werd. Troepen en
goederen bestemd voor Nederlands-Indië
zouden, als daartoe noodzaak was, via de
snelste, zij het duurste, weg vervoerd kun¬
nen worden. Dat wil zetten op schepen met
hulp- of volstoomvermogen door het Suezkanaal. De commissie had het hier bij het
rechte eind, zoals nog zal blijken.34
Tot zover het standpunt van de meerder¬
heid. Niet alle commissieleden konden zich
hier echter bij aansluiten. Conrad en Van
Vlissingen, die alleen maar voordelen za¬
gen in een Suezkanaal, wel het allerminst.
De pro-Suezkanaal mening is echter vrij¬
wel niet terug te vinden in het verslag, be¬
halve dan misschien Van Vlissingen’s
voorkeur voor stoomvaart, dat wil zeggen
de commissie propageerde het bouwen van
schepen met hulpstoomvermogen.

Vissering en Van Rijckevorsel gaven hun
mening weer in een bijlage. Zoals gezegd,
was Vissering uit de commissie gestapt om¬
dat zijn visie niet werd vastgelegd in een
noot. Nu kreeg hij wel de mogelijkheid
zijn mening te geven in een bijlage, mijns
inziens minstens even effectief als in een
noot. Daarin verklaarde hij nog eens na¬
drukkelijk dat het onverstandig was vast
te houden aan de markt van Indische pro¬
dukten in Nederland. Hij herhaalde hier¬
bij grotendeels de argumenten die hij in
de discussie in de commissie te berde had
gebracht. Hij voegde hieraan toe dat Ne¬
derland wel genoodzaakt zou zijn een deel
van de Indische produkten buiten Neder¬
land te verkopen, omdat de Nederlandse
markt te duur zou zijn in vergelijking met
de markten in de Middellandse Zee. Hij
spoorde de regering aan realistisch te zijn
en niet star vast te houden aan oude ge¬
woonten. Van Rijckevorsel was het hier
volmondig mee eens en onderschreef in
zijn bijlage Visserings visie.35
Guicherit voegde, als een soort tegenwicht,
ook nog een bijlage toe aan het verslag
waarin hij juist aandrong op het behou¬
den van de markt van Indische produk¬
ten in Nederland, zoals de meerderheid al
had geadviseerd. Welke veranderingen de
opening van het Suezkanaal ook teweeg
zou brengen, het oude handelssysteem
moest behouden blijven, zelfs als dit eni¬
ge opoffering zou kosten. Hiermee gaf hij
zelf aan dat hij toch wel moeilijkheden zag
voor dit oude handelssysteem na opening
van het kanaal.36
Gezien de conclusies van de Suezkanaalcommissie is het niet verwonderlijk dat de
Nederlandse regering niet veel heil zag in
een Suezkanaal. Nederland moest zich
maar zoveel mogelijk afzijdig houden van
dit project en afwachten wat er van zou
komen.37
Na opening van het Suezkanaal
In het jaar dat de commissie haar eind¬

verslag uitbracht (1859) begonnen de
graafwerkzaamheden voor het kanaal. Pas
tien jaar later, op 17 november 1869, werd
het kanaal officieel geopend.
De commissie had een moeilijke taak ge¬
had. Ruim tien jaar voordat het kanaal ge¬
opend werd, moest zij voorzien wat de
gevolgen ervan zouden zijn. In die tien jaar
hadden de ontwikkelingen in de scheep¬
vaart niet stilgestaan. In de jaren vijftig
van de negentiende eeuw stond de stoom¬
vaart in feite nog in de kinderschoenen.
Stoomschepen waren hoofdzakelijk te ge¬
bruiken voor het transport van dure pro¬
dukten met een gering volume, post en
passagiers. Hierdoor waren de stoomsche¬
pen nog geen echte concurrenten van het
zeilschip, zeker niet toen de clipper zijn in¬
trede deed. De Suezkanaalcommissie nam
in 1859 dan ook de juiste beslissing de
bouw van clippers met hulpstoomvermo¬
gen te adviseren. Hiermee combineerde
men de voordelen van de clipper met die
van de stoommachine.
Het steenkoolverbruik van de stoomma¬
chines bleef nog erg hoog. In de loop der
tijd wist men dit verbruik sterk terug te
dringen door het gebruik van de zoge¬
naamde ‘compoundmachine’. In deze ma¬
chines werd de stoomdruk sterker opge¬
voerd en de afgewerkte stoom weer benut
in grotere stoomcylinders. Deze zuinige
stoommachines werden vanaf ongeveer
1865 op schepen geplaatst.38 De stoom¬
vaart werd zo rendabeler en derhalve een
bedreiging voor de zeilvaart. Dit was een
ontwikkeling die de commissie onmogelijk
had kunnen voorzien.
De scheepvaart van Nederland na opening
van het kanaal
Wilde Nederland een belangrijk deel van
de scheepvaart op Indië behouden, dan
moest het roer om. De tijden waren ver¬
anderd. B. J. Tideman, hoofdingenieur
bij de marine, verwoordde deze noodzaak
in een brochure waarin hij verklaarde dat
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het spoedig gedaan zou zijn met onze we¬
reldhandel, als wij ‘niet breken met som¬
mige oudere gewoonten en gaan stoom¬
vaart hebben, en veel stoomvaart!’39
Nederland was echter niet geheel onvoor¬
bereid. Dit blijkt wel uit het feit dat tij¬
dens een vergadering in augustus 1869 in
Amsterdam werd besloten een Nederland¬
se Stoomvaartmaatschappij op te richten.
Op 13 mei 1870 was het zover, de Stoom¬
vaart Maatschappij Nederland (SMN)
werd opgericht, met als doel het vervoer
van goederen en passagiers met stoom¬
schepen door het Suezkanaal naar Indië.
Nederland stapte het stoomtijdperk serieus
in. De overheid steunde de maatschappij
niet direct, maar zegde wel het vervoer van
gouvernementsprodukten toe tegen een
hoge vrachtprijs. De SMN was op haar
beurt verplicht ruimte beschikbaar te stel¬
len voor het vervoer van uitgaande goe¬
deren en passagiers van de regering.40
Ook in Rotterdam ontstonden plannen
voor een stoomvaartmaatschappij voor de
vaart op Java. W. Ruys en Zn. richtte in
1875 een stoomvaartmaatschappij op on¬
der de naam Rotterdamsche Lloyd.41
De SMN verzorgde in het begin een maan¬
delijkse dienst op Java, vanaf 1877 een
driewekelijkse en vanaf 1879 een tweewe¬
kelijkse dienst. In 1882 begon de SMN
zelfs met afvaarten om de tien dagen.
Door coördinatie met de Rotterdamsche
Lloyd vertrok er elke week een schip naar
Indië.42 De stoomvaart op Java was vol¬
wassen geworden. De reisduur was inmid¬
dels sterk bekort. In 1875 had een
stoomschip gemiddeld minder dan vijftig
dagen nodig voor de overtocht naar
Java.43
Conclusie
Had de commissie nu slecht werk afgele¬
verd? Mijns inziens kan men de commis¬
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sie niet al te veel verwijten maken. Wel kan
men stellen dat het denken van de meer¬
derheid van de commissie erg bepaald
werd door gevestigde belangen. Zowel de
voorzitter als enkele andere commissiele¬
den waren nauw verbonden met de NHM
en deze wilde alles het liefst bij het oude
laten. De meeste andere commissieleden
waren presidenten van Kamers van Koop¬
handel en deze zagen het bestaande han¬
delssysteem grote winsten opleveren en
hadden dus ook geen reden op verande¬
ringen aan te dringen.
Daarbij komt dat de commissie in 1859
verslag uitbracht over een project dat pas
tien jaar later gereed kwam. In die tien jaar
waren de ontwikkelingen niet stil blijven
staan. Stoomschepen waren in 1859 nog
onrendabel en nauwelijks geschikt voor de
vaart op Nederlands-Indië. Het advies om
schepen met hulpstoomvermogen te bou¬
wen was gezien de omstandigheden het
beste advies. Het werkelijk innoverende
denken van bij voorbeeld Van Vlissingen
kon nog niet op veel begrip rekenen, ze¬
ker omdat dit denken eerder voortkwam
uit enthousiasme dan dat het gebaseerd
was op harde feiten.
Al met al kunnen we concluderen dat de
Suezkanaalcommissie zich redelijk van
haar taak heeft gekweten, maar eigenlijk
te vroeg was ingesteld. De commissie be¬
vond zich op een breukvlak in de tijd en
kon niet overzien hoe snel en hoeveel er
in het komende decennium zou verande¬
ren op scheepvaart gebied. De commissie
had wellicht wel beter samengesteld kun¬
nen worden. Zij bestond uit veel direct
geïnteresseerden die met behulp van allerlei
gelegenheidsargumenten hun eigen stand¬
punt wilden verdedigen. Zo kwam er niet
een werkelijk open, onafhankelijke discus¬
sie op gang.
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zond in 1737 Schrijver met zijn Ter Meer naar de
West ter bescherming van daar opererende Neder¬
landse koopvaarders. Vóór dat jaar was een Ne¬
derlands oorlogsschip een zeldzame verschijning
in het Caribisch gebied. Maar in het begin van de
jaren 1730 hadden de Spaanse autoriteiten plotse¬
ling een drietal Nederlandse koopvaarders in
beslag genomen vanwege illegale handel op
Spaanse koloniale havens - een activiteit die in het
verleden oogluikend werd toegestaan. Tussen
1737-1745 stuurde Amsterdam elk jaar een oor¬
logsschip naar de West. Na 1745 nam Den Haag
die taak over. En dat werd al snel een dure taak,
bijvoorbeeld in de Zevenjarige Oorlog (1756-63)
toen de dreiging tegen Nederlandse koopvaarders
in het Caribisch gebied groot was en toen boven¬
dien het voor Nederland grote economische be¬
lang van Curacao en St. Eustatius om afdoende
bescherming vroeg.
Uit de literatuur zou men de indruk kunnen krij¬
gen, dat in de 19e eeuw de scheepvaart in het ge¬
bied van de Stille Oceaan nogal onderontwikkeld
was in verhouding tot die op de Atlantische Oce¬
aan, de Middellandse Zee of de Indische Oceaan.
In haar heldere paper ‘Maritime commerce in the
Pacific, from the mid-19th century to the 1920s:
the P&O and Inchcape Companies’ stelt S. Jones
dat beeld met kracht van argumenten bij. Welis¬
waar was de belangstelling van Noordamerikaanse kooplieden en financiers voor de Pacific gering.
Maar zakenlieden in Engeland en de Engelse kolo¬
niën speelden een grote rol bij het ontwikkelen van
een door hen exploitabel geacht, uitgebreid net
van (stoom-)scheepvaartverbindingen tussen
Oost-Azië, Australië/Nieuw Zeeland en het Ame¬
rikaanse continent. Figuren als G.B. Dodwell, En¬
gels zakenman in Shanghai, William Wheel¬
wright, Amerikaanse handelaar in Chili met goede
connecties in Engeland, en de in Liverpool opere¬
rende Schotse koopman Stephen Williamson
speelden een grote rol bij het ontstaan van eind
19e eeuw bloeiende ondernemingen als de Pacific
Steamship Navigation Company, de Northern Pa¬
cific Steamship Company en de Union Steamship
Company of New Zealand. Mede uit hun activitei¬
ten kan worden verklaard, waarom al in het mid¬
den van de jaren 1920 het tonnage, dat jaarlijks
het in 1914 geopende Panamakanaal passeerde,
dat van het Suezkanaal evenaarde. Kortom: een
voortreffelijke bundel met bijdragen van hoog
gehalte.
L.M. Akveld
Conferentiebundels zonder welomlijnd thema zijn
uit den boze. Zij bevatten dan immers een mengsel
van onderwerpen, die alleen gemeen hebben dat
zij eens op een conferentie te zamen aan bod zijn
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geweest. Zulke bundels bevredigen alleen de re¬
dacteur en auteurs die erin staan afgedrukt, want
het betekent voor hen een publicatie. Bibliogra¬
fisch zijn de betrokken artikelen uiterst moeilijk
terug te vinden. Beter is het dan ook ze in vaktijd¬
schriften geplaatst te krijgen, waardoor ze via de
vaste registers bereikbaar worden. Want wat moet
men nu aan met een bundel als Lisbon as a port
town, the British seaman and other maritime the¬
mes (143 biz.), in 1988 onder redactie van S. Fis¬
her verschenen als Exeter Maritime Studies no. 2?
Deze titel heeft inderdaad het grote voordeel dat
men alles ervan kan verwachten Het gaat om zes
artikelen van op zichzelf zeer gerespecteerde mari¬
tieme historici. En omdat de kwaliteit van hun
pennevruchten over het algemeen uitstekend is,
gebruik ik deze aankondiging zeer letterlijk. Door
de titels aan te geven worden ze misschien toch
nog aan spoedige vergetelheid ontrukt.
S. Fisher ‘Lisbon as a port town in the eighteenth
century’ (9-36), J.L. Anderson (gaat diep in op de
weersomstandigheden tijdens de overtocht van
Willem III) ‘Prince William’s descent upon De¬
von, 1688: the environmental constraints’ (37-55),
L.R. Fischer ‘Seamen in a space economy: inter¬
national regional patterns of maritime wages on
sailing vessels, 1863-1900 (57-92), T. Barrow ‘The
crewing of Arctic whaling vessels in the eighteenth
century: the evidence of the Shields muster rolls’
(93-110), D.M. Williams ‘Henry Mayhew en the
British seaman’ (111-127) en P. Hilditch ‘The de¬
cline of British shipbuilding since the Second
World War’ (128-142). Oorspronkelijk werden de¬
ze onderwerpen besproken op conferenties in Dartington in 1986 en 1987.
J.R. Bruijn

In het kort wil ik gaarne op de inhoud van boek
XXVII ingaan. Carrières van Zuidnederlandse
zeelieden die in buitenlandse dienst gingen, komen
aan de orde in J. Parmentier ‘Oostendse zeelui en
supercargo’s in dienst van de Deense Aziatische
Compagnie, 1730-1747’ (pp. 1-19), waarbij het
om tien officieren en supercargo’s gaat; een zelfde
aantal trok na de teloorgang van de eigen Aziati¬
sche vaart naar de Zweedse compagnie. L. Baudez
‘Een Antwerps zeeman: marine-officier en zeereder Joseph Muskeyn 1763-1842’ (pp. 20-42)
schetst de loopbaan van ene Muskeyn die na even
de Compagnie de Triëste te hebben gediend bij de
Zweedse en Franse marine terechtkwam en ten
slotte als een gerespecteerd burger en reder in zijn
geboorteplaats werkte. G. Asaert, meestal schrij¬
vend over de middeleeuwse en vroegmoderne on¬
derwerpen analyseert in ‘Meetbrieven 1884-1913:
een kwalitatieve benadering’ (pp. 43-63) 710 meet¬
brieven van Belgische schepen op type, voortstu¬
wing, bouwplaats e.d. ‘Een beroepsprofiel van de
zeeman op de Belgische koopvaardij tussen 1895
en 1930’ (pp. 64-93) van S. Raats onderzoekt de
omvang van de bemanning van de koopvaardij¬
vloot, het aantal buitenlanders, de hiërarchie aan
boord en de sociale herkomst. Asaerts en Raats’
artikelen vragen om Nederlandse vergelijkingen.
De Belgische Kongo ontbreekt in deze reeksen
nimmer: T. van Frachen schrijft over ‘Etude hy¬
drologie du bassin Zairois: comparaison de la pé¬
riode 1971 k 1979 avec celle antérieure a 1960’ (pp.
94-110). En tot slot geeft E. Cuypers een ooggetuigeverslag in ‘Redding van een bulkcarrier van
87.00 tdw gestrand in de Wester-Schelde’ (pp.

Met onregelmatige tussenpozen verschijnen in
België de Mededelingen van de Marine Academie.
Boek XXVII kwam in 1988 gereed en bestrijkt de
jaren 1983-1985. In laatst genoemd jaar bestond
de Academie vijftig jaar, ter gelegenheid waarvan
zij het predikaat Koninklijke verwierf. Alleen
reeds in het licht van de indrukwekkende reeks
Medelingen is deze eer ten volle verdiend. De the¬
ma’s in deze publicaties lopen meestal zeer uiteen.
Dat is ook het geval in de nieuwere reeks Collecta¬
nea Maritima: Bijdragen tot de Internationale
Maritieme Geschiedenis, waarvan onlangs het
vierde deel verscheen. Als buitenstaander vraagt
men zich af of een combinatie van beide series niet
tot groter regelmaat in het verschijnen en tot af¬
stemming van thema’s kan leiden. Ook aan over¬
zichtelijkheid zou worden gewonnen. Dit alles te
meer, omdat de groep Belgische maritieme historice doorgaans zeer waardevolle artikelen schrijven,
sommigen zelfs met grote frequentie.

The Northern Seas: politics, economics, culture:
eight essays is de titel van het tweede jaarboek van
de Association for the History of the Northern
Seas. W. Minchinton voerde de redaktie (Ponte¬
fract: Lofthouse, 1989, 112 p., ISBN 1-8551700-00, £ 7,50).
In de eenvoudig maar met zorg uitgegeven bundel
worden uiteenlopende aspecten belicht van de re¬
laties tussen kustgebieden van Noord- en Oostzee.
De introduktie in Engeland van tuinaanleg in Hol¬
landse stijl na 1688 bijvoorbeeld. En het opvallen¬
de succes van Scandinavische kunstenaars in
Engeland in de decennia rond 1800.
Een viertal bijdragen in dit jaarboek is maritiemhistorisch van karakter. Twee daarvan wil ik hier
noemen.
J.D. Fudge geeft in ‘The supply and distribution
of foodstuffs in Northern Europe 1450-1500’ een
beeld van het levendige scheepvaartverkeer tussen
Danzig, Londen en andere havens op de Engelse

111-127).

. „ „

..

J.R. Bruijn

zuidoostkust, en havens in Zeeland en Vlaanderen
tegen het einde van de 15e eeuw. Specifieke groe¬
pen kooplieden hielden zich bijna uitsluitend bezig
met het bevoorraden van de noordwest-Europese
markten met voedsel (grondstoffen) als graan, vis,
wijn, bier en zout.
In ‘British trawlers visits to Westman Islands
1922-1939 and their bussiness on shore’ neemt
J.H. Thor het register onder de loep, dat Georg
Gislason, Engels vice-consul op de Westman ei¬
landen (Ijsland) in de genoemde periode aanlegde
en dat gegevens bevat over de 1284 bezoeken, die
Engelse trawler-schippers toen aan de eilanden
brachten. Redenen: medische behandeling van op¬
varenden, reparaties aan schepen en vistuig, in¬
slaan van voorraden. De eilandbewoners ver¬
dienden goed aan die bezoeken; Engelse vissers
waren, anders dan nü, graag geziene gasten.
L.M. Akveld
In 1989 verschenen in de nu al klassiek te noemen
serie Anatomy of the Ship van de Londense uitge¬
ver Conway Maritime twee delen over 18e-eeuwse
Engelse marineschepen.
In The armed transport ‘Bounty ’ (120 p., foto’s
van twee film-replica’s van de Bounty, technische
tekeningen, ISBN 0-85177-502-0, £ 15,-) geeft J.
McKay zijn lezers een scheepsbouwkundige rond¬
leiding door het schip, dat in april 1789 bij Tahiti
het toneel vormde voor de beroemdste muiterij al¬
ler tijden.
Het schip in kwestie werd in 1783/84 in Huil ge¬
bouwd als de ruim 200 ton metende koopvaarder
Bethia. In 1787 kocht de Engelse marine het schip
aan. Het zou onder bevel van William Bligh naar
Tahiti gaan om vandaar stekken van de brood¬
boom, overvloedige bron van goedkoop voedsel,
over te brengen naar het Caraibisch gebied met
zijn alsmaar groeiende slavenbevolking. Met het
oog op die reis werd de Bethia ingrijpend ver¬
bouwd. Een speciale ruimte werd ingericht voor
het onderbrengen van de vele honderden stekken.
Voor de beluchting en het bevochtigen van de
stekken waren speciale voorzieningen nodig. De
houten dubbeling werd vervangen door een kope¬
ren. In plaats van 15 man zouden op de geplande
reis 45 man een plaats aan boord moeten krijgen.
De Bethia werd HMS Bounty. Het verhaal van
Fletcher Christian’s muiterij tegen Bligh is be¬
kend. Van Tahiti koersten Christian en zijn maats
naar het eiland Pitcairn, diep in de Pacific en on¬
vindbaar voor de Engelse marine. Daar werd de
Bounty ontdaan van zijn uitrusting en verbrand.
Van dit niet alledaagse schip bestaat een aantal ei¬
gentijdse (ver)bouwtekeningen. Op basis van dat
materiaal stelde McKay een zeer gedetailleerd
beeld samen van de Bethia /Bounty. In schaalteke-
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ningen en fraaie perspectieftekeningen krijgen de
romp en zijn inwendige verdeling, de tuigage, de
scheepsboten, pompen en andere uitrustingsstuk¬
ken, enz. volume.
Een volslagen ander type schip wordt door S. Bellabarba en G. Osculati onder de loep genomen. In
The royal yacht 'Caroline’ 1749 (120 p., foto’s
van het door Bellabarba gebouwde model van het
jacht, technische tekeningen, ISBN 0-85177-496-2,
£ 15,-) wordt het zoeklicht gericht op een Engels
koninklijk jacht. Wél een heel bijzonder jacht.
Bijna dertig meter lang, getuigd als fregat en uit¬
bundiger versierd met snijwerk en verguldsel dan
welk ander Engels schip ook.
De Royal Caroline werd in 1749 gebouwd op de
marinewerf in Deptford. Het jacht werd ver¬
noemd naar de echtgenote van koning Georg II.
De bouwkosten beliepen £ 12.000,-, zelfs voor een
koninklijk jacht een enorm bedrag. (Ter vergelij¬
king: een driedekker bewapend met tachtig stuk¬
ken geschut kostte in die tijd zo’n £ 38.000,-,
inclusief voorraden voor acht maanden).
De ontwerpen van Engelse koninklijke jachten
kwamen in de 17e en de 18e eeuw meestal uit de¬
zelfde ‘stal’ als de oorlogsschepen. De lijnen van
de Royal Caroline bijvoorbeeld waren ontleend
aan die van het ongeveer even grote marine fregat
(6th rate) Peregrine uit 1699. Dat fregat werd door
koningin Anne menigmaal als jacht gebruikt. Op
hun beurt hadden de tussen 1757 en 1763 gebouw¬
de 32 kanons-fregatten van de Richmond-klasse
bij een ongeveer driemaal groter tonnage dan de
Royal Caroline dezelfde romplijnen als het jacht.
Ddt was overigens, zo vertellen de bronnen, een
voortreffelijke zeiler mede dank zij zijn scherpe
voor- en achterschip.
In 1806 werd het jacht uit de vaart genomen, in
1820 werd het gesloopt. De originele bouwteke¬
ningen bevinden zich in het National Maritime
Museum in Greenwich. Af Chapman achtte het
jacht belangrijk genoeg om het op te nemen in zijn
Architecture Navalis Mercatoria (Stockholm,
1768).
L.M. Akveld
In de nacht van 3 op 4 juni 1629 loopt de Amster¬
damse Oostindiëvaarder Batavia met ruim 300 op¬
varenden aan boord op een rif in de Houtman
Abrolhos, een groep rotseilanden voor de kust van
West-Australië. Een groot deel van de opvarenden
weet de betrekkelijke veiligheid van de eilanden te
bereiken.
Commadeur Pelsaert gaat mét alle officieren van
de Batavia in de scheepsboot op zoek naar drink¬
water. Wanneer er geen zoet water wordt gevon¬
den, besluit hij om hulp te gaan halen in het verre
Batavia. Dank zij knap zeemanschap en een dosis
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geluk slaagt dat plan.
Wanneer Pelsaert bijna 100 dagen later met het
jacht Saerdam weer op de plaats van de schip¬
breuk aankomt, heeft zich daar een drama vol¬
trokken. Onderkoopman Jeronimus Cornelisz.
heeft met een aantal kornuiten 125 schipbreuke¬
lingen omgebracht. Naar zijn idee zouden dezen
een hinderpaal vormen bij de uitvoering van zijn
plan om het Compagnies-schip, dat (wellicht) red¬
ding zou komen brengen, te kapen.
De muiters worden gepakt, berecht en ter dood ge¬
bracht.
Op Pelsaert’s aanwijzing worden kostbare stuk¬
ken uit de lading van zijn verongelukte schip door
duikers uit het Indiase Gujarat geborgen. Tien
kisten gemunt edelmetaal bijvoorbeeld en twee an¬
tieke stukken uit de tijd van de Byzantijnse keizer
Constantijn: een kostbaat vaasje van agaat en een
prachtig gesneden camee van sardonyx, beide ei¬
gendom van de schilder Rubens, die de stukken
wilde verkopen aan de Indiase Jahangir.
Dan vertrekt Pelsaert. Onder het geweld van de
branding valt de Batavia steeds verder uit elkaar.
De restanten van een vroeg-17e-eeuwse Oostindië¬
vaarder en de sporen van het leven en werken van
300 mensen aan boord van dat schip zinken naar
de zeebodem.
Het gehele vondstcomplex blijft onberoerd door
mensenhanden tot 1963. In dat jaar wordt het
wrak teruggevonden door duikers. Het jaar daar¬
op wordt de vindplaats onder bescherming van de
Australische wet geplaatst. Onder leiding van de
archeoloog Jeremy Green van het Western
Australian Museum in Fremantle begint het we¬
tenschappelijk onderzoek van het wrak van de Ba¬
tavia. Dat zal tot 1976 duren.
Over dat onderzoek en zijn resultaten handelt
Green’s rapport The loss of the Verenigde Oostindische Compagnie retourschip ‘Batavia’, Western
Australia, 1629. An excavation report and catalo¬
gue of artefacts (Oxford: British Archaeological
Reports, 1989, 228 p„ ill., ISBN 0-86054-627-6;
International Series 489).
De auteur begint zijn rapport met een relaas over
het verloop van het onderzoek, over de gebruikte
onderzoeksmethoden en -middelen en over de be¬
paald moeilijk te noemen werkomstandigheden
ter plaatse, een gevolg van de zware zeegang en
branding (24 p.).
De hoofdmoot van deze BAR-publikatie vormt
echter de catalogus met een beschrijving in tekst,
foto en/of tekening van alle vondsten. Green
besteedt veel aandacht aan het geschut van de Ba¬
tavia en met name aan de ijzeren stukken - zeldza¬
me vondsten in een scheepswrak van zo’n vroege
datum - en het bijzondere stuk geschut, dat uit ij¬
zer én brons vervaardigd is. De navigatie-instru-

menten - waaronder een zeldzaam ‘armken van
Barents’, onderdeel van een astrolabium catholicum -, de zilveren voorwerpen die destijds aan de
aandacht van de Gujaratse duikers ontsnapten posten van een hemelbed, een bord, een schenk¬
kan, alle gegraveerd met nog duidelijk zichtbare
en door Green van tekst en uitleg voorziene af¬
beeldingen - en vele stukken gebruiksaardewerk
worden uitvoerig beschreven. Ook de nooit op
zijn bestemming gearriveerde monumentale poort
voor het Kasteel van Batavia, in stukken uiteenge¬
nomen aan boord van de Batavia, krijgt ruime
aandacht. (De poort is nu een van de trekpleisters
van het museum in Fremantle).
Gebruiksvoorwerpen en persoonlijke eigendom¬
men van opvarenden zijn in grote aantallen gevon¬
den. Een handvol ragdunne spelden, knopen en
gespen van kleding, een paar kantklosjes - herin¬
neringen van zeelieden aan hun thuis, ver weg? en een benen luizenkam - geen overbodige luxe
aan boord van een met mensen volgepropt schip
uit de vroege 17e eeuw. Juist hier had, dunkt mij,
ook in dit wetenschappelijke rapport, wat interes¬
se voor de mensen achter de voorwerpen mogen
doorklinken.
Het ligt in de bedoeling, dat te zijner tijd een ver¬
volgdeel zal verschijnen over de Batavia als
scheepsbouwkundig tijdsdocument. De voltooiing
van dat deel wacht nog op de resultaten van voort¬
gezet onderzoek van de geborgen delen van de
scheepsconstructie én op de uitkomsten van de re¬
constructie van de Batavia in Lelystad, een project
met duidelijk experimenteel-archeologische kan¬
ten.
L.M. Akveld
De lijnvaart met grote passagiersschepen is verle¬
den tijd geworden. Van de luxueuze en prestigieu¬
ze schepen is nauwelijks nog iets over. Slechts een
aan de slopershand ontsnapt naambord, een
scheepsbel, wat meubilair of stukken van de ver¬
siering van trappenhuizen of andere openbare
ruimten aan boord herinneren in museumcollec¬
ties of particulier bezit nog aan de schepen. In fei¬
te resteert er slechts één bron, die ons vandaag nog
in staat stelt ons een beeld te vormen van uiterlijk
en interieur van deze schepen én van de wijze
waarop hun passagiers zich tijdens de reis aan
boord of in de aangelopen havens vermaakten: de
foto.
Sigrid en Klaus-Peter Kiedel geven in hun boek
Fernwehbilder. Hans Engelmeyer, Bordphotograph auf Passagierschiffen des Norddeutschen
Lloyd, 1930 bis 1939 (Hamburg: Ernst Kabel Ver¬
lag, 1989, 192 p., ill., ISBN 3-8225-0104-2; Schrif¬
ten des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Band 25)
in woord, maar vooral in beeld een indruk van de

rijkdom van één zo’n fotografische bron voor de
geschiedenis van de passagiersvaart in zijn hoog¬
tijdagen.
In de verzameling van het Deutsches Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven bevinden zich ca.
3500 afdrukken van foto’s - de negatieven zijn
spoorloos - van de beroepsfotograaf Hans Engel¬
meyer uit de j aren 1920-1945. Een groot deel daar¬
van heeft maritieme motieven als onderwerp. De
samenstellers van het hier besproken boek hebben
uit déze categorie foto’s 124 exemplaren geselec¬
teerd uit de jaren 1930, toen Engelmeyer als foto¬
graaf aan boord van schepen van de Norddeutscher Lloyd werkte. De foto’s in het boek
hebben een formaat van ongeveer 16 x 21 cm; hun
kleur benadert die van het door de fotograaf ge¬
bruikte chamoix papier. De foto’s zijn gerubri¬
ceerd onder hoofdjes als ‘Ein schwimmendes
Zuhause: die Schiffe’, ‘Tore zur Welt: die Hafen’
en ‘Musz i denn...: die Abreise’; zij zijn voorzien
van bijschriften, die zijn ontleend aan teksten in
rederij-prospectussen, tijdschriftartikelen, Koeh¬
lers Flottenkalender, enz. uit de eerste helft van de
20e eeuw.
In inleidende hoofdstukken (40 p.) belichten de
auteurs van dit zeer verzorgd uitgegeven boek de
persoon van Hans Engelmeyer en de tijdgeest die
in zijn werk doorklinkt.
Engelmeyer werd in 1891 in Bremerhaven geboren
als zoon van een beroepsfotograaf. In eerste in¬
stantie volgt hij het voorbeeld van zijn vader niet.
Na de Eerste Wereldoorlog werkt hij als ambte¬
naar in zijn geboortestad. Hij is in die jaren een
produktief en niet onverdienstelijk schilder, aqua¬
rellist en etser. Als illustrator werkt hij mee aan
een aantal tijdschriften. Ook was hij in die jaren
een enthousiast amateur-fotograaf, die de onder¬
werpen voor zijn andere artistieke uitingen zocht
in het Duitse landschap, in de grote steden, bij de
zware industrie in het Ruhrgebied én in havens en
de bedrijvigheid rond schepen.
Waarschijnlijk via zijn schoonvader krijgt Engel¬
meyer eind jaren 1920 de kans om als beroepsfoto¬
graaf te gaan werken aan boord van schepen van
de NDL. In de opvatting van de auteurs is hij dan
beoefenaar van een aparte tak van de beroepsfoto¬
grafie, ontstaan in de jaren 1890. zulke ‘Bordphotographen’ komt men alleen tegen bij de grote
passagiersvaart. Zij zijn geen werknemer van een
maatschappij, maar huren als zelfstandig onder¬
nemer een winkel annex technische ruimte aan
boord van een schip. Ze verkopen fotografische
apparatuur en films aan de passagiers en maken
op eigen risico foto’s van het leven aan boord en
in de aangelopen havens; die opnamen proberen
zij aan de man te brengen bij de passagiers, rede¬
rijen, toeristische tijdschriften, enz.
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Engelmeyer’s foto’s vinden veel aftrek. Het zijn
stemmige opnamen, waarin de mens centraal
staat: ijverig werkende arbeiders op een scheeps¬
werf, luierende en genietende passagiers op een
schip, gedienstig en voorkomend personeel, zwoe¬
gende kolensjouwers in een bunkerhaven. Hij
brengt alleen details van schepen in beeld, niet om
te documenteren, maar om in een vaak ietwat wa¬
zig afgedrukte foto de schoonheid van de schepen
te accentueren. (De auteurs hebben overigens
prachtige teksten weten te vinden ter begeleiding
van de romantisch aandoende foto’s.)
In 1939 is het afgelopen met de grote Duitse passa¬
giersvaart. Engelmeyer wordt oorlogscorrespon¬
dent bij de Duitse marine. Niet uit politieke
overtuiging, zeggen de auteurs, maar uit economi¬
sche noodzaak. Hij brengt de oorlog door op de
Balkan en in West-Europa, fotograferend en
schrijvend. Op 2 januari 1945 overlijdt hij in een
krijgsgevangenkamp bij Marseille.
L.M. Akveld
J. Stellingwerff, Zijne Majesteits radarstoomschip
‘Soembing’ overgedragen aan Japan, De drie di¬
plomatieke reizen van kapitein G.J. Fabius ter
opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855
en 1856, uitgave van de Linschoten Vereeniging
deel LXXXVIII, (De Walburg pers, Zuthpen
1988, 208 p„ ill., ISBN 906011.597.X, ƒ 48,-).
In dit boek behandelt J. Stellingwerff de schen¬
king van Zr. Ms. Soembing aan de Japanse rege¬
ring in 1855, zoals die uit de dagboeken van G.
Fabius naar voren komt. Door zijn verblijf in
1854 in Japan als commandant van de Soembing
en in 1855 als commandant van de Gedeh was Fa¬
bius in hoge mate betrokken bij de schenking.
Dank zij de bouw van een replica (Kanko Maru)
voor het ‘Oranda-mura’ in Nagasaki is de Soem¬
bing voor een groter publiek bekend geworden.
Dit boek sluit bij deze belangstelling aan.
Het boek valt in 3 delen uiteen: a) de beschrijving
van J. Stellingwerff van de gebeurtenissen, vooral
op basis van Fabius’ geschriften, b) kopieën van
aquarellen, die de graaf van Lijnden in 1855 in Ja¬
pan maakte, en c) de volledige tekst van Fabius’
rapport over zijn verblijf om Japan in 1855. Het
gebruik van aquarellen van Van Lijnden is een
goede vondst geweest van de schrijver, maar men
kan wel kritiek hebben op de eerste en het derde
deel.
Deze betreft dan in de eerste plaats de bewerking
van het materiaal. De schrijver geeft in het eerste
deel geen noten wanneer het materiaal uit de jour¬
nalen van de Soembing of de Gedeh betreft, zodat
controle of nader onderzoek alleen bij vermelding
van data mogelijk is. Omdat de journalen vier dik¬
ke, moeilijk leesbare boeken omvatten, is annota¬

56

tie geenszins overbodig. Verder zijn de gebruikte
dagboeken niet de journalen van de Soembing en
de Gedeh (die bevinden zich in het Algemeen
Rijksarchief). Het zijn Fabius’ persoonlijke dag¬
boeken met veelal dezelfde inhoud als die journa¬
len, maar waaraan Fabius’ persoonlijke visie is
toegevoegd. Het dagboek van de Soembing bij¬
voorbeeld begint op de datum dat Fabius het bevel
op zich nam. Bovendien is het ondenkbaar dat een
commandant de scheepsjournalen meeneemt om
zijn persoonlijke dagboek daarin voort te zetten.
Stellingswerff plaatst zelf (blz. 11) ook kantteke¬
ningen bij de gebruikte dagboeken.
Een tweede punt van kritiek is de geringe afstand
die de schrijver neemt tot zijn bron. Stellingwerff
wekt ten onrechte de indruk dat Fabius de hoofd¬
rol speelde; die werd toch op zijn minst met Don¬
ker Curtius gedeeld. Van Lijnden, die Fabius’
inzichten niet deelde, wordt als zuurpruim afgeschilderd en zonder bewijs door Stellingwerff ver¬
oordeeld (blz. 93).
Dit eerste deel is evenmin foutloos. De schrijver
gaat nogal slordig om met jaartallen (de Portuge¬
zen werden in 1639 uit Japan verbannen, de Ne¬
derlanders zaten tot 1641 in Hirado), persoons¬
namen (7.H. Donker Curtius, die nooit een diplo¬
matieke opleiding had genoten, J.A.G.A.L.
Basslé, schout-bij-nacht J.F.A. Coertzen), de Ne¬
derlandse taal en geografische namen, die niet on¬
dubbelzinnig worden weergegeven. De fouten in
de titel (Zijner Majesteits Raderstoomschip) mo¬
gen hier niet ontbreken.
Ten slotte laat de schrijver wat al te gemakkelijk
zaken of termen zonder verklaring. Waarom voer¬
de de Soembing een geheime vlag (blz. 23)? Waar¬
om had Fabius invloed op de benoeming van de
minister van Marine (blz. 41-45)? Wat is ‘langs de
binnenkant’ (blz. 61) of ‘opperkeizerlijke dwars¬
kijker’ (blz. 75)?
Van het derde deel is het niet duidelijk wat de
noodzaak is van publicatie. Veel kwam al ter spra¬
ke in het eerste deel en Fabius’ beschrijving is on¬
voldoende briljant of interessant om in extenso te
worden weergegeven. Bovendien is het een ge¬
kleurd rapport (Fabius moest zijn meerderen over¬
tuigen van de waarde van het geschenk). Fabius’
dagboeken of relevante stukken daaruit of Fabius’
rapporten in de brievenboeken zouden veel inte¬
ressanter en minder gekleurd zijn, maar zijn mis¬
schien te omvangrijk voor een bronnenpublicatie.
Als conclusie kan men stellen dat het boek door de
gebrekkige annotatie onvoldoende nut heeft voor
verder onderzoek en door de vele foutjes onvol¬
doende betrouwbaar is.
P. Oost

Karl-Heinz Wiechers, Und fuhren weit übers
Meer. Zur Geschichte der ostfriesischen Segelschiffahrt. Band II, Hafen der Ems (Verlag
Soltau-Kurier, Norden, 1988, 592 p., ISBN
3-922365-43-4).
Het is wellicht wat ongebruikelijk om een boek¬
aankondiging te beginnen met de mededeling dat
men het boek niet helemaal gelezen heeft. Het ex¬
cuus is in dit geval dat dit boek over de vroegere
scheepvaart van Oost-Friesland een encyclope¬
disch karakter heeft en minder het karakter van
een ‘leesboek’. Het boek als geheel, of de afzon¬
derlijke hoofdstukken behandelen niet echt een
bepaalde vraagstelling. ‘Hafen der Ems’ is het
tweede deel uit een serie van drie boeken die voor¬
al feitelijke gegevens, afbeeldingen van schepen,
havens en personen bijeen brengen.
Het eerste deel, ‘Inseln und Küste’, behandelde de
havens aan de noordkust van Oost-Friesland, en
de Duitse Waddeneilanden. Het kwam uit in 1984.
Het tweede deel gaat, zoals de titel aangeeft, over
de havens aan de Eems. Emden was hier de be¬
langrijkste havenplaats en een belangrijk deel
van de havenbeschrijvingen, beschrijvingen van
scheepswerven en schepenlijsten, en personen,
heeft betrekking op deze stad. Het was de bedoe¬
ling van de auteur om zoveel mogelijk historische
gegevens uit de tijd van de zeilvaart bijeen te bren¬
gen en vast te leggen. De gegevens zijn afkomstig
uit musea, archieven, kranten, en andere bronnen.
Het grootste deel van de gegevens en de meer dan
530 illustraties (foto’s en reproducties van schilde¬
rijen, aquarellen, gravures, manuscripten, kran¬
tenberichten en andere afbeeldingen) dateert van
de 19e eeuw.
Achterin het boek zijn opgenomen: een notenap¬
paraat, literatuur- en bronverwijzing, en een na¬
menregister met de namen van bijna 7.500 (!)
zeevarende Oostfriezen. Een register met scheeps¬
namen (vele duizenden) zal in deel drie verschij¬
nen. Het komt mij voor dat praktisch elk
Oostfries schip uit de 18e of 19e eeuw, en meer
dan 11.000 personen door deze twee boeken uit de
anonimiteit zijn gehaald. Ook deel II zal ongetwij¬
feld van nut kunnen zijn voor hen die naar infor¬
matie zoeken over bepaalde schepen of varenden
uit dit gebied.
De uitgever verdient een compliment voor de dui¬
delijke lay-out, waardoor de vele tienduizenden
gegevens op overzichtelijke wijze zijn geordend.
Uit deel I bleek al hoe sterk de banden waren tus¬
sen Oost-Friesland en Nederland, met name viel
op hoeveel Oostfriese schepen op Nederlandse
scheepswerven waren gebouwd. Veel namen van
Nederlandse werven en plaatsen werden in deel I
verkeerd gespeld. Gelukkig is achterin deel II hier¬
voor een lijst met correcties opgenomen.

De conclusie is: een goed verzorgd, rijk ge¬
ïllustreerd boek, dat van grote waarde kan zijn
voor hen die onderzoekswerk verrichten. Ik kijk
met spanning uit naar deel III, dat zal gaan over
de Oostfriese binnenscheepvaart in ‘Die Fehne’.
H.J.A Dessens
Greenhill, B. en A. Griffard, The British Assault
in Finland 1854-1855, A Forgotten Naval War
(Conway Maritime Press Ltd., London 1988, 366
blz., ill., krtn., lit. opg., reg., ISBN 0-85177-470-9,
£ 20,-).
Wie afgaande op de ondertitel een obscure cam¬
pagne van de Royal Navy denkt aan te treffen in
het boek van Greenhill/Giffard dreigt een ernstige
misschatting te begaan. De campagne in de Baltische wateren ten tijde van de Krimoorlog 1854-56
is namelijk in meerdere opzichten uniek en een na¬
dere bestudering waard. Het is de eerste maal dat
een moderne vloot, hoofdzakelijk bestaande uit
schepen met een stoomvoortstuwing en bewapend
met granaatkanons, een grootschalige actie uit¬
voeren. Met oog voor zowel relevante details al de
grote lijnen, geven de auteurs een beeld van het
verloop van de twee jaar durende campagne. Zij
gaan daarbij uitgebreid in op de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het nieuwe materieel en be¬
schouwen de mate waarin de bevelvoerende kapi¬
teins en eskadercommandanten inzicht hadden in
de mogelijkheden van de nog nimmer daadwerke¬
lijk beproefde nieuwe technologie. Ook de proble¬
men van de personeelsvoorziening van een marine
in overgang komen aan de orde, waarbij enerzijds
niet meer kon worden teruggegrepen op de tradi¬
tionele pressgang en anderzijds schepelingen uit de
koopvaardijvloot door de technische ontwikkelin¬
gen van voortstuwing en geschut niet zonder meer
te gebruiken waren. Dat ook beschouwingen over
de invloed van de politiek op nationaal en interna¬
tionaal niveau gegeven worden, alsmede de in¬
vloed van de pers en de stand van zaken op het
Zwarte Zee/Krimfront nader beschouwd worden,
sluit aan bij de visie van het auteursechtpaar dat
er geen maritieme historie bestaat, naast of te on¬
derscheiden van economische, technische, sociale
en diplomatieke geschiedenis. Vooral ook de be¬
handeling van de invloed van de ontwikkelingen
van de koopvaardij op het bemannings- en materieelsbeleid van de Royal Navy, als de schets van
de economische en politieke gevolgen voor de Fin¬
nen tot op de huidige tijd, vormen exponenten van
deze visie. De uit deze ‘obscure oorlog’ te trekken
lessen en ervaringen werden in die tijd spoedig en
degelijk ter harte genomen, hetgeen ondermeer
duidelijk blijkt uit het eveneens in dit tijdschrift
door mij besproken boek Voor Pampus.
Uit het voorgaande moge blijken dat ik het boek

57

van Greenhill en Giffard kwalitatief zeer hoog
schat: het verschaft een uitstekend inzicht in een
complexe materie. Technische eenzijdigheid zon¬
der verband met de rest van de maatschappij is ge¬
lukkig vermeden dankzij de integrale visie van de
auteurs op de maritieme geschiedenis. Uit de
bronverantwoording blijkt dat het echtpaar ook
het hele instrumentarium van de geschiedbeoefe¬
ning heeft benut, inclusief een veelomvattend
veldonderzoek ter plaatse. Kortom, een gedegen
en waardevol werk. Zoals van een boek van dit ka¬
liber verwacht mag worden zijn een uitgebreid
glossarium van contemporaine technische termen,
een overzicht van geografische namen, duidelijke
schetskaarten, een compleet uitgewerkte biblio¬
grafie en een register opgenomen.
J.R. Verbeek
A. van Dijk, Voor Pampus. De ontwikkeling van
de scheepsbouw bij de Koninklijke Marine om¬
streeks 1860, Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis No. 4, (De Bataafsche Leeuw,
Amsterdam 1987, ISBN 90-6707-148-X. 176 blz.;
ill.; br. en lit.opg.; bijln.; reg. ƒ 49,50).
Er is in het algemeen niets dat zo snel op grote
schaal navolging vindt als een, in een conflict of
technische wapenwedloop (schijnbaar) succesvol
gebleken of verondersteld wapensysteem of
scheepstype. Dit geldt vooral wapentuig dat op re¬
latief eenvoudige en derhalve snelle en goedkope
wijze uit bestaand of voorhanden zijnd materieel
door ombouw of conversie kan worden verkregen.
De risico’s, die hieraan verbonden zijn, bestaan
onder meer uit:
— de gevolgen van het over het hoofd zien van de
tactische factoren en omstandigheden, die in het
specifieke geval aan het succes van het voorbeeld
ten grondslag lagen;
— problemen bij de transformatie van het oor¬
spronkelijke idee naar de specifieke omstan¬
digheden:
— (onverwachte) technische problemen bij de uit¬
voering van de ombouw- of conversieprojecten;
— de voortschrijdende techniek achterhaalt de
gekozen oplossing.
Een apart probleem dat zich nog kan voordoen, is
de verstoring van het evenwicht in een bestand
vlootstelsel.
Het boek van Van Dijk heeft een dergelijke situa¬
tie tot onderwerp. Tijdens de Krimoorlog 18541856 werden door de Fransen en Engelsen gepant¬
serde drijvende batterijen met stoomvermogen
toegepast. Deze bleken zeer succesvol bij het uit¬
voeren van de beschieting van het fort Kinburn.
De Nederlandse Marine was zeer geïnteresseerd in
dit scheepstype, dat een nuttig gebruik zou kun¬
nen vinden bij de verdediging van de zeegaten als
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aanvulling op de kustforten en -batterijen. Deze
interesse concretiseerde zich in een aantal projec¬
ten en daadwerkelijk uitgevoerde verbouwingen
van bestaande schepen. Zowel technisch als poli¬
tiek was de tweede helft van de 19e eeuw een tur¬
bulente tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar in
hoog tempo opvolgden. De moeizaam geconver¬
teerde drijvende batterijen voldeden spoedig niet
meer aan de eisen van de tijd en de een na de ander
verdween van de sterkte. Dit kon omdat als gevolg
van de aanbevelingen van de Commissie Kustver¬
dediging van 1864 er vanaf 1865 gepantserde sche¬
pen van de nieuwste constructie, zoals ramschepen, monitors en kanonneerboten, werden
aangeschaft. Hoewel de ombouw en pantsering
van bestaande schepen tot drijvende batterijen ge¬
tuigde van een groot technisch vernuft en vakman¬
schap, was de technische know-how op dat
moment toch nog niet op een dusdanig niveau, dat
moderne pantserschepen ook in Nederland kon¬
den worden gebouwd. Men bestelde deze laatste in
Engeland en Frankrijk bij verschillende werven,
zodat enerzijds een snelle oplevering bereikt kon
worden en men anderzijds een blik in de techni¬
sche keuken van deze werven kon werpen. Hier¬
mee was het overgangstijdperk van zeil en hout
naar stoom en pantser definitief begonnen en
kwam de Nederlandse Marine qua materieel weer
geheel op de hoogte van haar tijd. Ook de beoog¬
de import van technische know-how bleek succes¬
vol, aangezien het spoedig mogelijk bleek om deze
moderne schepen in Nederland na te bouwen
(Guinea).
Eerst wordt de lezer van Voor Pampus ingewijd in
de heersende materieelproblematiek van de Neder¬
landse Marine in de eerste helft van de 19e eeuw,
waarbij het ontbreken van financiële middelen een
doorslaggevende rol speelde. Vervolgens neemt de
auteur de hiervoor genoemde technische ontwik¬
kelingen in internationaal verband bezien onder
de loupe, alsmede de reactie van de Nederlandse
Marine hierop. Zorgvuldig worden de plannen en
projecten op de voet gevolgd, waarbij de lezer, die
de weg mogelijk in dit doolhof van scheepstypen
en -namen is kwijtgeraakt, weer op het rechte
spoor wordt gezet door het verhelderende schema
van bladzijden 42/43. Uitgebreid gaat de auteur in
op de ondervonden technische problemen en de
hiervoor gevonden oplossingen bij de gerealiseer¬
de projecten, waarbij de precieze technische gege¬
vens omtrent lengte, breedte, bewapening etc. in
een bijlage zijn opgenomen. Afbeeldingen van de
Nederlandse drijvende batterijen zijn schaars,
doch de auteur heeft hierin voorzien met duidelij¬
ke lijntekeningen, die helaas niet alle op dezelfde
schaal in het boek staan afgedrukt. Een euvel dat
slechts ten dele wordt verholpen door de meege-

tekende schaalbalk.
Als een gemis heb ik voorts ervaren het ontbreken
van een uitgewerkte beschouwing over de ontwik¬
keling van de scheepsartillerie: de in het boek ge¬
noemde gladde 60-ponders, getrokken 16 duims
kanons, 20 duim granaatkanons en het Armstrong
getrokken voorlaadgeschut zijn zodoende onder¬
ling niet vergeleken, terwijl het vernielende vermo¬
gen van deze vuurmonden aanzienlijk verschilde
en de toepassing ervan zeker een rol speelde bij het
verouderen van de gebouwde drijvende batterijen.
De nauwkeurige annotatie van de geraadpleegde
literatuur en - belangrijker- het gebruikte archief¬
materiaal maken het geheel tot een waardevolle
publicatie over een tijdvak, waarvan tot op heden
weinig bekend was omtrent het specifieke mate¬
rieelbeleid en de daarmee samenhangende scheeps¬
bouw ten behoeve van de Nederlandse Marine.
J.R. Verbeek
Arnold Kludas, Dieter Maass en Susanne Sabisch.
Haf en Hamburg. Die Geschichte des Hamburger
Freihafens von den Anfangen bis zur Gegenwart.
(Hamburg, Kabel, 1988, 400 blz., ill., ISBN
3-8225-0089-5).
In 1988 en 1989 vielen twee jubilea te vieren voor
de Hamburgse haven: eerst 100 jaar vrijhaven,
dan 800 jaar havenrecht. Het door Dr Henning
Voscherau, de Minister-President (‘Erster Bürgermeister’) van de ‘Freie und Hansestadt Hamburg’,
geschreven voorwoord in deze uitgave benadrukt
nog eens, dat de haven in het leven en het bewust¬
zijn van de bewoners van zijn stad een heel bijzon¬
dere plaats inneemt. Een direkt en zichtbaar
gevolg hiervan is een waarlijke stroom van nieuwe
publicaties, die de toch al niet geringe produktiviteit van de Hamburgse en andere Noordduitse
historici nog eens onderstreept. Ook de aktieve
maritieme uitgeverij Kabel heeft niet stil gezeten
en is met deze fraai geïllustreerde uitgave voor de
dag gekomen.
Hafen Hamburg biedt vooral een uiterst gedetail¬
leerde beschrijving van de Hamburgse haven van¬
af het midden van de negentiende eeuw. Toen nog
eng-bemeten en na de eenwording van het Duitse
Rijk onder sterke druk van Bismarck geplaatst,
werd de toekomst van de haven, en daarmee die
van Hamburg zelf als haven- en handelsstad, ver¬
zekerd door de overeenkomst tussen Hamburg en
Berlijn, die tussen 1880 en 1882 tot stand kwam.
Als voornaamste punt bevatte deze in Hamburg
aanvankelijk zeer omstreden overeenkomst de
aanleg van een geheel nieuwe vrijhaven. Een groot
deel van de bestaande binnenstad moest worden
afgebroken voor de bouw van de nieuwe haven¬
werken en opslagloodsen, de z.g. ‘Speicherstadt’.
Geheel verwoest in de Tweede Wereldoorlog, is de

laatste na 1945 volgens de originele plannen her¬
bouwd. Door de stroomversnelling, die containerisatie in het stukgoedverkeer heeft teweegge¬
bracht, nu nog slechts ten dele in gebruik, is de
toekomst van deze unieke verzameling neo¬
gotische bouwwerken onder een zwarte wolk ko¬
men te staan; het is te hopen, dat een weg gevon¬
den kan worden om de Speicherstadt ub de
toekomst als een indrukwekkend historisch monu¬
ment bewaard te laten blijven. Reeds voor de
Eerste Wereldoorlog, echter, bleken de nieuwgeschapen haven- en opslagruimten onvoldoende
om pas te houden met de geweldige opgang van de
handels- en passagiersbeweging door Hamburg en
waren havenuitbreidingen op de zuidoever van de
Elbe, waar ook de scheepswerven gevestigd wa¬
ren, onmisbaar geworden. (Tegelijkertijd maakte
de toename in de tonnage van de passagierssche¬
pen van de Hapag het noodzakelijk een voorhaven
in Cuxhaven te ontwikkelen, maar daarvan wordt
hier niet gerept). Deze dynamiek is pas in recente
jaren tot stand gekomen. De totale oppervlakte
van het eigenlijke havengebied was toen 7.500 hec¬
tare gegroeid.
Hoofdthema’s van dit boek zijn havenpolitiek en
-ontwikkeling, omslagtechniek en ladingverwerking, en de arbeidswereld van de havenarbeider.
De stof is onderverdeeld in drie voor de hand lig¬
gende perioden: voor 1918, 1918-1945, en na
1945. Doordat dezelfde aanpak in ieder der drie
tijdvakken is gevolgd, vertoont het boek een grote
mate van contunuïteit en samenhang; de nadruk
die op de werkomstandigheden de grote opgang
die de industriële sociologie en sociale geschiede¬
nis in recente jaren hebben doorgemaakt. Drie
meer gespecialiseerde hoofdstukken volgen op de¬
ze chronologische secties. Zij behandelen in kort
bestek de verkeersverbindingen binnen de haven,
de scheepsbouw en ten slotte het rederij bedrijf van
Hamburg sinds de invoering van het stoomschip.
Vooral de laatste twee zijn weinig origineel en men
mist node een hoofdstuk over de scheepsagentuur
in Hamburg (waarvoor een niet gering aantal
reeds gepubliceerde bedrijfsgeschiedenissen een
goede basis geboden zouden hebben) en daarmee
de buitenlandse rederijen, die Hamburg aandeden
en nog aandoen. Daarnaast ook zou men kunnen
denken aan overzichten over de overzeese en bin¬
nenlandse handel van Hamburg met wellicht spe¬
ciale aandacht voor enige specifieke handelsgoe¬
deren van bijzondere betekenis (koffie, rijst, zuid¬
vruchten, oosterse tapijten, hout, enz.) of ook de
ontwikkeling van belangrijke haven industrieën,
zoals de rijstpellerij, metaalraffinaderijen, chemi¬
sche en pharmaceutische industrieën.
Zoals het voorgaande reeds suggereert, is het on¬
derwerp van Hafen Hamburg relatief nauw gede-
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fïnieerd. De invloed van de haven op de algemene
economische ontwikkeling van de stad is niet on¬
derzocht; mede hierdoor ook worden kwesties
aangaande de milieuvervuiling door de diverse ha¬
vengebruikers niet aan de orde gesteld. Evenmin
wordt, ondanks het pionierwerk van Guido Weigend, nu al weer zo’n dertig jaar geleden, een po¬
ging gedaan systematisch te onderzoeken of aan te
geven hoever het achterland van Hamburg zich in
de verschillende tijdvakken uitstrekte en onder
welke omstandigheden Hamburg met andere ha¬
vens als Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam of
Bremen (of ook Triest en Genua aan de Middelandse Zee) te concurreren had en nog heeft. Een
punt van bijzonder belang is altijd de voor¬
aanstaande positie van Hamburg in het transitoverkeer van Scandinavië geweest; ook daarvan is
weinig terug te vinden. Evenmin worden de ver¬
bindingen tussen Hamburg en zijn achterland, of
ook de betekenis van de haven voor het gehele
Duitsland, besproken.
Soortgelijke opmerkingen kunnen gemaakt wor¬
den wat betreft andere dan de economische ver¬
bindingen tussen haven en stad. In de aan de
periode voor 1918 gewijde sectie wordt aandacht
besteed aan de behuizing van havenarbeiders in de
sloppen van de Hamburgse binnenstad, maar dit
thema van leefomstandigheden wordt niet op an¬
dere met de haven in verbinding staande lagen der
bevolking toegepast of voor de tijd na 1918 opge¬
vat. Juist in recente jaren is een veelvoud van nieu¬
we publicaties aan talloze aspecten van de sociale
en politieke geschiedenis van Hamburg gewijd,
waarin inspiratie voor een wat bredere aanpak ge¬
vonden had kunnen worden. Nu is het gebleven
bij een aantrekkelijk gepresenteerd en duidelijk
geschreven verslag van Hamburg’s havenontwik¬
keling, beschrijvend eerder dan analyserend, en
vertellend eerder dan vergelijkend. Een dergelijke
bron van informatie is niet onwelkom en met na¬
me het voorkomen van lange secties over de
havenarbeiders mag nogmaals onderstreept wor¬
den. Maar het moet toch betreurd worden, dat
Hafen Hamburg, welk boek zeker een belangrijke
ril zal gaan spelen als opinie-maker, niet een bre¬
der perspectief te bieden heeft. Het isolement,
waarin de zeegeschiedenis zich zo lang bevonden
heeft, is nog lang niet totaal doorbroken en velen,
die in de mening verkeren, dat het maritieme ge¬
beuren grotendeels los van de rest van de samenle¬
ving staat, zullen door dit boek eerder in hun
geloof gesterkt dan verzwakt worden.
F.J.A. Broeze
J. P. Sigmond, Nederlandse zeehavens tussen
1500 en 1800 (Amsterdam, De Bataafsche Leeuw,
1989, 262 p„ ill., ISBN 90-6707-210-9, ƒ 49,50).
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Een nuttig maar geen opzienbarend boek. Deze
kwalificatie welde op deels reeds tijdens het lezen,
deels meteen na het lezen van dit werk, waarop de
schrijver in 1989 te Leiden promoveerde. Nuttig
omdat tot heden geen monografie bestond met als
centraal thema de ontwikkeling van de Nederland¬
se zeehavens. Niet opzienbarend omdat de
bestaande kennis betreffende de afzonderlijke ha¬
vens, verspreid in een bonte hoeveelheid van pu¬
blicaties die vrijwel nooit ‘de haven’ als
onderwerp hebben, nauwelijks is toegenomen.
Was deze beoordeling min of meer spontaan opge¬
komen, ook een meer bezonken oordeel heeft niet
geleid tot een verandering van bovengenoemde
kwalificatie. De schrijver heeft ongetwijfeld
respectabele redenen gehad om niet verder te gaan
dan 1800. Dit is te betreuren. Duidelijk is dat hij
ruimte open laat voor een vervolg, waarin de ne¬
gentiende en twintigste eeuw aan de orde zullen
moeten komen. Men kan slechts hopen dat een
dergelijke vervolgstudie niet al te lang op zich zal
laten wachten. Na een definitie van het begrip
‘zeehaven’ te hebben gegeven, worden de Neder¬
landse havens die aan deze omschrijving voldoen
behandeld. De schrijver heeft gekozen voor een
driedeling, zowel van gebied als van tijd. Achter¬
eenvolgens wordt de geschiedenis van de Zeeuwse
havens, de havens van het Maasgebied en die van
het Zuiderzeegebied beschreven gedurende de tijd¬
vakken 1500-1560, 1560-1650 en 1650-1800. Een
keuze die, gelet op de algemene maritieme ontwik¬
keling van de Republiek, alleszins verdedigbaar is
te noemen. Door deze aanpak is tevens de lees¬
baarheid, die in werken als dit nogal eens wordt
bedreigd door het euvel der monotonie, zeer zeker
bevorderd.
Voordat in een slotbeschouwing de economische,
politieke en geografische factoren die een rol heb¬
ben gespeeld bij de ontwikkeling van de zeehavens
worden besproken, heeft de schrijver nog een
tweetal waardevolle hoofdstukken opgenomen. In
het eerste wordt de aandacht gevestigd op de be¬
reikbaarheid en het bereikbaar houden van de ha¬
vens. Zaken als betonning, bebakening, loods¬
wezen, het omgaan met en de bestrijding van de
voortdurende aanslibbing van zowel de havens
zelf als hun verbindingen met de zee, worden op
een overzichtelijke wijze aan de orde gesteld. Het
tweede hoofdstuk bevat een schets van het beeld
dat een zeehaven te zien geeft. Niet alleen worden
alle mogelijke facetten van de havenoutillage na¬
der belicht, maar ook het toezicht op de gang van
zaken in het havengebied en de wijze waarop dit
toezicht is gereglementeerd.
Na de slotbeschouwing volgen nog de plattegron¬
den van de behandelde havens, een Engelstalige
samenvatting, het notenapparaat, een lijst van ge-

bruikte afkortingen, een overzicht van de geraad¬
pleegde bronnen en literatuur, een register en een
verantwoording van de illustraties. Het geheel
maakt een verzorgde indruk. Zeer toe te juichen is
de ruime aandacht die is besteed aan het illustre¬
ren. Desondanks moeten nog enige kritische kant¬
tekeningen worden gemaakt. In de eerste plaats
valt bij het lezen op dat een toenemend aantal
drukfouten is binnengeslopen. Een tweede en belangrijker punt van kritiek betreft de duidelijkheid
van het kaartmateriaal. De lezer die de in de tekst
geschetste ontwikkelingen van de diverse havens
op de bijgevoegde kaarten wil volgen, zal daarbij
nogal wat problemen ondervinden. Dit moet wor¬
den betreurd. Immers juist een boek als het hier
besprokene wint aan waarde als het opgenomen
kaartmateriaal vóór alles duidelijk is. Ten slotte
moet worden gewezen op enige onzorgvuldigheid
bij het samenstellen van de literatuurlijst. Niet al¬
leen de naam van de schrijver van deze recensie is
onjuist gespeld, maar ook de namen van sommige
andere auteurs figureren in een foutieve spelling.
Dergelijke onvolkomenheden hadden moeten
worden voorkomen. Een correcte literatuurlijst is
toch van belang voor diegenen die zich nader wil¬
len informeren.
P. D. J. van Iterson
Roelof van Gelder en Lodewijk Wagenaar, Spo¬
ren van de Compagnie. De VOC in Nederland
(Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1988, 160 p.,
ill., ISBN 90-6707-169-2, ƒ 39,90).
De laatste jaren hebben een hausse te zien gegeven
van onderzoek naar de VOC. Een nieuwe genera¬
tie historici heeft ontdekt dat in het archief van de
Compagnie nog een enorme schat aan gegevens
ligt te wachten op interpretatie. Het wetenschap¬
pelijke onderzoek gaat gepaard met een groeiende
populaire belangstelling voor het koloniale verle¬
den, dat kennelijk niet langer als een zwarte blad¬
zijde in de geschiedenis wordt gezien. Er worden
op het ogenblik maar liefst twee Oostindiëvaarders nagebouwd en het onderzoek naar scheeps¬
wrakken spreekt sterk tot de verbeelding van een
breed publiek. Bovendien is er in de laatste jaren
een opvallend groot aantal tentoonstellingen over
de VOC georganiseerd, niet alleen in Nederland,
maar zelfs in ver van de zee gelegen plaatsen als
het Beierse Bamberg.
In de jaren 1987-88 werd in de zes steden waar de
VOC was gevestigd (Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Delft, Rotterdam en Middelburg) een serie
tentoonstellingen gehouden met als gezamenlijk
thema ‘De VOC in Nederland.’ Het initiatief
daartoe was genomen door twee historici, Roelof
van Gelder, medewerker van NRC-Handelsblad,
en Lodewijk Wagenaar, verbonden aan het Am-

terdams Historisch Museum. Hun boek Sporen
van de Compagnie verscheen aan het einde van die
tentoonstellingenreeks en kon profiteren van het
onderzoek dat in een aantal van de betrokken mu¬
sea is verricht.
Veruit het meeste VOC-onderzoek van de laatste
jaren was gewijd aan de VOC op en over zee. Dat
is niet verwonderlijk voor een onderneming die
rond 1750 25.000 werknemers buiten Nederland
had. In Nederland zelf zijn dat er hooguit 3000 ge¬
weest. Dat in dit boek de Nederlandse kant van
het Oostindisch bedrijf wordt beschreven, is een
gelukkige keuze geweest. Een goed overzicht van
de wijze waarop de zes kamers waren gehuisvest,
hoe zij waren georganiseerd en door wie en hoe er
werd gewerkt op de werf en in de pakhuizen,
bestond nog niet. Bovendien hebben de auteurs
een grondig onderzoek verricht naar het vele
beeldmateriaal dat de VOC heeft nagelaten. De
museale achtergrond van het project is in die aan¬
pak duidelijk terug te vinden.
De hoofdindeling van het boek wordt gevormd
door de zes kamers die in 1602 aan de wieg van de
Verenigde Oostindische Compagnie stonden. Aan
de beschrijvingen van de zes kamers gaat een over¬
zicht vooraf van de ontwikkeling van de betreffen¬
de stad gedurende het bestaan van de VOC.
Ondanks verschillen in omvang en ligging, zijn er
natuurlijk veel overeenkomsten. Elke kamer bezat
een eigen Oostindisch Huis met pakhuizen,
kantoor- en vergaderruimte, een werf en soms een
lijnbaan. Ook de organisatie was overal in princi¬
pe dezelfde. Toch is het boek geen aaneenschake¬
ling geworden van min of meer identieke verhalen.
Elke kamer heeft namelijk een eigen accent gekre¬
gen. Bij Enkhuizen wordt bijvoorbeeld ingegaan
op de aanmonstering van scheepsvolk, bij de ka¬
mer Hoorn wordt de inhoud van de scheepskist
uitvoerig uit de doeken gedaan. De zeekaarten van
de VOC werden in Amsterdam gemaakt en krijgen
bij de beschrijving van die kamer speciale aan¬
dacht, terwijl de thuiskomst van de retourvloten
wordt geïllustreerd aan de hand van de haven van
Middelburg.
Het meest interessante van dit boek zijn de il¬
lustraties. Illustraties is in dit verband eigenlijk
geen goede term, omdat de schrijvers het beeldma¬
teriaal niet benaderen als verluchting van de tekst,
maar als beeldbronnen die gelijkwaardig zijn aan
het geschreven materiaal. Het boek telt ruim 300
afbeeldingen op 160 bladzijden, waarvan een deel
zelfs nog nooit was gepubliceerd, zoals het enige
schilderij uit de Compagniestijd waarop het Rot¬
terdamse Oostindisch Huis is afgebeeld. De uitge¬
breide toelichtingen bij de afbeeldingen vormen
verhalen op zichzelf. Schepen op schilderijen en
prenten werden geïdentificeerd, portretten van be-
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windhebbers voorzien van biografische details en
herinneringen aan de Compagnie in het stadsbeeld
werden opgespoord. Het beeld van het Oostindisch bedrijf in Nederland wordt nog boeiender
door vele menselijke details in kaderteksten en bij¬
schriften, zoals de ‘meyd aan de earner’ die het
Oostindisch Huis in Enkhuizen schoonmaakte en
de mededeling dat de matrozen van het bewindhebbersjacht van Rotterdam ‘wollen pakjes en
Engelse mutsen van groen fluweel’ droegen. Wel
is het jammer dat de reprodukties, vooral door
hun formaat, niet altijd even duidelijk zijn. Het
aardige idee om een 17de-eeuws stadspanorama te
vergelijken met een moderne foto van dezelfde
plaats blijkt daardoor niet goed te werken. Op een
foto van het open havenfront van Amsterdam kon
ik zelfs met een vergrootglas nauwelijks de oude
pakhuizen van de VOC ontwaren.
Compleet kan een dergelijk boek natuurlijk niet
zijn. Een merkwaardige omissie is echter wel dat
de verwoesting van het Oostindisch Huis in Mid¬
delburg in 1940 nergens wordt vermeld, terwijl dat
bij Rotterdam wel wordt gememoreerd. Het
beeldmateriaal bestaat voor het overgrote deel uit
schilderijen, prenten, tekeningen en foto’s. Drie¬
dimensionale voorwerpen ontbreken bijna geheel.
Soms is dat te betreuren. Uit de wrakken van
Oostindiëvaarders zijn bijvoorbeeld heel wat per¬
soonlijk bezittingen van het scheepsvolk opgedo¬
ken. Kledingfragmenten, zeemansmessen, tabaks¬
dozen en pijpen geven een goede indruk van wat
een zeeman zoal meenam op zijn reis naar het an¬
dere einde van de wereld.
Aan het eind van het boek maken de auteurs de
balans op van de betekenis van 200 jaar VOC voor
de Nederlandse samenleving, economisch en cul¬
tureel. Het hoofdstuk ‘Azië in Nederland’ geeft
aan hoe het moederland de invloed onderging van
de contacten met Azië. Niet alleen at men in de
18de eeuw al nasi en sambal, maar ook geestelijk
werd de blik van de Nederlanders verruimd door
kennisname van al die curieuze voorwerpen en
nieuwe indrukken die de Oostindiëvaarders naar
de zes kamers van de VOC meebrachten. Dit essay
doet verlangen naar een uitgebreidere cultuur¬
historische balans van ons koloniale verleden. Met
dit boek is daarvoor de kiel al gelegd.
Remmelt Daalder
P.J. Hofland, Inventaris van het archief van de
afdeling algemene zaken van de gemeentesecreta¬
rie van Amsterdam 1812-1945 (Amsterdam,
Stadsdrukkerij Amsterdam, 1989, 129 p., ill.).
Als er in archivalisch opzicht één periode in de Ne¬
derlandse geschiedenis kan worden aangemerkt
als verward en onoverzichtelijk, is het wel de over¬
gangstijd van Republiek naar het Koninkrijk der
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Nederlanden. De jaren van de Franse bezetting
brachten op velerlei gebied veranderingen, die op
hun beurt weer leiden tot nieuwe instanties die fei¬
telijk voortzettingen van de oude structuren wa¬
ren. Wie tijdens archiefonderzoek probeert de
achttiende-eeuwse lijnen door te trekken naar de
negentiende eeuw bemerkt al snel in een hopeloos
gecompliceerd web te zijn verward.
Met de bovenvermelde publicatie van Hofland
heeft het Gemeente Archief te Amsterdam 374
meter archiefbescheiden voor het publiek toegan¬
kelijk gemaakt. Aan de hand van een heldere inlei¬
ding geeft de samensteller van de inventaris de
toekomstige gebruiker een goed beeld van de di¬
verse veranderingen in de bestuurlijke, en dus ar¬
chivalische structuur van deze bronnenrijkdom.
Het ligt voor de hand dat tussen dit materiaal ook
heel wat te vinden is met betrekking tot de scheep¬
vaart. De eerste helft van de negentiende eeuw is
in maritiem-historisch opzicht een nog vrijwel on¬
beschreven blad. De inventaris van Hofland biedt
maritiem historici de mogelijkheid het materiaal
op te sporen dat deze lacune voor een belangrijk
deel kan opvullen. Kortom, een aanwinst.
P. C. van Royen
D. P. de Vries, Inventaris van de archieven van de
bewoners van het huis annex kantoor van de Fir¬
ma M. H. Kingma te Makkum 1726-1932 (Leeu¬
warden, Fryske Akademy, 1989, 226 p., ill., ISBN
90-6171-712-4).
De achttiende, maar ook nog de negentiende eeuw
waren het tijdperk van de Friese scheepvaart. Dat
wisten we al op grond van de gegevens uit de Sonttolregisters en de daarop gebaseerde publicaties,
maar bronnenmateriaal van eigen Friese bodem
was tot op heden betrekkelijk schaars. Met de in¬
ventaris van De Vries is een ronduit prachtig ar¬
chief toegankelijk gemaakt. Over bijna elk aspect
van de scheepvaart is wel iets te vinden in de nala¬
tenschap van Kingma. R. S. Wegener Sleeswijk
heeft in zijn ‘Rendement van 36 Friese partenrede¬
rijen (1740-1830)’ in: Fries scheepvaart museum
en oudheidkamer jaarboek 1986 (1986), 66-89, al
aangetoond voor welke onderzoeksdoeleinden de
inhoud van het archief van Kingma kan worden
aangewend. Wie de moeite neemt de inventaris
eens rustig nummer voor nummer door te nemen,
zal zeker nog op andere ideeën komen.
De inventaris van De Vries is voorzien van een uit¬
gebreide inleiding, de geschiedenis van de familie
Kingma en haar diverse economische activiteiten,
de geschiedenis van het archief zelf, plus een ver¬
antwoording van de inventarisatie. Bovendien
geeft De Vries bij een aantal archiefstukken nog
eens een uitgebreide toelichting, waarmee de ge¬
bruiker alleszins tegemoet wordt gekomen. Even-

als in het geval van de inventaris van Hofland kan
de inventaris van het archief Kingma een belang¬
rijke aanwinst worden genoemd.
P. C. van Royen
A. Doedens en L. Mulder, Tromp. Het verhaal
van een zeeheld. Maarten Harpertszoon Tromp
1598-1653 (Baarn, Hollandia, 1989, 200 p., ill.,
ISBN 90-6410-036-5).
Hoewel Maarten Harpertszoon Tromp (15981653) altijd tot Nederlands beroemdste zeehelden
heeft behoord duurde het zeer lang voordat er een
levensbeschrijving van hem verscheen. Een belan¬
grijke rol daarbij speelde dat na zijn sneuvelen
geen volijverige biograaf van hem opstond, het¬
geen wel het geval was na de dood van Michiel de
Ruyter, drieëntwintig jaar later. In de volgende
eeuwen waren geschiedvorsers, die gegevens over
Tromps leven boven water wilden halen, dan ook
grotendeels aangewezen op de archieven. Over de
mens Tromp kwam men wegens het ontbreken
van een familiearchief niet veel te weten. De marinehistoricus J. C. M. Warnsinck stipte dit aan in
een schets van de zeeofficier opgenomen in zijn
bundel Twaalf doorluchtige zeehelden uit 1941.
In de eerste helft van deze eeuw werd Tromps le¬
ven in kaart gebracht, voor zover dat mogelijk
was, in een viertal delen behorende tot de werken
uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiede¬
nis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Dit was met name te danken aan
de historicus M. G. de Boer: hij publiceerde drie
van de delen, te weten Tromp en de Armada van
1639 in 1941, Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639 in 1946 en Tromp en de
Duinkerkers (over de jaren 1640-1647) in 1949.
Het leven van Tromp vóór 1637 werd beschreven
door F. Graefe in De kapiteinsjaren van Maerten
Harpertszoon Tromp uit 1938. Eerder had J. E.
Elias in de laatste vijf delen van zijn Schetsen uit
de geschiedenis van ons zeewezen (verschenen tus¬
sen 1916 en 1930) Tromps optreden aan de voora¬
vond en gedurende de Eerste Engelse Oorlog
(1652-1654) beschreven. Journalen en brieven van
Tromp werden terzelfdertijd in Nederlandse en
buitenlandse bronnenuitgaven gepubliceerd.
Johanna K. Oudendijk nam de taak op zich een
volledige, zij het vanwege het tekort aan persoon¬
lijke gegevens nogal feitelijke, biografie van
Tromp te schrijven. In 1942 verscheen het resul¬
taat onder de sobere titel Maerten Harpertszoon
Tromp, in 1952 herdrukt met verwerking van de
nieuwe gegevens die in de tussentijd aan het licht
waren gekomen dank zij het werk van De Boer.
Oudendijk waarschuwde in de inleiding van die
herdruk: ‘Er ontstaat in de hedendaagse geschied¬
beoefening een stroming, welke de herdenking van

feiten of personen uit de krijgsgeschiedenis te land
en ter zee onverenigbaar acht met internationale
verbroedering. Wie zulk een mening is toegedaan
moge bedenken dat verloochening van het verle¬
den even kortzichtig is als het oog sluiten voor de
toekomst en dat men de vredesgedachte kleineert
door haar te willen betalen met ondankbaarheid
jegens hen, die een moeilijken plicht getrouw heb¬
ben vervuld’. Oudendijks woorden vonden geen
weerklank, want daarna werd het ijzig stil rond
Tromp en de meeste van zijn collega-vlootvoogden. Pas zevenendertig jaar later kwam er een
nieuw boek over Tromp, een populair-weten¬
schappelijke biografie geschreven door A. Doe¬
dens en L. Mulder. Toepasselijk verscheen het
precies tweehonderd vijftig jaar nadat Tromp de
Tweede Spaanse Armada bij Duins had verslagen.
Sommige boeken vallen met name tegen doordat
vooraf te hoge verwachtingen worden gewekt.
Doedens en Mulder schrijven enthousiast in hun
voorwoord: ‘Dit boek wijkt in een belangrijk op¬
zicht af van welk boek over Tromp dan ook. Voor
het eerst komt de admiraal zelf uitgebreid aan het
woord. Uit brieven en journalen van Tromp heb¬
ben we een levensbeschrijving met sterk autobio¬
grafische trekken samengesteld’. De lezer die op
de hoogte is van wat er tot nu toe over Tromp is
geschreven veert dan op. Hebben de auteurs be¬
langrijke nieuwe bronnen aangeboord? Zijn er nu
toch gegevens over Tromps privéleven gevonden?
Helaas, in die verwachtingen wordt hij teleur¬
gesteld. Weliswaar hebben de auteurs twee tot op
heden onuitgegeven journalen van Tromp op¬
gespoord, uit 1629-1630 en 1651, maar de inhoud
daarvan blijkt voor de biografie niet al te bruik¬
baar te zijn. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk,
want een scheepsjournaal pleegt nu eenmaal me¬
rendeels routine-mededelingen (de uitdrukking is
van de schrijvers zelf) te bevatten. De vierentwin¬
tig bladzijden die werden ingeruimd voor in mo¬
dern Nederlands hertaalde citaten uit het journaal
van 1629-1630, toen Tromp voer als plaatsvervan¬
gend bevelhebber over een kruiseskader, zijn veel
te veel van het goede en veroorzaken een breuk in
het betoog van de biografie. Het meestentijds
vruchteloze jagen op Duinkerker kapers levert
weinig opwindende en nauwelijks ter zake doende
citaten op als: ‘De dag begon windstil. Na een
paar uur kwam er wat wind uit het noordwesten.
We zagen twee zeilen en gingen er achteraan. Het
bleken Zeeuwse bierboten te zijn’. Hetzelfde geldt
voor het journaal uit 1651, toen Tromp met een
eskader optrad tegen kapers van de Scillyeilanden. De auteurs presenteren een bewerking
van het gehele dagregister, maar gelukkig neemt
dit niet meer dan vijf bladzijden in beslag en is het
dus een minder storende onderbreking van het be-

63

toog. Het is jammer dat geen blik werd geslagen
in de op het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage bewaarde Collectie Tromp. Hoewel daarin
niet bijzonder veel stukken betreffende Maarten
Tromp zitten, zou raadpleging het wel mogelijk
hebben gemaakt wat meer te vertellen over
Tromps familie.
Doedens en Mulder hebben zich veel moeite ge¬
troost om stukken oorspronkelijk 17e-eeuwse
tekst om te zetten in modern Nederlands. Een
steekproef wijst uit dat dit niet altijd foutloos is
gebeurd. De omzetting van ‘Lt. Admirael over
Hollandt ende Westfrieslandt’ in ‘luitenantadmiraal van Holland en Zeeland’ mag wel een
blunder worden genoemd. ‘Jan Claesz. van Ley¬
den, wonende tot Hoorn’ wordt ten onrechte her¬
taald in ‘Jan Claesz. van Leiden, afkomstig uit
Hoorn’. Foutief is de hertaling van ‘omme des te
beter ende sonder eenich tijtsversuym onse sche¬
pen wederom gereet te maecken ende behoorlijck
te bewaeren’ in ‘om de schepen beter en zondertijdverlies klaar te maken voor voor vertrek en bo¬
vendien behoorlijk te laten bewaken’.
Naar mijn smaak is de omzetting van de 17eeeuwse tekst in modern Nederlands en de poging
op die wijze Tromp zoveel mogelijk zijn eigen le¬
vensverhaal te laten vertellen nogal geforceerd.
Door de hertaling gaat onvermijdelijk het eigene
van Tromps en andermans taalgebruik verloren.
De citaten verliezen hun glans. Het maakt veel
meer indruk wanneer men een zin leest als ‘Alsoo
de Heere Godt gelieft heeft mijn salige huysvrouwe uit desen vleesche te halen’, dan de hertaling
‘Omdat het de Heere God heeft behaagd, mijn za¬
lige huisvrouw tot zich te nemen’. Een hoogst en¬
kele keer lijken de auteurs dit te hebben beseft en
wagen zij zich niet aan een hertaling. Zo citeren zij
ongewijzigd de prachtige uitspraak van raadpensi¬
onaris Johan de Witt over Tromp: ‘Een zeeheldt
wekkers gelycke de aerde niet veel heeft gedragen
ende mogelyck niet lichtelyck in ’t toekomende sal
syn te vinden’.
Natuurlijk wil daarmee niet zijn gezegd dat Doe¬
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dens en Mulder grote stukken 17e-eeuwse tekst in
de biografie hadden moeten opnemen. Dat zou
haar onleesbaar hebben gemaakt voor een breed
publiek. De auteurs hadden Tromps levensge¬
schiedenis beter in hun eigen woorden uit de doe¬
ken kunnen doen en slechts daar citaten op
moeten nemen waar zij nodig zijn voor het betoog
of the tekst verlevendigen. Op die manier dient
men citaten namelijk te gebruiken. Vanzelf zou er
dan een evenwichtiger geschreven biografie zijn
ontstaan. De opmerking van de schrijvers dat
Tromp bij hen voor het eerst uitgebreid aan het
woord komt is nogal aanmatigend. De Boer nam
in zijn hierboven genoemde werken een groot aan¬
tal brieven en stukken van Tromp op en Doedens
en Mulder hebben daar blijkens vele citaten van
geprofiteerd.
De mededeling dat Jan van Galen later admiraal
werd is onjuist. Hij sneuvelde in 1653 in de rang
van commandeur. Een deel van de bijlagen had
beter in de tekst kunnen worden verwerkt. De bij¬
lage over de admiraliteiten bijvoorbeeld bevat in¬
formatie over de organisatie van de Nederlandse
marine die men in de biografie zelf node mist. Op¬
vallend is dat in de literatuuropgave het hierboven
vermelde werk van Elias ontbreekt.
Ondanks al deze kritiek is het voor de belangstel¬
lende leek best de moeite waard dit boek aan te
schaffen. Een moderne populaire biografie van
Tromp was niet voorhanden en in dat opzicht vult
het ondanks zijn gebreken een leemte. De geïnte¬
resseerde historicus doet er evenwel beter aan
tweedehands een exemplaar van de biografie van
Oudendijk op de kop te tikken.
Ten slotte een opmerking over de kwaliteit van de
illustraties. De uitgever heeft gemeend een groot
aantal afbeeldingen over te kunnen nemen uit boe¬
ken. Hij deed dat ongetwijfeld omdat hij daarmee
zoekwerk in musea en dure copyrichtrechten kon
omzeilen. Het resultaat is echter dat menige af¬
beelding donker of onscherp is afgedrukt. Mogen
andere uitgevers daar geen voorbeeld aan nemen!
R. B. Prud’homme van Reine

Nieuwe boeken en artikelen

L. M. Akveld
Ten behoeve van de samenstelling van de bibliografie in dit tijdschrift wordt een aantal (maritiem)historische periodieken doorgenomen op relevante titels.
Een opgave van die periodieken is te vinden op de volgende plaatsen in dit tijdschrift: jrg. 1, 1982, pp.
157-160; jrg. 2, 1983, p. 55; jrg. 3, 1984, p. 143; jrg. 4, 1985, pp. 60-61; jrg. 6, 1987, p. 55, en tenslotte
jrg. 8, 1989, p. 100.
Op de aangegeven plaatsen worden ook de afkortingen van de titels van die periodieken gegeven, die in
déze bibliografie worden gehanteerd.
Naslagwerken
12158. ARCHIBALD, E. H. H., Dictionary of
sea painters. Woodbridge (Suffolk), Anti¬
que Collectors’ Club, 1989 (verbeterde en
vermeerderde uitgave van de ed. -1980),
575 p„ UI.
12159. BAGNASCO, E., U-Boote im 2. Weltkrieg. Technik-Klassen-Typen. Eine umfassende Enzyklopadie. Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1989, 294 p., 274 foto’s
12160. BASTOCK, J., Ships on the Australia
Station. Sydney, Child & Associates,
1988,175 p., ruim 130 foto’s (Engelse ma¬
rineschepen, tussen ca I860 - ca 1914 ac¬
tief in Australische en Z.O. Aziatische
wateren - in woord en beeld)
12161. BORDE, Chr., L’annuaire des corsaires
du
Nord/Pas-de-Calais
1793-1815.
RSDHA 1989, nr 23, 257-267
12162. BRENNECKE, J., e.z., Beitrage zur Maritimen Chronik 1989. Einzelberichte zur
Geschichte der Marine, Seefahrt, Ozeanographie und der sachbezogenen Technik.
S&Z 1989, nr 29, 16, 51-53, 69-80; nr 30,
12, 31, 46-48, 67-81
12163. BRUZELIUS, L., A bibliography on na¬
val architecture, rigging and seamanship
1600-1919. Preliminary version. Uppsala,
bij de auteur, 1988, 164 p. (aanwezig in de
bibliotheek van het Rijksmuseum Neder¬
lands Scheepvaart Museum, Amsterdam)
12164. BURTON, V., The archives of Mersey¬
side Maritime Museum. (Proceedings) In¬
ternational Congress of Maritime Mu¬
seums 1986 (Liverpool, 1989) 12-16
12165. COGAR, W. B. (ed.), Dictionary of ad¬
mirals of the U.S. Navy. Vol. 1,
1862-1900. Annapolis (MD), U.S. Naval
Institute Press, 1989, 256 p.
12166. COLLINGS, P., The illustrated dictiona¬
ry of North East shipwrecks. Low Prudhoe, Collings & Brodie, 1989, 198 p., ill.
(ca 1500 wrakken tussen Tees en Forth)
12167. DEHNING, P., C. SEEGERS (samenst.),

12168.

12169.

12170.

12171.

12172.

12173.

12174.

12175.

Scheepsbouw en scheepsreparatie. In:
idem, Katalogus van de kollektie gedenk¬
boeken van ondernemingen en organisa¬
ties in de Economisch-Historische biblio¬
theek (Amsterdam, 1988) 118-122
FRANK, S. M., Biographical dictionary
of scrimshaw artists in The Kendall Wha¬
ling Museum. Sharon (MA), The Kendall
Whaling Museum, 1989 (Monograph se¬
ries, No. 4), 33 p., ill.
GRÖNER, E. (ed.), Die deutschen
Kriegsschiffe 1815-1945. Begriindet von
E. Gröner (t). Fortgesetzt von D. Jung &
M. Maass. Bnd. 6, Hafenbetriebsfahrzeuge (II), Yachten und Avisos, Landungsverbande (I). Koblenz, Bernard & Graefe,
1989, 284 p.
HENZE, D. (red.), Enzyklopadie der
Entdecker und Erforscher der Erde. 13.
Lfrg., Low-McMinn. Graz, Akademische
Druk- und Verlagsanstalt, 1989, pp.
287-414
HOLLAND, R. R., Great American
lighthouses. Z.pl., National Trust for
Historic Preservation, 1988, 330 p., 350
foto’s
JONES, D., A glossary of ancient Egyp¬
tian nautical titles and terms. Londen, Kegan Paul International, 1988, 294 p. (na¬
men van scheepstypen, nautische beroe¬
pen, enz-, plus een uitvoerige bibliografie)
LINDEBOOM, L., Oude KPM-schepen
van ‘tempo doeloe’. Deel 2. Bilthoven,
Maritieme Stichting Koopvaardij Historie
van de Oost-Indiën, 1989, 168 p., ill.
LLOYD, L., A report on my recent re¬
searches in Australia. MW 12, 1989, 7-26
(geschiedenis van de maritieme relaties
tussen Wales en Australië, met name in de
19e eeuw, en de Australische bronnen
voor die geschiedenis)
MACKENZIE, R. H., The Trafalgar
roll: the ships and the officers. Londen,
Greenhill Books 1989 (facs. herdr. van de

65

ed. -1913), 336 p.
12176. MOREAU, J.-P., Guide des trésors archéologiques sous-marines des Petites An¬
tilles d’après les archives anglaises,
espagnoles et fran?aises des XVI, XVII et
XVIIIe siècles. Clamart, Editions Mo¬
reau, 1988
12177. OVERDIEP, G. S., Woordenboek van de
volkstaal van Katwijk aan Zee. Katwijk,
Van den Berg, 1987 (facs. herd. ed.
-1943), 107 p.
12178. PATRICK, M., e.a. (eds.), The Mariner’s
Mirror bibliography for 1988. Greenwich,
Society for Nautical Research, 1989, 26 p.
12179. PETERS, H.J.M.W., A bibliography of
the works by Dr Ernst Crone, chronologi¬
cally ordered. Idem (ed.), The Crone Li¬
brary (Nieuwkoop, 1989) XXVII-XXXII
12180.-(ed.), The Crone library. Books on
the art of navigation left by Dr Ernst Cro¬
ne to the Scheepvaart Museum in 1975,
and books on the same subject acquired
by the museum previously. Including a bi¬
ography, a short history of the art of navi¬
gation in the Netherlands and a list of the
Crone collection of nautical instruments.
A descriptive special catalogue with anno¬
tations, indexes and an introduction to
the catalogue. Nieuwkoop, De Graaf Uit¬
gevers voor de Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum, 1989
(Bibliographica Neerlandica XXVI), LX
+ 805 p., ill.
12181. ROTHE, CL, Deutsche Seebaderschiffe
1830 bis 1939. Solingen, Steiger, 1989 (Bibliothek der Schiffstypen), 160 p., ill.
12182. SCHOFIELD, H. M., The Liverpool
Plantation Registers and Wool Registers.
MW 12, 1989, 38-53 (schepen gebouwd,
geregistreerd of uitgereed in Wales ca
1745 - ca 1795)
12183. SILVERSTONE, P. H., U.S. warships of
World War II. Annapolis (MD), U.S. Na¬
val Institute Press, 1989, 352 p., ill.
12185. TOY, E. W., Adventurers afloat: a nauti¬
cal bibliography. Londen, Methuen,
1988, 2 din., 1179 p. (overzicht van boe¬
ken in de Engelse taal, verschenen tot
1987, die de avonturen van nietberoepszeilers op zee tot onderwerp
hebben)
12186. TRINKAUS-RANDALL, G., Recently
processed manuscript collections in the
Phillips Library at the Peabody Museum
at Salem. AN 49, 1989, 230-231 (betreft
de geschiedenis van de handelsvaart van¬
uit New England op de rest van de wereld,

66

laat 18e en 19e eeuw)
12187. VIERUS, D., Kabelleger aus aller Welt.
Solingen, Steiger, 1989 (Bibliothek der
Schiffstypen), 148 p., ill.
12188. VRIES, D. P. de, Inventaris van de ar¬
chieven van de bewoners van het huis an¬
nex kantoor van de firma M. H. Kingma
te Makkum 1726-1932, en van de archie¬
ven van familieleden 1694-1973, alsmede
van archieven die in het kantoor van de
firma waren achtergebleven, 1740-begin
20ste eeuw. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1989, 266 p.
12189. YOUNG, J. M., Britain’s sea war. A dia¬
ry of ship losses 1939-45. Wellingbo¬
rough, P. Stephens, 1989, 288 p., ill.
12190. (CATALOGUS), Armoiriés de Sète, 1743
et 1816. La baleine, 1’héraldique et la mer.
Sète, Archives Municipales, 1988, 36 p.,
ill.
12191. (-), Donaufischerei in Ungarn früher
und heute. Boedapest, Ethnografisch Mu¬
seum, 1989, 22 p., ill.
12192. (-), Een eeuw stoomvaart op Harlin¬
gen. G. N. Bouma en H. J. de Lange, inl.
Groningen, Noordelijk Scheepvaart Mu¬
seum, 1989, 35 p., ill.
12193. (-), Eloge de la navigation hollandaise
au XVIIe siècle. Tableaux, dessins et gra¬
vures de la mer et de ses rivages dans la
collection Frits Lugt. M. van BergeGerbaud, inl. Parijs, Fondation Custodia/Institut Néerlandais, 1989, XIX +
240 p., 142 ill.
12194. (-), Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukke¬
rij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. P.
van den Brink, J. Werner, red. Amster¬
dam, Amsterdams Historisch Museum,
1989, 112 p., ill. (passim wordt ook aan¬
dacht geschonken aan zeekaarten)
12195. (-), Die Hanse. Lebenswirklichkeit
und Mythos. J. Bracker, red. Hamburg,
Museum für Hamburgische Geschichte
/Vereins- und Westbank, 1989, 2 dln.,
688 p. inleidende teksten + 640 p. ill. met
beschrijvende teksten
12196. (-), Hollands glorie. Het water als the¬
ma in de Nederlandse literatuur tussen
1900 en 1960. M. Salverda, inl. (Den
Haag), (Letterkundig Museum), 1989, 77
P12197. (-), ‘In de Gekroonde Lootsman’. Het
kaarten-, boekuitgevers- en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam,
1680-1885. E. O. van Keulen, W. F. J.
Mörzer Bruyns en E. K. Spits, red.

Utrecht, H&S, 1989, 104 p., ill.
12198. (-), Marine 1789-1989. Parijs, Les
Amis de 1’Hotel de la Marine, 1989, 136
p., ill.
12199. (-), Marin-Marie. Rennes, Editions
Ouest-France, 1989, 213 p., ill. (betreft le¬
ven en werken van de Franse zeeschilder
Marin-Marie P. E. Durand-Couppel de
Saint-Front, vanaf 1935 officieel schilder
van de Franse marine, in 1987 spoorloos
verdwenen; met inleidingen van onder
meer F. Bellec en L. Af. Baylé)
12200. (-), Met rad en diamant. Gegraveerde
glazen uit Rotterdamse collecties. N. I.
Schadee, inl. Rotterdam, Historisch Mu¬
seum, 96 p., ill. (ook aandacht voor gla¬
zen met maritieme motieven)
12201. (-), Mutiny on the ‘Bounty’. Londen,
Memorial Research PLC, 1989, 159 p.,
ill.
12202. (-), Oranda. De Nederlanden en Ja¬
pan, 1600-1868. K. Vos, red. Brussel, Ge¬
nerale Bank, 1989, 240 p., ill.
12203. (-), Ostseeschiffahrt in der Kunst. W.
Treue, inl. Herford, Koehler, 1988, 140
p., ill.
12204. (-), Russen en Nederlanders 16001917. Uit de geschiedenis van de betrek¬
kingen tussen Nederland en Rusland.
Amsterdam, Rijksmuseum, 1989, 177 p.,
ill. (passim aandacht voor maritieme kan¬
ten van de relatie tussen beide landen)
12205. (-), Schiffahrt und Kunst aus der
UdSSR. Russische Kunst des 18. und 19.
Jahrhunderts aus Leningrader Museen
und aus der Sammlung Peter Tamm,
Hamburg. Hamburg, Hansa Verlag,
1989, 136 p., 110 ill.
12206. (-), Schiffsportrats. Das Schiffahrtmuseum Rostock zeigt seine schönsten
Kapitansbilder. Bremerhaven, Deutsches
Schiffahrtsmuseum, 1989, 22 p., ill.
12207. (-), Sillages néerlandais. La vie mariti¬
me dans 1’art des Pays-Bas. / Kunst in het
kielzog. Het maritieme leven in de Neder¬
landse kunst. Met bijdragen van F. Bellec,
Ph. M. Bosscher en A. Erftemeyer. Zutphen, Walburg Pers, 1989, 172 p., ill.
(waarvan vele in kleur)
12208. (-), VOC-Collectie Flonk, Terschel¬
ling. West-Terschelling, A. Flonk, 1988,
(34) p.
12209, (-), ‘Winde weh’n, Schiffe geh’n’.
Schiffe und Seefahrt im Kinder- und Jugendbuch. B. Dankert, red. Flensburg,
Schiffahrtsmuseum, 1989, 52 p., ill.
12210. (JANE), Jane’s Fighting Ships of World

War Two. A comprehensive encyclope¬
dia. A. Preston, intr. New York, Military
Press, 1989 (herdr. ed. 1946/47), 320 p.,
foto’s
12211. (NN), Deutsches Schiffahrtsarchiv. Titelregister Bande 1 - 11 (1975-1988). Bremer¬
haven, Deutsches Schiffahrtsmuseum,
1989, 12 p.
Algemene maritieme literatuur
12212. BAILYN, B., Voyagers to the West. Emi¬
gration from Britain to America on the
eve of the Revolution. Londen, I. B. Tauris, 1987, 668 p. (ca 1750-1775; passim
over maritieme aspecten van deze emi¬
gratie)
12213. BELLEC, F., L’apport néerlandais è
1’aventure maritime occidentale / De Ne¬
derlandse bijdrage tot het maritieme
avontuur van het Westen. (Catalogus) Sil¬
lages néerlandais (Zutphen, 1989) 9-30
12214. BENDER, B., Sea-brothers: the tradition
of American sea fiction from Moby Dick
to the present. Philadelphia (PA), Univer¬
sity of Pennsylvania Press, 1988, 267 p.,
ill.
12215. BERCKENHAGEN, E., Seefahrt und
Weltliteratur: zwischen 1827 und 1914.
S&Z 1989, nr 29, 17-35 (vervolg van nr
10665)
12216.-,-: von 1914 bis heute. S&Z 1989,
nr 30, 19-31
12217. BERGGREEN, B., A. E. CHRISTEN¬
SEN, B. KOLLTVEIT (red.), Norsk
sjbfart. Oslo, Dreyer, 2 delen (resp. perio¬
de tot ca 1800, en 1814-1900), 328 + 383
p., ill.
12218. BROEZE, F. (ed.), Brides of the sea. Port
cities of Asia from the 16th - 20th centu¬
ries. Sydney, N.S.W. University Press,
1989, XVI + 254 p., ill., krtn.
12219.-, From the periphery to the
mainstream: the challenge of Australia’s
maritime history. GC 11, 1989, 1, 1-13
12220.-, Maritime museums: an historian’s
reflections on their purposes, objectives
and methods. (Proceedings) 6th Internati¬
onal Congress of Maritime Museums
(Amsterdam, 1989) 36-42
12221. BÜHLING, W., Harold Underhills Biicher und Plane. Logbuch 25, 1989, 63-67
(Amerikaanse scheepsbouwhistoricus, ge¬
boren 1897, met speciale aandacht voor
grote zeilvaart in de 19e en 20e eeuw)
12222. BURTON, V. (ed.), Liverpool shipping,
trade and industry: essays on the maritime
history of Merseyside 1780-1860. Liver-

67

pool, Trustees of National Museums and
Galleries on Merseyside, 1989, 112 p.
12223. CAILLÉ, J.-P., Dans les canaux de Patagonie. A la poursuite de la ‘Romanche’.
LCM 1989, nr 42, 30-45 (de auteur volgde
onlangs met zijn jacht de route die het
Franse oceanografische onderzoeksvaartuig ‘R ’ in de jaren 1882/83 rond de zuid¬
punt van Zuid-Amerika aflegde)
12224. CHRISTIAN, G., Film-makers and
‘Bounty’. (Catalogus) Mutiny on the
‘Bounty’ (Londen, 1989) 147-152
12225. DAVIES, P. N., Recent publications and
developments in the study of maritime
economie history. Journal of Transport
History 2nd s., 9, 1988, 1, 93-108 (pp.
102-108: literatuur uit de jaren 1970/80)
12226. DOIRON, N., Les rituels de la tempête en
mer. Histoire et voyage au seuil de 1’age
classique. Revue des Sciences Humaines
90, 1989, 2, 43-70 (de betreffende afleve¬
ring is een themanummer met de titel ‘Immobiles a grands pas: écriture et voyage)
12227. DREESEN, J. B., Woorden uit de zee¬
manskist: Nederlands, taal van de scheep¬
vaart. Neptunus 34, 1989, 1, 33-40
12228.-,-: vissersvaartuigen. Neptunus
33, 1989, 6, 21-24
12229. EAMES, A., Liverpool and North Wales:
some maritime connections. (Procee¬
dings) International Congress of Mariti¬
me Museums. Liverpool 1986. M.
Stammers, ed. (Liverpool, 1989) 7-11
12230. ELIS-WILLIAMS, M„ The snow-brig
‘Ann’ of Pwllheli - a contemporary bal¬
lad. MW 12, 1989, 73-80 (de ‘Ann’ ver¬
ging in dec. 1838 tijdens een reis met hout
van Quebec naar Wales)
12231. FINIDORI, Ch., Corsica maritima: prés
de deux siècles d’histoire des liaisons maritimes avec la Corse. Marseille, Payan,
1988, 311 p., ill.
12232. FOULKE, R., Conrad and the power of
seamanship. GC 11, 1989, 1, 14-27 (uitgebreide versie van een paper, in jan. 1987
in Perth gepresenteerd tijdens de confe¬
rentie ‘Sailing ships and sailing people';
zie nr. 10679)
12233. GREIFFENHAGEN, H. J., Der Schiffbruch des Paulus fand nicht vor Malta
staat.Logbuch 25, 1989, 44
12234. JAEGER, G. A., Pirates & 1’affiche.
Saint-Sébastien, Editions ACL, 1989, 198
p., ill. (studie over historiserende pira¬
tenfilms)
12235. KENNEDY, G., Turning a mutiny into a
legend. (Catalogus) Mutiny on the ‘Boun¬

68

ty’ (Londen, 1989) 137-146
12236. Leonard, A. G. K., Southampton’s mari¬
time memorials. SB 63, 1989, 22-29
12237. LEONARD, J. K., Geopolitical reality
and the disappearance of the maritime
frontier in Qing times. AN 48, 1988,
230-236 (onderzoek naar oorzaken ver¬
waarlozing belang Chinese kustgebied
tussen 1644-1911)
12238. MERLI, A., La storia della Russia
d’America. RiM 122, 1989, 5, 69-92
(1867: Rusland verkoopt Alaska aan de
Verenigde Staten)
12239. NEWMAN, P. C., Empire of the Bay.
An illustrated history of the Hudson’s
Bay Company. Toronto, Madison Press,
1989, 224 p., ill.
12240. O’GRADY-RAEDER, J., Major von
Behm und Captain Cooks letzte Tagebiicher. Geschichte Osteuropas N.F., 37,
1989, 1, 65-72 (Magnus Karl von Behm
was eind jaren 1770 gouverneur van Kamschatka; hij verzorgde het transport van
paperassen van Cook over land naar St.
Petersburg)
12241. SEDGE, M. N., Seekers of the lost Ark.
Compass 1988, nr 3, 10-13
12242. SMETSERS,
A. M„
Holland-Indië,
Indië-Holland. Een zeereis door de litera¬
tuur van 1850 tot 1940. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1989 (doet.
scriptie Moderne letteren), 71 + 18 p.
(aanwezig bibliotheek Rijksmuseum Ne¬
derlands
Scheepvaart
Museum,
Amsterdam)
12243. SOETEN, H., A seaman’s history of the
San Francisco waterfront in the 1930’s.
StB 1988, nr 188, 257-268
12244. STANBURY, M., Maritime archaeologi¬
cal material: A catalyst in the develop¬
ment of the West Australian Maritime
Museum. (Proceedings) 6th International
Congress of Maritime Museums (Amster¬
dam, 1989) 104-116
12245. STARR, Ch. G., The influence of sea po¬
wer on ancient history. Oxford, Oxford
University Press, 1989, 105 p., ill.
12246. STÖLTING, S. (ed.), Schiffe aus Papier.
Vierzehn Beitrage iiber das 100 Jahre alte
Hobby Karton-Modellbau. Z.pl, Worpsweder Verlag, 1989, 55 p., ill.
12247. TULL, M., Australian maritime history:
a progress report. Journal of Transport
History 2nd s„ 9, 1988, 1, 78-92
12248. WINDOWS COLLECTIEF (samenst.),
Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart. Beel¬
den uit het zeemansleven van Slauerhoff.

12249.

12250.

12251.

12252.

12253.

12254.

12255.

Assen, Van Gorcum, 1989, 48 p., foto’s,
16 reproducties in kleur van portretten
van schepen waarop S. gevaren heeft door
Martin Heere.
(PROCEEDINGS), Marine et technique
au XlXe siècle. Actes du Colloque Inter¬
national, Paris, juin 1987. Parijs, Service
Historique de la Marine, 1989, 647 p.
(-), Naval History. The 7th Symposi¬
um of the U.S. Naval Academy. Wilming¬
ton (DE), Scholarly Resources, 1988, 302
p. (28 papers betreffende de maritieme ge¬
schiedenis van de V.S. én van andere lan¬
den)
(-), I porti come impresa economica.
Atti della ‘Diciannovesima Settimana di
Studi,’ 2-6 maggio 1987. S. Cavaciocchi,
ed, Prato, Instituto Internazionale di Sto¬
ria Economica F. Datini, 1988, 972 p.
(-), Relations historiques et culturelles
entre la France et 1’Inde XVIIe - XXe siè¬
cles. Actes de la Conférence Internationa¬
le France-Inde, Saint-Denis de la Réu¬
nion, juillet 1986. Sainte Clotilde la Réu¬
nion, Association Historique Internatio¬
nale de 1’Océan Indien, 1989, 2 vols., 452
+ 424 pp. (57papers in het Frans dan wel
het Engels, met steeds een samenvatting in
de andere taal; vol. 1, ‘Récits de voyage et
rélations économiques et commerciales
XVIIe-XIXe siècles 0
(-), Shipping companies and authori¬
ties in the 19th and 20th centuries: their
common interest in the development of
port facilities. Proceedings of the confe¬
rence to commemorate the 25th anniver¬
sary of the Netherlands Association for
Maritime History. Rotterdam, September
25-27, 1986. L. M. Akveld, J. R. Bruijn,
eds. Den Haag, Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis, 1989, 137 p., ill.
(-), 6th International Congress of Ma¬
ritime Museums. Amsterdam/Rotterdam,
September 1987. L. M. Akveld, ed.
(Amsterdam), International Congress of
Maritime Museums, 1989, 144 p.
(-), 1688. The seaborne alliance and
diplomatic revolution. Greenwich, Natio¬
nal Maritime Museum, October 1988.
Greenwich, Trustees National Maritime
Museum, 1989, 176 p., ill.

Maritieme iconografie
12256. BAETENS, R., A. DE VOS, Antwerpens
maritiem verleden. Antwerpen, PubHtra,
1989, 240 p„ ca 300 ill.
12257. BARTHELMESS, K., Legacy of a Saxon

king: royal prints of whale strandings in
the Peabody Museum. AN 49, 1989,
226-229 (prenten uit de verzameling van
Friedrich August II, 1797-1854)
12258. BERNARTZ, H., Gedanken zum Buch
von Bodo Herzog ‘Claus Bergen. Sein Leben und sein Werk’. S&Z 1989, nr 29,
37-43 (zie nr 10091)
12259. BETZ, H., Historisches vom Strom. Bnd
IV, Die Neckarschiffahrt vom Treidelkahn zum Grosz-Motorschiff. Duisburg,
Kriipfganz, 1989, 152 p., 224 foto’s
12260. BÖCKING, W„ So fischte man am Niederrhein. Die einstigen Fangmethoden
von Emmerich bis Neuss. Bilder eines al¬
ten Handwerks. Kleve, Boss-Verlag,
1988, 162 p., ill.
12261. BONSALL, Th. E., Great shipwrecks of
the 20th century. New York, Gallery
Books, 1988, 192 p., honderden foto’s
12262. BREYER, S., Schlachtkreuzer der Kaiserlichen Marine (I). Friedberg, PodzunPallas, 1988, 48 p., 63 ill., 10 plans (perio¬
de 1908-1919)
12263.-, G. KOOP, Die deutsche Kriegsmarine 1939-45. Bnd V, Schlachtschiffe,
Panzerschiffe, Schwere Kreuzer. Fried¬
berg, Podzun-Pallas, 1989, 192 p., 200
foto’s
12264. COOPER, J., A. KLUDAS, J. PEIN,
The Hamburg South America Line. Ken¬
dal (Cumbria), World Ship Society, 1989,
196 p., ca 200 foto’s
12265. COWAN, J. M., Traditional scrimshaw
in a modern context. An approach to mi¬
niature ship portraits. NRJ 34, 1989,
137-144
12266. ELLMERS, D., Maritimes Silber im Industrie-Zeitalter. Glanzlichter im Alltag
der Schiffahrt.Hamburg, Kabel in samen¬
werking met het Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, 1989, 156 p., ill.
12267. ERFTEMEYER, A., L’art maritime néerlandais 4 travers les siècles / Nederlandse
maritieme kunst door de eeuwen heen.
(Catalogus) Sillages néerlandais (Zutphen, 1989) 47-153
12268. FABRI, R., Beeldverhalen op kunstkasten. De 16de en vroeg 17de eeuw.
Jachttaferelen en visvangsten. (Catalo¬
gus)
Zuidnederlandse pronkmeubels
16de-18de eeuw (Brussel, Generale Bank,
1989) 77-83
12269. FLETCHER, D., Australia’s lost mariti¬
me painters: William Forster (1851-1891).
Australian Sea Heritage 1989, nr 22,
26-27

69

12270. GAMET, P., Henri Rivière. La Bretagne.
L’été. Douarnenez, Chasse-marée, 1989,
150 p., 48 ill. in kleur (geboren 1864)
12271. GOEDDE, L. O., Tempest and ship¬
wreck in Dutch and Flemish art. Conven¬
tion, rhetoric and interpretation. Londen,
The Pennsylvania State University Press,
1989, 260 p., 164 ill.
12272. GROOT, H. de, Volaan voluit. Binnen¬
vaart van opdrukker tot duwboot. Alk¬
maar, De Alk, 1989, 192 p., ca 200 foto’s
12273. GUIJS, G., D. LADAGE, Boele’s
Scheepswerven. Rotterdam, Ilco Produc¬
ties, 1989, 191 p., foto’s
12274. HARRIS, N. (ed.), Portrait of a shipbuil¬
der. Barrow-built vessels from 1873. A
collection of photographs from the ar¬
chives of Vickers Shipbuilding & Enginee¬
ring Ltd. St. Michael’s-on-Wyre (Lancs),
Silver Link Publications, 1989, 203 p.,
350 foto’s
12275. HENNIQUE, P. A., Les caboteurs et pêcheurs de la cote de Tunisie. Nice, Ome¬
ga, 1989 (herdr. ed. -1882), 83 p„ 63 ill.
12276. HOSTYN, N., De zee en de kunst: Belgi¬
sche marineschilders tijdens het interbel¬
lum. Neptunus 34, 1989, 1, 60-61
12277.-,-: de familie Koekkoek. Neptu¬
nus 33, 1989, 6, 43-44
12278. HUGUET, J., Paul-Emile Pajot (18731929). Marin-pêcheur et peintre. Douar¬
nenez, Chasse-marée, 1989, 152 p., 41 ill.
in kleur
12279. KEMP, P., Warships Illustrated No. 14:
Malta convoys 1940-43. Londen, Arms &
Armour, 1989, 85 p., 123 foto’s
12280. KITCHIN, M. A., William M. Davis: ar¬
tist of Port Jefferson. SHJ 1989, nr 50,
24-26 (New England, 1829-1894)
12281. KLIJN, E. M. Ch. F., Een bord van Ja¬
pans porselein met een VOC monogram
uit het laatste kwart van de 17e eeuw. Bij¬
dragen & Mededelingen Nederlands
Openlucht Museum 51, 1988, 2, 29-31
12282. LOECK, G., Das Portrat: Willy Stöwer.
Der Maler der wilhelminischen Flotte.
S&Z 1989, nr 30, 1-10
12283. MCALLISTER, L, The Fifes of Fairlie.
Wooden Boat 1989, nr 90, 84-93 (zee¬
gaande zeiljachten tussen ca 1870-1930 ge¬
bouwd door achtereenvolgende generaties
Fife uit het Schotse plaatsje Fairlie)
12284. MEULEN, C. VAN DER, S. ZEEMAN,
Met het oog op zee. De Nederlandse reddingmaatschappijen in beeld. Amster¬
dam, Ploegsma, 1989, 120 p., foto’s
12285. MILSOM, C. H. (comp.), Blue Funnel.

70

The later years, 1925-1982. Douglas (Isle
of Man), Kinglish Ltd., 1989, 48 p., ill.
12286. MOORE, T., The Blue Funnel Line. A
portrait in photographs and old picture
postcards. Market Drayton, S.B. Publica¬
tions, 1989, 100 p., foto’s
12287. MORGAN, T., John White and the New
World’s visual image. The Mariner’s Mu¬
seum Journal 15, 1988, 3, 2-4 (kunstenaar
J. W. kwam in 1585 met Raleigh naar
Noord Amerika)
12288. PAON, R., Marine de rivière. Images de
la batellerie. Breil-sur-Roya, Editions du
Cabri, 1988, 208 p., foto’s (20e-eeuwse
binnenvaart op Franse rivieren en kanalen
in foto’s en teksten)
12289. PEDERSEN, P., Strandung und Schiffbruch. Bielefeld, Delius Klasing, 1989,
176 p., 100 foto’s (betreft de laatste fase
van de 'grote zeilvaart 0
12290. RILEY, S., Samuel Walters, marine artist
of Liverpool. (Proceedings) International
Congress of Maritime Museums. Liver¬
pool, 1986. M. Stammers, ed. (Liverpool,
1989) 17-20 (IV. leefde van 1811-1882)
12291. ROBINSON, M., The artist’s perception
of the struggle. (Proceedings) 1688. The
seaborne alliance and diplomatic revoluti¬
on (Greenwich, 1989) 139-150
12292. ROYSE, L., Fashionable ladies: a closer
look at figurehead costumes and styles.
The Mariner’s Museum Journal 16, 1989,
1, 6-10
12293. SCHUESSLER, R., Winslow Homer.
Rembrandt of the oceans. Compass 1989,
nr 1, 1-7 (geboren Boston, 1836)
12294. SHAW, J. L., First transits of the Pana¬
ma Canal. StB 46, 1989, 204-212 (jaren
1914/15)
12295. SMITHEMAN, G. M., Marine art: in
quest of the enduring image: S. Francis
Smitheman. SHJ 1989, nr 52, 26-29 (he¬
dendaags historiserend schilder van mari¬
tieme onderwerpen)
12296. STÜTZ, T., Braune Segel im Wind. Die
letzten Zeesboote. Berlijn (DDR), Transpress, 1988, 152 p., foto’s (vissersschepen
van de ondiepe binnenzeeën in het kustge¬
bied van Pommeren, tot 1960 in bedrijf,
mi ‘traditioneel vaartuig’)
12297. WILMERDING, J., e.a., Paintings by
Fitz Hugh Lane. New York (NY), Harry
N. Abrams, 1988 (midden-19e-eeuwse
schilder van maritieme onderwerpen van
de Amerikaanse oostkust)
12298. WINKLER, D„ G. PAWLIK, Der Österreichischer Lloyd 1836 bis heute. Graz,

Weishaupt, 1989, 174 p., ill. (schepen en
hun interieurs; verbeterde en vermeerder¬
de herdruk van de ed. -1986: ‘Die Dampfschiffahrtsgesellschaft
Österreichischer
Lloyd 1836-1918’)
12299. WITNEY, D., The lighthouse. New
York, Arch Cape Press, 1989 (herdr. ed.
- Boston, 1975), 256 p., honderden foto’s
(verleden en heden van vuurtorens langs
de Noord-Amerikaanse kust)
12300. (CHANCELLOR), John Chancellor.
LCM 1989, nr 42, 72-79 (Engels schilder
van maritieme onderwerpen, 1925-84)
12301. (NOBLE), John A. Noble. The rowboat
drawings. Staten Island (NY), John A.
Noble Collection, 1988, 96 p., ill. (Noble,
Amerikaans kunstenaar, werkte in de ja¬
ren 1930/40 in de haven van New York)
12302. (SCHOTEL), Een onsterfelijk zeeschil¬
der. Bulletin Dordrechts Museum 14,
1989, 4/5 (1-5) (J. C. Schotel, 1787-1838)
12303.-,-: J. C. Schotel, 1787-1838.
J. M. de Groot, e.a., red. Zwolle, Waanders, 1989, 160 p., ill. (pp. 133-146: cata¬
logus van de expositie met werk van deze
schilder in het Dordrechts Museum)
12304. (VOC), VOC 1602-1797. Roelof van Gel¬
der, inl. Rotterdam, Van Ommeren Ceteco, 1989 (kalender voor 1990 met de
geschiedenis van de VOC als onderwerp
voor tekst en illustraties)
Marine - algemeen
12305. BOSSCHER, Ph. M., ‘...Aucun benefi¬
ce, gain ou profit...’. De 1’importance des
activités maritimes pour les Pays-Bas
d’hier et d’aujourdhui. / ‘...Geen goed,
profijt of nut...’.Iets over de betekenis
van het maritieme bedrijf voor Neder¬
land, voorheen en thans. (Catalogus) Sillages néerlandais (Zutphen, 1989) 31-45
12306. DAUBER, R. L., Die Marine des
Johanniter-Malteser-Ritter-Ordens. 500
Jahre Seekrieg zur Verteidigung Europas.
Graz, Weishaupt, 1989, 368 p., ill. (strijd
tegen het Turkse Rijk 1165-1798)
12307. HENNIGSEN, H., Hurra! Om sdmandens hilseskikke og honnrir til sris. HSK
1989, 32-72 (geschiedenis van het ceremo¬
nieel, met name aan boord van marine¬
schepen, bij ontmoetingen op zee, bezoe¬
ken aan havens, enz; met samenvatting in
het Engels)
12308. KEEGAN, J., The price of admiralty.
Londen, Hutchinson, 1988, 292 p., ill.,
krtn. (betreft de slagen bij Trafalgar, Jut¬
land, Midway en andere zeeslagen uit WO

II)
12309. KENNEDY, P., The influence and the li¬
mitations of sea power. International
Historical Review 10, 1988, 1, 2-17
12310. RAVEN, G. J. A., De ‘Kriegsmarine’ in
Nederland 1940-1945: een lacune in de ge¬
schiedschrijving. TvZ 8, 1989, 207-214
Marine - tot 1700
12311. AMES, G. J..Colbert’s eastern strategy
of 1664-1674: a comparative analysis of
French policy in the Indian Ocean. Ph.D.
thesis, University of Minnesota (Minnea¬
polis, MN), 1988, 296 p. (Godstone/Surrey, University Microfilms International,
orderno. NGB88-08451)
12312. BAUMBER, M. L., The Navy and the ci¬
vil war in Ireland 1643-46. MM 75, 1989,
255-268
12313. BRUIJN, J. R., The Dutch navy in its po¬
litical and social economic setting of the
17th century. (Proceedings) 1688. The
seaborne alliance and diplomatic revoluti¬
on (Greenwich, 1989) 45-58
12314.-, William Ill and his two navies. Re¬
cords Royal Society (Londen) 43, 1989,
117-132
12315. CAPP, B., Cromwell’s navy. The fleet
and the English revolution. Oxford, Cla¬
rendon, 1989, 432 p.
12316. CEREZO MARTINEZ, R., Las armadas
de Felipe II. Madrid, Editorial San Mar¬
tin, 1988, 440 p.
12317. JONES, J. R., The Dutch navy and nati¬
onal survival in the 17th century. Interna¬
tional Historical Review 10, 1988, 1,
18-32
12318. MOER, A. VAN DER, Over de zee-zege,
behaalt door den 1. admiraal Maerten Harpertsz. Tromp in en omtrent Duins: 1639.
MB 99, 1989, 431-443, 531-536
12319. NOORDEGRAAF, J., Het dagboek van
Samuel Pepys. BW 44, 1989, 56-59,
93-95, 138-140
12320. PEARSALL, A., The invasion voyage:
some nautical thoughts. (Proceedings)
1688. The seaborne alliance and diploma¬
tic revolution (Greenwich, 1989) 165-174
12321. POPPINGA, R. R., Brandenburgs
Kriegsschiffe im XVII. Jahrhundert. S&Z
1989, nr 30, 49-62
12322. RIVAS, M. G., Las banderas de la Gran
Armada 1588. RHN 1989, nr 25, 7-32
(vlagvoering aan boord van de schepen
van de Armada)
12323. SLATER, L., The greatest sea battle.
Compass 1988, nr 3,1-9 (betreft deArma-

71

da van 1588)
12324. VOS, A. DE, 1588: de Spaanse Armada.
Sirene 1989, nr 155, 28-31; nr 156, 14-17
12325. WERNHAM, R. B. (ed.), The expediti¬
ons of Sir John Norris and Sir Francis
Drake to Spain and Portugal, 1589. Al¬
dershot, Temple Smith for the Navy Re¬
cords Society, 1988, 380 p.
Marine - kaapvaart en zeeroverij

12326. APPELBY, J.,A pathway out of debt:
the privateering activities of Sir John Hippisley during the early Stuart wars with
Spain and France, 1625-30. AN 49, 1989,
251-261
12327. BRADLEY, P. T„ The lure of Peru. Ma¬
ritime intrusion into the South Sea
1598-1701. Londen, Macmillan, 1989, 242
p., ill.
12328. DAMS, J., J.-L. PORHEL, Un navire et
un capitaine corsaire de Dunkerque sous
la République et 1’Empire: 1’Anacréon’ et
Etienne-Jean Blanckemann. RSDHA
1989, nr 23, 123-135
12329. JONGE, G. H. P. DE, Het fabeltje van
de verschrikkelijke Barbarijse zeerover.
SH 24, 1989, 68-74
12330. MURRAY, D., Commerce, crisis, coerci¬
on: the role of piracy in late 18th and ear¬
ly 19th century Sino-Western relations.
AN 48, 1988, 237-242
12331. SCHEURLEN, U., Bremen und die Seerauber. (Catalogus) Die Hanse (Ham¬
burg, 1989) 620-626
12332. STARKEY, D. J., The economic and mi¬
litary significance of British privateering
1702-83. Journal of Transport History
2nd s., 9, 1988, 1, 50-59
Marine - 18e/19e eeuw

12333. ACERRA, M., J. MEYER, Marines et révolution. Rennes, Editions Ouest-France,
1988, 259 p. (geschiedenis van de Franse
marine tussen 1789 en 1798; met 5 pp. bi¬
bliografie)
12334. ALDRIDGE, D., The navy as handmaid
for commerce and high policy 1680-1720.
(Black, J., P. Woodfine (eds.)), The Bri¬
tish Navy and the use of naval power in
the 18th century (Leicester, 1988) 51-69
12335. AVERY, W. P., Thrust and counter.
MM 75, 1989, 333-348 (Engelse reactie op
de aanwezigheid van een Frans eskader in
de Atlantische Oceaan in 1789)
12336. BAUDEZ, L., Hoe Vanstabel zijn kon¬
vooi handelsschepen naar Antwerpen
bracht (1776). Sirene 1989, nr 155, 11-13

72

12337. BAUGH, D. A., Great Britain’s ‘blue
water’ policy 1689-1815. International
Historical Review 10, 1988, 1, 33-58
12338.-, Why did Britain lose command of
the sea during the war for America?
(Black, J., P. Woodfine (eds.)) The Bri¬
tish Navy and the use of naval power in
the 18th century (Leicester, 1988) 149-169
12339. BLACK, J., Naval power and British fo¬
reign policy in the age of Pitt the Elder.
(-, P. Woodfine (eds.)) The British
Navy and the use of naval power in the
18th century (Leicester, 1988) 91-107
12340.-, P. WOODFINE (eds.), The British
Navy and the use of naval power in the
18th century. Leicester, Leicester Univer¬
sity Press, 1988, 273 p., ill.
12341. BRATBAK, Bj., Flagget fra 1814. NSA
1988, 7-32 (gebruik van de Noorse vlag in
1814/15 door Noorse oorlogsschepen;
met samenvatting in het Engels)
12342. BREEN, K., Divided command: the West
Indies and North America 1780-1781.
(Black, J., P. Woodfine (eds)) The British
Navy and the use of naval power in the
18th century (Leicester, 1988) 191-206
12343. BREWER, J., The sinews of power: war,
money and the English state 1688-1783.
Londen, Unwin Hyman, 1989, 311 p.
(ook aandacht voor de rol en mogelijkhe¬
den van de Engelse marine)
12344. COLEMAN, R. A., Tragedy of the ‘Pan¬
dora’. (Catalogus) Mutiny on the ‘Boun¬
ty’ (Londen, 1989) 116-123 (de ‘P’ verging
na een zoektocht in de Pacific naar de
muiters van de ‘B’ op het Groot Barrière
Rif op 28.8.1791)
12345. CRIMMIN, P., The Royal Navy and the
Levant trade c. 1795 - c. 1805. (J. Black,
P. Woodfine (eds.)) The British Navy and
the use of naval power in the 18th century
(Leicester, 1988) 221-236
12346. DILLON, R. E., ‘A gang of pirates’. The
confederate lighthouse raids in southeast
Florida, 1861. The Florida Historical
Quarterly 67, 1989, 441-457
12347. DULL, J. R., Mahan, sea power and the
War for American Independence. Inter¬
national Historical Review 10, 1988, 1,
59-67
12348. GEEST, E. VAN DER, Wat gebeurde er
in 1799 bij de ‘Engelsmanduun’?
Nes/Ameland, Stichting ‘De Ouwe Polle’, 1989, 29 p. (ondergang van het fregat
‘Valk’ bij Hollum op 10.11.1799)
12349. GUILLEMIN, R., Le combat de ‘Formi¬
dable’ devant Cadix (13 juillet 1801). RM

1988, nr 413, 55-61
12350.-, Un combat glorieux: Algesiras (6
juillet 1801). RM 1988, nr 411, 53-59
12351.-, L’expédition d’Irlande et le combat
du ‘Droits de l’Homme’. RM 1988, nr
410, 72-79
12352.-, Le forcement des Dardanelles en
1807. RM 1988, nr 408, 42-48
12353. HENWOOD, Ph., Brest. Un port en re¬
volution 1789-1799. Rennes, Editions
Ouest-France, 1989, 315 p., ill. (70 pp.
documenten, 8 pp. bibliografie)
12354. HUNTER, ALVAH F., A year on a mo¬
nitor and the destruction of Fort Sumter.
C. L. Symonds, ed./intr. Columbia (SC),
University of South Carolina Press, 1987,
200 p. (Hunter diende aan boord van de
‘Nahant’ van dec. 1862 - dec. 1863)
12355. LA VERY, B., Nelson’s navy. The ships,
men and organisation 1793-1815. Lon¬
den, Conway Maritime, 1989, 352 p., 150
ill. 250 plans
12356. LIÉNART, J.-Cl., La marine et la Révolution Frangaise. Neptunus 34, 1989, 1,
21-32
12357. LOWNDS, R., Third time lucky - for so¬
me. SB 63, 1989, 770-776 (USS ‘Chesa¬
peake’ vs HMS ‘Shannon’ voor Boston,
1.6.1813)
12358. LUTJE SCHIPHOLT, R. M„ 380 Jaar
betrekkingen Nederland-Japan. MB 99,
1989, 65-74 (nadruk op tweede helft 19e
eeuw)
12359. MACLEOD, P„ The French siege of Os¬
wego in 1756: inland naval warfare in
North America. AN 49, 1989, 262-271
12360. MANNING, Th. G., U.S. Coast Survey
vs Naval Hydrographic Office. A 19thcentury rivalry in science and politics. Tu¬
scaloosa (AL), University of Alabama
Press, 1988, 215 p.
12361. MARDIÈRE, G. DE LA, Le Conseil de
Guerre de Lorient (1783-84). CHM 1989,
nr 19, 16-36 (krijgsraad op 29.8.1783 door
Lodewijk XVI ingesteld om te oordelen
over de nederlaag van een Franse vloot
onder De Grasse tegen een Engelse vloot
onder Rodney op 12.4.1782 bij het eiland
Dominica)
12362. MARTRAY, J., Le déclin de la Marine
sous la Révolution et ses consequences.
Neptunia 1989, nr 174, 25-30
12363. MASSON, Ph., L’affaire de la ‘Méduse’.
Parijs, Tallandier, 1989, 265 p. (Frans Engels conflict in 1816/17 over Mauretanië)
12364. MCKINNEY, S., A true account of muti¬

ny aboard HMS ‘Bounty’. Camden (ME),
International Marine Publ., 1989, 210 p.,
ill.
12365. MIDDLETON, R., British naval strategy
1755-1762. The Western squadron. MM
75, 1989, 349-367
12366.-, Naval administration in the age of
Pitt and Anson, 1753-63. (Black, J., P.
Woodfine (eds.)) The British Navy and
the use of naval power in the 18th century
(Leicester, 1988) 109-127
12367. NICOLOSI, A. S., The founding of the
Newport Naval Training Station 1878-83.
An exercise in naval politics. AN 49,
1989, 291-304
12368. OLIVER, D., Return to Tahiti: Bligh’s
second breadfruit voyage. Honolulu, Uni¬
versity of Honolulu Press, 1988, 281 p.,
ill. (met reproductie van 26 aquarellen,
tijdens de reis gemaakt door stuurman
George Tobin)
12369. OOSTERLING, J., Het korvet ‘Lynx’ in
Zuid-Amerika, de Filippijnen en OostIndië, 1823-1825. De Koninklijke Marine,
als instrument van het ‘politiek systhema’
van koning Willem I. Zutphen, Walburg
Pers, 1989 (Werken Linschoten Vereeniging 89), 368 p., ill.
12370. RODRIGUEZ GONZALEZ, A. R., Poli¬
tica naval de la Restauracion (1875-98).
Madrid, Editorial San Martin, 1988, 522
P12371. RYAN, A., An ambassador afloat: viceadmiral Sir James Saumarez and the Swe¬
dish court 1808-1812. (Black, J., P.
Woodfine (eds.)) The British Navy and
the use of naval power in the 18th century
(Leicester, 1988) 237-258
12372. SALEWSKI, M., Die preussische Expedi¬
tion nach Japan 1859-1861. RIHM 70,
1988, 39-57
12373. SONDHAUS, L. Th., Austria and the
Adriatic. The development of Habsburg
maritime policy 1797-1866. Ph.D. thesis,
University of Virginia (Charlottesville,
VA), 1987, 482 p. (Godstone/Surrey,
University Microfilms International, orderno. NGB87-15116)
12374.-, Mitteleuropa zur See? Austria and
the German Navy question 1848-52. CEH
20, 1987, 125-144
12375. SYRETT, D., The failure of the British
effort in America, 1777. (Black, J., D.
Woodfine (eds.)) The British Navy and
the use of naval power in the 18th century
(Leicester, 1988) 71-90

73

Marine - 20e eeuw/algemeen
12380. BAKER III, A. D.,Battlefleets and diplo¬
macy: naval disarmament between the
two world wars. WI 26, 1989, 217-255
12381. BATTESTI, M., La marine et la guerre
d’Indochine. RHA 1989, nr 4, 82-88
12382. DOUGLAS, W. A. B. (ed.), The Royal
Canadian Navy in transition 1910-1985.
Vancouver (BC), University of British
Columbia Press, 1989, 411 p., ill. (betreft
ook activiteiten van Canadese marine in
WO II)
12383. DIJK, A. VAN, Het ‘hulpkruiserplan’
van de Koninklijke marine. Zeewezen 78,
1989, 11-14, 34-37 (1915-1939)
12384. FOCK, H., Dokumentation der Verluste.
MR 86, 1989, 232-234 (inleiding op een
reeks artikelen over maritieme aspecten
van WO II)
12385. GUIGLINI, J., Les causes de la perte du
croiseur mouilleur de mines ‘Pluton’.
RHA 1989, nr 3, 61-66 (Casablanca,
13.9.1939)
12386. HAGDOEN, A. H. M., Met HMS
‘Ocean’ aan de westkust van Korea. MB
99, 1989, 216-227 (drie MLD-vliegers na¬
men in 1953 deel aan operaties met Haw¬
ker Seafury 's aan het Koreaanse front)
12387. HARTMARK, A., En norsk sjdmanns
opplevelser under Japans aggresjon pS Kinakysten 1937-39. SAB 1988, 45-52 (auto¬
biografisch; onderzoek van een Noors
koopvaardijschip door de Japanse marine
op verdenking van vervoer van contra¬
bande voor China; met samenvatting in
het Engels)
12388. HERWIG, H. H., The failure of German
sea power, 1914-1945: Mahan, Tirpitz
and Raeder reconsidered. International
Historical Review 10, 1988, 1, 68-105
12389. HOLST PELLEKAAN, R. E. VAN,
e.a., Patrouilleren voor de Papoea’s. De
Koninklijke Marine in Nederlands NieuwGuinea 1945-60. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989 (Bijdragen tot de Ne¬
derlandse marinegeschiedenis 5A), 206 p.,
ill.
12390. KAULISCH, B., Zur Entwicklung der UBoot-Abwehr in der deutschen Marine
vor dem ersten Weltkrieg. RIHM 1989, nr
71, 79-87
12391. MURFETT, M. H., What a difference a
day makes: the Royal Navy and the
Yangtse incident of 21-21 April 1949. AN
49, 1989, 208-225
12392. NAILOR, P., The Nassau connection.
The organisation and management of the

74

British ‘Polaris’ project. Londen, HMSO,
1988, 150 p., ill. (jaren 1960)
12393. SALMON, CL, D. LOMBARD, A pro¬
pos de la visite éi Java d’une escadre impé¬
riale chinoise en 1907. Archipel 1987, nr
33, 79-115
12394. SANTONI, A., The responsibility of the
Russian admirals in the battle of Tsushi¬
ma. RIHM 1988, nr 70, 153-160
12395. SCHOONBEEK, P. VAN, De zeemacht
in Belgisch Congo. Neptunus 34, 1989, 1,
11-19
12396. SNOOK, D., British naval operations in
the Black Sea 1918-1920. WI 26, 1989,
36-50
12397. SULLIVAN, B. S., A fleet in being: the
rise and fall of Italian sea power
1871-1943. International Historical Re¬
view 10, 1988, 1, 106-124
12398. SUMIDA, J. T., In defence of naval su¬
premacy. Finance, technology and British
naval policy 1889-1914. Londen, Unwin
Hyman, 1989, 402 p.
12399. TARRANT, V. E„ The U-Boats offensi¬
ve 1914-45. Londen, Arms & Armour,
1989, 190 p., ill. (met tabellen over verlie¬
zen aan geallieerde en Duitse kant)
12400. TEITLER, G., De eerste politionele actie:
aanloop en uitvoering. MKIM 23, 1988,
nr 90, 49-92
12401.-, De Koninklijke marine en de komst
van de NAVO. MB 99, 1989, 151-157
12402.-, Naar de souvereiniteitsoverdracht
jan.-dec. 1949. MKIM 24, 1989, nr 92,
40-63
12403.-, Smokkel, strategie, unidefensie,
aug. 1947 - dec. 1948. MKIM 23, 1988, nr
91, 56-94
Marine - 20e eeuw / eerste wereldoorlog
12404. GREGER, R., Die Marinemeuterei in
Cattaro und Franz Rasch. MR 85, 1988,
nr 48, 16-21 (zie nr 10915)
12406. HOPE, R. B., Honolulu sees first action
in world war I. SHJ 1989, nr 52, 15
12407. KEMP, P., P. JUNG, British submarine
operations in the Northern Adriatic
1915-17. WI 26, 1989, 10-29
12408. LAYMAN, R. D., Naval warfare in a
new dimension 1914-1918. WA 1989,
56-73
12409. RHADES, J., Vor 70 Jahren: 1918 - das
Ende des Ersten Weltkrieges und der Kaiserlichen Deutschen Marine. MR 85,
1988, 357-361
12410. WILSON, M., Destination Dardanelles.
The story of HM submarine E7. Londen,

Leo Cooper, 1988, 191 p., ill. (gebaseerd
op het dagboek van Itz O. Hallifax)
Marine - 20e eeuw / tweede wereldoorlog
12411. BARKMANN, H., Die Hilfsbegleitschiffe der Deutschen Schnellbootwaffe im
Zweiten Weltkrieg. MR 86, 1989, 163-170
12412. BERTRAND, M., Avions contre cuirassés: 1’attaque de Tarente. RM 1988, nr
413, 38-54 (21.10.1941: Engelse torpedovliegtuigen tegen Italiaanse vlooteenhederi)
12413. BRUNNE, V., Die Sicherung des Kiistenvorfeldes. Bestandteil der Kriegsvorbereitung der
faschistischen
deutschen
Marinefiihrung. RIHM 1989, nr 71,
187-196
12414. CHALINE, E„ P. SANTARELLI, L’activité des FNFL du 18 juin 1940 au 3 aoüt
1943. RHA 1989, nr 3, 67-80 (FNFL =
Forces Navales Frangaises Libres)
12415. DURTESTE, L., Tonkin 1945. Survie et
retour de la marine. RHA 1989, nr 4,
89-94
12416. ENDERS, G., Von der Ostsee zum
Schwarzem Meer. U-Boote der deutschen
Kriegsmarine auf Binnenwasser- und
Landwegen zum Schwarzen Meer. SI 40,
1989, 100-110 (ill.)
12417. EYGENRAAM, P., Des pertes énormes
et trop souvent méconnues éprouvées en
1940-45. Neptunus 33, 1989, 6, 15-18 (be¬
treft Nederlandse marine)
12418. FORTI, M., Gli starchi alleati in Normandia. Particolari nuovi dagli archivi
britannici. RiM 122, 1989, 6, 93-108
12419. GALANTIN, I. J., Take her deep! A
submarine against Japan in world war II.
Londen, Unwin Hyman, 1989, 262 p., ill.
(USS *.Halibut0
12420. GÜTH, R., Die Ara Raeder: Aufmarsch
Grün: die ‘MOB-Rahmenübung’ im
Herbst 1938. S&Z 1989, nr 29, 44-47 (ver¬
volg van nr 10931)
12421.-,-: ‘In Schönheit sterben’. Erich
Raeders Gedanken zum 3. September
1939. S&Z 1989, nr 30, 63-65
12422.-,-: Kampfanweisungen Mai
1939. S&Z 1989, nr 29, 48-50
12423. HAMMELL, E., Guadalcanal: decision
at sea. New York (NY), Crown, 1988, 496
p., ill. (13-14.11.1942, Pacific, Japan vs
USA)
12424. HANNEMANN, L. C. R„ NS-gepragte
Urteile im Torpedoprozesz 1941. MR 86,
1989, 38-41, 101-103
12425. HARMS, N. E. (ed.), Hard lessons. Vol.

1, US naval campaigns, Pacific theatre,
Febr. 1942-43. Fullerton (CA), Scale Spe¬
cialties, 1988, 212 p. (integrale herdruk
van rapporten CinC Pacific Fleet aan de
CinC U.S. Fleet)
12426. HARRISON, L., War at sea 1939-45.
One survived. SM 24, 1989, 9, 18-21 (on¬
dergang van vijf van de zes schepen van
de Nourse Line, die verbinding tussen In¬
dia en West-Indië onderhielden)
12427. HERZOG, B., Die gefallenen U-BootArzte der deutschen U-Boot-Waffe. MR
86, 1989, 171-174
12428. HICKAM, H. H., Torpedo junction. UBoot war off America’s east coast, 1942.
Annapolis (MD), US Naval Institute
Press, 1989, 384 p„ ill.
12429. KEMP, K., De riskante reis van het m.s.
‘Nigerstroom’ in juni 1940 met 751 vluch¬
telingen van de Gironde naar Falmouth.
BW 44, 1989, 208-210
12430. KLAR, J. W., World war II operational
history of the USS ‘Stewart’ (DD-224).
WI 26, 1989, 139-167 (zie ook nr 12839)
12431. LABROUSSE, H., La Mer Rouge dans la
seconde guerre mondiale. RHA 1989, nr
3, 81-90 (met veel aandacht voor maritie¬
me aspecten)
12432. LEWIS, K. P., The ‘Athenia’ - first of
the many. SB 63, 1989, 602-607 (2.9.1939
ten westen van Ierland tot zinken gebracht
door U30)
12433. MANSON, J. M., Unrestricted subma¬
rine warfare, the change in U.S. policy
and German-American relations 1939-41.
Ph.D. thesis, Washington State Universi¬
ty (Pullman, WA), 1987, 323 p. (Godstone/Surrey, University Microfilms In¬
ternational, orderno. NGB87-24307)
12434. MCCART, N., War at sea 1939-45. The
loss of the ‘Athenia’. SM 24, 1989, 9,
34-36 (zie nr 12432)
12435. SAFFORD, J. J., U.S. maritime policy
and diplomacy during the ‘phony war’,
1939-40. International Journal of Mari¬
time History 1, 1989, 1, 87-106
12436. SAIBENE, M., La requisition de la flotte
de commerce en 1939-1940. RM 1989, nr
414, 47-61
12437. SCHENK, P., Landung in England. Das
geplante Unternehmen ‘Seelöwe’. Der Beginn der amphibischen Groszunternehmen. Berlijn, Oberbaum, 1988, 434 p., ill.
12438. SCHON, H., Die ‘Cap Arcona’ Katastrophe. Eine Dokumentation nach
Augenzeugen-Berichten. Stuttgart, Motorbuch, 1989, 334 p„ ill. (me; 1945 nabij

75

Lübeck)
12439. SCHWAB, E., Marineartillerie im Raum
Narvik. MR 86, 1989, 291-296
12440. SMITH, G., The war at sea. Royal and
Dominion Navy actions in world war II.
Weybridge (Surrey), I. Allan, 1989,192 p.
12441. TEITLER, G., Strategic planning in exile,
1942-45. ‘Germany first’ and the future of
the Netherlands in Europe and Asia. MB
99, 1989, 58-64
12442. THORNTON, T., The sinking of the ‘Yamato’. WA 19898, 145-155 (reconstructie
van de ondergang van het Japanse slag¬
schip ’Y’, Japanse Zee, 6.4.1945; met na¬
druk op de ‘technische’ aspecten van de
ondergang)
12443. WETZEL, E., U 2540. Das U-Boot beim
Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. Marinehistorisches Dokument
über den legendaren deutschen U-Boottyp
XXL Schwedeneck, Maritime Publikationen, 1989, 275 p., 280 foto’s
Koopvaardij - algemeen
12444. CHANG, PIN-TSUN, The evolution of
Chinese thought on maritime foreign tra¬
de from the 16th to the 18th century. In¬
ternational Journal of Maritime History
1, 1989, 1, 51-64
12445. ISRAEL, J. L, Dutch primacy in world
trade, 1585-1740. Londen, Clarendon,
1989, 472 p. (bespreking door P. W.
Klein in NRC/Handelsblad Zaterdags
Bijvoegsel 26.8.1989)
12446. MOLLER, A. M., D. FALCON, Fjerde
Sd 1863-1988. Kopenhagen, Falcon, 1988,
125 p. (geschiedenis van een Deense maat¬
schappij voor zeeverzekeringen)
Koopvaardij - rederij
12447. CAMPO, J. è, Steam navigation and
state formation. Wassenaar, NIAS, 1989,
28 p., krtn., grafieken (tekst van een conferentiepaper; betreft rol van Nederlandse
en Chinese pakketvaart)
12448.-, Van verre buur tot goede vriend. De
totstandkoming van de Java Australië
Lijn. TvZ 8, 1989, 187-205 (opgericht
1908)
12449. CARLOS, A. M„ S. NICHOLAS, ‘Gi¬
ants of an earlier capitalism’. The charte¬
red trading companies as modern multi¬
nationals. BHR 62, 1988, 398-419
12450. CURRIE, A., Henleys of Wapping. A
London shipowning family 1770-1830.
Greenwich, National Maritime Museum
(Maritime monographs & reports 62), (6)

76

+ 44 + (32) p.
12451. DETLEFSEN, G. U., 175 Jahre Knöhr &
Burchard. SI 40, 1989, 254-255 (opgericht
in Hamburg 23.6.1814)
12452. EAMES, A., Liverpool and North Wales:
seafarers and shipping entrepreneurs.
(Burton, V. fed.)) Liverpool shipping, tra¬
de and industry (Liverpool, 1989) 68-77
12453. GARDELLA, R., The antebellum Can¬
ton tea trade: recent perspectives. AN 48,
1988, 261-270
12454. GRANT, F. D„ The failure of the Lich’uan Hong: litigation as a hazard of
19th-century foreign trade. AN 48, 1988,
243-260 (Canton, ca 1800-1825)
12455. KELDER, A. R., Van Ommeren - 150
jaar volle kracht vooruit. BW 44, 1989,
150-154
12456. LAMERS, L. W. C., Home Lines
1946-1988. BW 44, 1989, 20-24
12457. LOOMEIJER, F., Het wonder van Rot¬
terdam. WS 101, 1989, nr 2, 9; nr 3, 11;
nr 4, 11; nr 5, 9; nr 6, 9 (geschiedenis van
een Rotterdamse binnenvaart-tankerrederij, die ca 1915 in Bergen op Zoom ont¬
stond als een gemengd visserij/binnen¬
vaart bedrijf)
12458. MIWA, R., Government and the Japa¬
nese shipping industry 1945-64. Journal
of Transport History 2nd s., 9, 1988,
37-49
12459. MORGAN, D. J., Boom and slump.
Shipowning at Cardiff 1919-1921. MW
12, 1989, 126-151
12460. NICOL, S., Difficult birth of the Royal
Mail Steam Packet Co. SB 63, 1989,
621-633 (opgericht 26.9.1839)
12461. SCHWAB, A. W., 150 Jaar Van Omme¬
ren. Mensen maken geschiedenis. Rotter¬
dam, Van Ommeren Ceteco, 1989, 127 p.,
ill.
12462. SEILER, O. J., Hamburg-Amerika-Linie. Hapag Lloyd AG. 140 Jahre Partner
Hamburgs im Auszenhandel. S&Z 1989,
nr 30, 33-45
12463. WENTZEL, H.-G., Die Zeick-Reeder.
Hamburg, Verlag Maritimer Specialitaten, 1989, 109 p., ill. (opgericht in
Rostock in de tweede helft van de 19e
eeuw)
Koopvaardij - tot 1800
12464. ASTROM, S.-E., Britain’s timber im¬
ports from the Baltic 1775-1830. Some
new figures and viewpoints. SEHR 37,
1989, 1, 57-71
12465. COONEY, J. W., Trials of a Yankee sai-

lor: Robert Gray in the Rio de la Plata,
1798-1802. AN 49, 1989, 272-277 (schip¬
per Gray poogde de Argentijnse markt
voor de Amerikaanse handel te openen)
12466. FILIPPINI, J. P., Les Nations è Livorne
(XVIIe-XVlIIe siècles). (Proceedings) I
porti come impresa economica (Prato,
1988) 581-594
12467. FLINTHOLM, H., Arhus stifts sdhandelsforbindelser 1730’erne. Arhus Stifts
Arboger 1986/87 (verschenen 1988) 41-57

12468.

12469.

12470.

12471.
12472.

12473.
12474.

12475.

12476.
12477.
12478.

(koopvaardij langs de oostkust van Jut¬
land, jaren 1730)
FUDGE, J. D., The supply and distribu¬
tion of foodstuffs in Northern Europe
1450 - 1500. Yearbook of the Association
for the History of the Northern Seas 1989,
29-39
HIMANSHU PRABHA RAY, Early ma¬
ritime contacts between south and south¬
east Asia. Journal of Southeast Asian
Studies 20, 1989, 1, 42-54 (ca 2e eeuw v.
Chr. - 2e eeuw n. Chr.)
KONCZACKI, J. M., The policy of
Prussia towards the port of Gdansk (Dan¬
zig) and its impact on Anglo-Polish com¬
mercial relations 1775-1785. Yearbook of
the Association of the History of the
Northern Seas 1989, 67-73
MORGAN, K., Shipping patterns and the
Atlantic trade of Bristol 1749-1770.
WMQ 46, 1989, 506-538
PFISTER, Chr., Le commerce dunkerquois au début de la Révolution
(1789-1792). RSDHA 1989, nr 23,
141-168
PHILLIPS, W. D., Spain’s northern
shipping industry in the 16th century.
JEEH 17, 1988, 2, 267-301
POSTEL, R., Zur Entwicklung der
Hanse-stadtischen Hafen- und Schiffahrtsverwaltung. (Stoob, H. (ed.j) Seeund Flusshafen vom Hochmittelalter bis
zur Industrialisierung (Keulen, 1986)
211-227
ROSSANO, G. L., Down to the Bay:
New York shippers and the Central Ame¬
rican logwood trade, 1748-1761. NYH 70,
1989, 229-250
SCHNALL, U., Die Bedingungen hansischer Schiffahrt. (Catalogus) Die Hanse
(Hamburg, 1989) 564-566
VELLINGA, R., Ruslandvaart in de 18de
eeuw. SH 24, 1989, 276-279
VILLE, S. P., Shipping in the port of
Newcastle, 1780-1800. Journal of Trans¬
port History 2nd s., 9, 1988, 1, 60-77

12479. WEGENER SLEESWIJK, A., Zwaar
transport. NRC/Handelsblad, Weten¬
schap & Onderwijsbijlage 5.12.1989, 1-2
(transport van obelisken ten tijde van de
Egyptische koningin Hatshepsut)
12480. WOLF, Th., Befrachtung und Umschlag.
Faktoren fiir die Abwicklung des hansischen Seeverkehrs. (Catalogus) Die Hanse
(Hamburg, 1989), 583-587
12481.-, Tragfahigkeiten, Ladungen und
Masse im Schiffsverkehr der Hanse vornehmlich im Spiegel Revaler Quellen.
Keulen, Böhlau, 1987 (Quellen und
Darstellungen zur Hansischen Geschichte,
N.F., Bnd. 31), 257 p.
12482. (N.N.), Vroege handelscontacten. (Cata¬
logus) Russen en Nederlanders 1600-1917
(Amsterdam, 1989) 25-35
Koopvaardij - vaart om de oost
12483. ARASARATNAM, S., European portsettlements in the Coromandel commer-.
cial system 1650-1740. (Broeze, F. fed.))
Brides of the sea (Sydney, 1989) 75-96
12484. BALLANDE, H., Le premier CapHornier. Rennes, Editions Ouest-France,
1989, 144 p., ill. (betreft reis van Le Maire
en Schouten, 1615-17)
12485. BOXER, C. R., The Great Ship from
Amazon. Macao, Centro de Estudos Maritimos, 1988, 359 p. (handel MacaoJapan, 1555-1640)
12486.-, The world of William and Mary in
Asian seas 1688-1702. (Proceedings) 1688.
The seaborne alliance and diplomatic re¬
volution (Greenwich, 1989) 99-110
12487. BOUCHON, G., L’Asie du Sud a 1’époque des grandes découvertes. Londen, Va¬
riorum Reprints, 1987 (herdruk van 12
artikelen van de auteur over Europese ac¬
tiviteiten in Oost-Azië, gepubliceerd tus¬
sen 1965-1987)
12488.-, L. F. THOMAZ, Voyage dans les
deltas du Gange et de 1’Irraouaddy, rélation portugaise anonyme (1521). Parijs,
Fondation Calouste Gulbenkian, 1988,
472 p., ill., krtn. (originele Portugese
tekst met vertalingen in het Frans en
Engels)
12489. ELLIOTT, G. B., Currency and bullion
carried by ships of the Vereenigte Oostindische Compagnie: their routes, nu¬
mismatic patterns and precursors. MM
75, 1989, 241-252
12490. EVERS, H.-D., Traditional trading net¬
works of Southeast Asia. Archipel 1988,
nr 35, 89-100

77

12491. GAASTRA, F. S., Bewind en beleid bij
de VOC. De financiële en commerciële
politiek van de bewindhebbers 1672-1702.
Zutphen, Walburg Pers, 1989 (proef¬
schrift RU/Leiden), 352 p., ill.
12492. HAUDRÈRE, Ph., La Compagnie francaise des Indes au XVIIIe siècle
(1719-1795). Parijs, Librairie de 1’Inde,
1989, 4 delen, 1428 p., UI.
12493.-, Les compagnies des Indes. Marine
et commerce. Neptunia 1989, nr 173, 2-7
12494. HOVEN, H. J. VAN, Hollanders in Ko¬
rea. Utrecht, Het Spectrum, 1989, 162 p.,
ill. (vertaling van Hendrick Hamel’s ver¬
slag van zijn reis met het jacht ‘De Sper¬
wer’, 1653/1666)
12495. LEYENAAR, E., De ‘Batavia’. Het gru¬
welijke, waar gebeurde verhaal over de
trotse oostindiëvaarder. Amsterdam,
Omega, 1989, 167 p.
12496. L’HOUR, M., A 1’aube du capitalisme
commercial: 1’histoire des compagnies des
Indes. Neptunia 1989, nr 173, 8-13
12497. MEILINK-ROELOFSZ., M. A. P., e.a.
(ed.), Dutch authors on Asian history. A
selection of Dutch historiography on the
Verenigde Oostindische Compagnie. Dor¬
drecht, Foris Publications, 1988 (Transla¬
tion Series van het Kon. Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde XXII), 499
p. (herdruk in Engelse vertaling van 15 ar¬
tikelen, eerder gepubliceerd tussen
1865-1975, van de hand van P. A. Leupe,
F. W. Stapel, e.a.)
12498. MOLEWIJK, G. C., Pelsaert’s journaal
van de ongelukkige reis van het schip ‘Ba¬
tavia’. Weesp, Heureka, 1989, 84 p.
12499. POL, A., Schepen met geld. De han¬
delsmunten van de Verenigde Oostindi¬
sche Compagnie 1602-1799. Den Haag,
SDU Uitgeverij, 1989, 63 p.
12500. RANTOANDRO, G., Commerce et navi¬
gation dans les mers de 1’Insulinde d’après
les
‘Dagh-Register’
de
Batavia
(1624-1682). Archipel 1988, nr 35, 51-87
12501. SLEIGH, D., Buiteposte in diens van die
Kaapse verversingstasie 1652-1795. Historia 34, 1989, 1, 1-14
12502. SPRUIT, R., Het land van de sultans.
Maleisië en het kolonialisme. Den Haag,
SDU Uitgeverij, 1989, 127 p., ill.
12503. SUBRAHMANYAM, S„ The Coroman¬
del trade of the Danish East India Com¬
pany 1618-1649. SEHR 37, 1989, 1, 41-56
12504. SUTHERLAND, H., Eastern emporium
and company town: trade and society in
18th-century Makassar. (Broeze, F. (ed.))

78

Brides of the sea (Sydney, 1989) 97-128
12505.-, Tripang and wangkang. The China
trade of 18th-century Makassar, 1720s1820s. Paper. Internationa] Workshop on
Indonesian Studies No. 2: South Sulawe¬
si: trade, society and belief (Leiden,
1987), 19 p.
12506. YOUNG, R. J., Slaves, coolies and
bondsmen. A study of assisted migration
in response to emerging English shipping
networks in the Indian Ocean 1685-1765.
Indian Ocean Review 2, 1989, 3, 23-26

12517.

12518.

12519.

Koopvaardij - slavenvaart

12507. CAMPBELL, G., The East African slave
trade 1861-1895: the ‘southern’ complex.
International Journal of African Histori¬
cal Studies 22, 1989, 1, 1-26
12508. MILLER, J. C., Way of death: merchant
capitalism and the Angolan slave trade
1730-1830. Madison (WI), University of
Wisconsin Press, 1988, 800 p., ill. (Portu¬
gese slavenhandel naar Brazilië vanuit
Kongo, Zaire en Angola)
12509. RICKS, Th. M., Slaves and slave traders
in the Persian Gulf, 18th and 19th centu¬
ries: an assessment. Slavery and Abolition
9, 1988, 3, 60-70
12510. ROSS, R., The last years of the slave tra¬
de to the Cape Colony. Slavery and Abo¬
lition 9, 1988, 3, 209-219
Koopvaardij - zeilvaart 19e/20e eeuw

12511. BURGESS, R. H., A Bay captain and his
schooner. The Mariner’s Museum Jour¬
nal 16, 1989, 1, 11-14 (L. S. Tawesen de
‘City of Baltimore’, eind 19e / begin 20e
eeuw)
12512. BURMESTER, H„ Sailing in the dark.
Seascape 1989, nr 25, 39-41 (Duitse grote
zeilschepen in de vaart op Chili, begin
WO I)
12513. FENTON, R., Slate from the roof of Wa¬
les. Seascape 1989, nr 25, 25-27
12514. FISCHER, L. R„ G. E. PANTING, Is¬
land hopping: the voyages of Canadian
deep-sea trading vessels in the Caribbean
1863-1890. Journal of Caribbean Studies
21, 1987, 2, 19-42
12515. KNUDSEN, K., Norske seilfartdyer i
fraktfart p8 Newfoundland. NSA 1988,
107-154 (Noorse vrachtvaart onder zeil
met zout en vis op de route Noorwegen Zuid Europa - Newfoundland - Zuid Eu¬
ropa; ca 1900; met samenvatting in het
Engels)
12516. MORGAN, T., The Cumberland connec-

12520.

tion. Captain William Morgan and the
Hodbarrow schooners. MW 12, 1989,
90-98
NILSON, A. T., Destination Australien.
UM 1986/1988, 35-50 (vaart van Zweedse
zeilschepen op Port Adelaide, tweede
helft 19e eeuw)
OIREN, T., Is-skipninger over Bergen
tollsted 1822-1913. SAB 1988, 33-44 (ex¬
port van ijs per schip vanuit Bergen; met
samenvatting in het Engels)
VLIET, A. P. VAN, Duinkerken en de
Nederlandse handel in de jaren 18141820. NH 23, 1989, 173-178 (betreft ver¬
slagen van Jan Noorman, Nederlands
consul te Duinkerken)
WILLIAMS, D. M., Bulk trades and the
development of the port of Liverpool in
the first half of the 19th century. (Burton,
V. (ed.)) Liverpool shipping, trade and in¬
dustry (Liverpool, 1989) 8-24

Koopvaardij - stoom- & motorvaart

12521. BENT, M., Steamers of the fjords. Ber¬
gen shipping since 1839. Londen, Conway
Maritime, 1989, 224 p., 150 foto’s, plans
12522. BLUE, A. D., Fight for survival in the
Yangtze gorges. SB 63, 1989, 331-341
(handelsvaart op de Yangtze door schepen
van de Engelse China Navigation Compa¬
ny, ca 1900-1940)
12523. GILLHAM, S., Farewell to the package
freighters. StB 46, 1989, 187-196 (vracht¬
vervoer op de Amerikaanse Grote Meren,
1913-1987)
12524. HARCOURT, F., British oceanic mail
contracts in the age of steam 1838-1914.
Journal of Transport History 3rd s., 9,
1988, 1, 1-18
12525. KLUDAS, A., Die Geschichte der deutschen Passagierschiffahrt. Bnd IV, Vernichtung und Wiedergeburt, 1914 bis
1930. Hamburg, Kabel, 1989, 244 p„ ill.
12526. KNICK HARLEY, C„ Coal exports and
British shipping 1850-1913. EEH 26,
1989, 311-338
12527. LYNN, M., From sail to steam: the im¬
pact of the steamship services on the Bri¬
tish palm oil trade with West Africa
1850-1890. JAfH 30, 1989, 227-246
12528. WITTHOFT, H. J., Kurs Levante. Deut¬
sche Linienfahrt ins östliche Mittelmeer.
Herford, Koehler, 1989, 188 p., ill. (vanaf
ca 1870 - heden)
Walvisvaart

12529. BARROW, T., The Newcastle whaling

trade 1752-1849. MM 75, 1989, 231-240
12530. BOS, N. N. A., De menschelijke natuur
is op alle plaatsen dezelfde. Walvisvaar¬
ders in contact met Eskimo’s. SH 24,
1989, 527-531 (Nederlandse walvisvaar¬
ders in moeilijkheden bij Groenland,
1777/78)
12531. CREDLAND, A., Moby Dick, Hull and
East Yorkshire. GC 11, 1989, 1, 44-54
12532. DAVIS, L. E., e.a., Technology, produc¬
tivity and profits: British-American wha¬
ling competition in the North Atlantic,
1816-1842. Oxford Economic Papers 39,
1987, 739-759
12533. DICKINSON, A. B., Southern hemisphe¬
re fur sealing from Atlantic Canada. AN
49, 1989, 278-290 (Canadese zeehondenjacht rond de Falkland eilanden en in de
wateren van Antarctica, eind 19e eeuw WO 1)
12534. GRADY, D., Sealers and whalers in New
Zealand waters. Auckland (NZ), Reed
Methuen, 1986, 308 p., ill.
12535. SANGER, Ch., A. DICKINSON, The
origins of modern shore based whaling in
Newfoundland and Labrador: the Cabot
Steam Whaling Co. Ltd., 1896-98. Inter¬
national Journal of Maritime History 1,
1989, 1, 129-157
12536. TAKAHASHI, J., e.a., Japanese whaling
culture. Maritime Anthropological Stu¬
dies 2, 1989, 105-133 (met historisch over¬
zicht van de Japanse walvisvangst)
12537. ZUIDHOEK, A., De tragedie van het
Makah-volk. Amerika’s onverschrokken
walvisjagers. BW 44, 1989, 172-174 (wo¬
nend rond Kaap Flattery (WA); ca 1930
hield hun walvisvangst op te bestaan)
Zee- en binnenvisserij

12538. BOURDON, Ph., La grande pêche du hareng aux filets derivants. Neptunia 1989,
nr 175, 17-27 (vleetvisserij met stoomloggers en drifters vanuit het Noordfranse
Fécamp)
12539. BRULÉ, A., J. GUILLET, L’ostréiculture morbihannais. Au berceau de 1’huïtre
plate. LCM 1989, nr 45, 2-18 (met ge¬
schiedenis van de oestercultuur langs de
Bretonse kust vanaf ca 1900)
12540. COULL, J. R., The boom in the herring
fishery in the Shetland Isles 1880-1914.
Northern Scotland 8, 1988, 25-38
12541. FRYE, J., Pound fishing on the Bay. The
Mariner’s Museum Journal 16, 1989, 1,
1-5 (Chesapeake Bay; eerste helft 20e
eeuw)

79

12542. GINKEL, R. VAN, Van mosselboeren en
oesterbaronnen. SZ 13, 1989, 8, 10-13; 9.
15-17 (betreft Yerseke)
12543. GUENNOC, F., B. LOUF, ‘A chacun sin
pain et s’n’hérin’. Le saurisserie boulonnaise. LCM 1989, nr 44, 2-17 (ill.) (ge¬
schiedenis
en
heden
van
de
bokkingrokerij in Boulogne)
12544. HOFFMANN, T., Donaufischerei in Ungarn - früher und heute. Duisburg, Mu¬
seum der deutschen Binnenschiffahrt,
1989, 20 p., ill. (begeleidende tekst bij ge¬
lijknamige expositie)
12545. HOLLINS, H., ‘Creoula’ - the fishing
schooner. SM 24, 1989, 9, 37-38 (visreis
van een Portugese schoener naar New¬
foundland, 1950)
12546. LARRARTE, M., L’évolution de la pê¬
che basque. De la baleinière au chalutier
pélagique. LCM 1989, nr 45, 34-47 (20e
eeuw)
12547. LISBERG JENSEN, O., Fiskarna i Fiskeback. UM 1986/1988, 69-111 (aspecten
van de visserij-geschiedenis, ca 1920 - ca
1980, van het Deense Fiskeback, gelegen
aan een zuidelijke uitloper van de Lingfjord, Jutland)
12548. LOOMEIJER, F., De Deense snurrevodvisserij. WS 100, 1989, nr 50, 9; nr 51, 9
(een in 1848 voor het eerst toegepaste vari¬
ant op de zegen visserij)
12549.-, Doggersbankvisserij vanuit Zwe¬
den. WS 101, 1989, nr 7, 9; nr 8, 9
(19e/20e eeuw)
12550. MATERNÉ, J., Beroeps- en vrijetijdsvisserij op de Vlaamse binnenwateren tussen
Antwerpen en Gent vóór de industriële re¬
volutie. BG 71, 1988k, 3/4, 141-170
12551. MOL, J., Volendam in de Visscherijcourant. Tagrijn 1989, nr 1, 16-18 (periode
1909-1915)
12552. MORGAN, W., Les harenguiers de Fécamp. II. La pêche au temps de la voile.
LCM 1989, nr 43, 20-31
12553. RITBERGEN-SIEWERS, W. N„ Een
visafslag midden op zee. Tagrijn 1988, nr
3, 14-16 (Schokland, 1915)
12554. SCHOT, J., Zeeuwse mosselschepen voe¬
ren op Antwerpen. SZ 13, 1989, 6, 9-14
(ca 1935 - ca 1950)
12555. SCHMIDT-WALTER, P., Fischfang vor
30 Jahren. Aus dem Logbuch eines
Schiffsjungen von 1960. SI 40, 1989,
277-279
12556. STEGEMAN, J., Scheveningse visver¬
koopsters ca 1600-1900. Holland 21,
1989, 38-53

80

12557. THOR, J. Th., British trawlers’ visits to
the Westman Islands 1922-1939. Year¬
book of the Association for the History of
the Northern Seas 1989, 105-112
(eilanden-groep aan de zuidkust van Ijs¬
land, in de 20e eeuw veelvuldig door En¬
gelse vissers als toevluchtsoord gebruikt)
Kust- en binnenvaart

12558. BENT, M., Ferry services. The ‘Corconeras’ and ‘Pedreneras’ of Santander. SB
63, 1989, 715-723 (late 19e eeuw)
12559. BURTON, V., Liverpool’s mid-19thcentury coasting trade. (-(ed.)), Li¬
verpool shipping, trade and industry (Li¬
verpool, 1989) 26-66
12560. FENTON, R., Steam packet to Wales. A
chronological survey of operators and ser¬
vices. MW 12, 1989, 54-65 (ca 1850 - ca
1920)
12561. FREDERICHSEN, F„ 50 Ar danske motorsejlere. HSK 1989, 3-31 (eerste helft
20e eeuw; veel aandacht voor gedurende
WO I in Noord Nederland gebouwde en
naar Denemarken verkochte schepen)
12562. HJERMIND, J., Sdfolk, kdgmaend og
skippere pd Hjarbaek fjord. Traek af
sd far tens historie 1850-1900. Fra Viborg
Amt 53, 1988, 60-90 (scheepvaart op een
fjord aan de Deense Noordzeekust)
12563. LOOMEIJER, F., Zand, grind en binnen¬
lands werk. WS 101, 1989, nr 1, 11 (schip¬
per P. van Dijk, ca 1935 - heden)
12564. MOLLER, A. M., Jagt og skonnert. Studier i den danske provinssdfart i tiden fra
1814 til 1864. Kopenhagen, Falcon, 1988,
273 p., ill.
12565. MONDAY EFIONG NOAH, Inland
ports and European trading firms in
southeastern Nigeria. African Affairs.
Journal of the Royal African Society 88,
1989, 25-40 (belang van Nigeriaanse riviervaart voor de Europese zeevaart;
eerste helft 20e eeuw)
12566. MOORE-COLYER, R. J., Of lime and
men: aspects of the coastal trade in lime in
southwest Wales in the 18th and 19th cen¬
turies. The Welsh History Review 14,
1988, 1, 54-77
12567. MÜLLER, F., W. QUINGER, Mit
Dampf und Scaufelrad auf der Oberelbe.
Berlijn (DDR), Transpress, 1988, 175 p.,
ill.
12568. OLMSTED, R. R., Scow schooners of
San Francisco Bay Cupertine (CA), Cali¬
fornia Center, 1989, 96 p., ill.
12569. SAUERBREI, W., ‘Fahrmann, hoi

über!’ Eine Geschichte aus diesem Jahrhundert. BR 41, 1989, 76-81 (Rijnveer¬
diensten bij Boppard en Koblenz)
12570. SCHNALL, U., Zur Binnenschiffahrt im
Mittelalter. (Catalogus) Die Hanse (Ham¬
burg, 1989) 592-593
12571. VERMEER, B., Turfvaart. SZ 12, 1988,
10, 37-39; 13, 1989, 1, 7-10; 2, 11-15
12572. VIRKESDAL, E., Sjdverts ruteferdsle
mellom Askriy og Bergen 1865-1950. SAB
1988, 53-145 (geschiedenis van het stoombeurtvaartnet tussen Bergen en de omlig¬
gende plattelandsgebieden; met samenvat¬
ting in het Engels)
Ontdekkings- en wetenschappelijke reizen

12573. FERNANDEZ HOYAS, M. A., 1536.
Un obispo flota unas naves hacia Ameri¬
ca. RHN 1989, nr 25, 57-68 (organisatie
en verloop, 1536-39, van een ontdekkings¬
reis/expeditie ter verbreiding van het ka¬
tholieke geloof in de Pacific, opgezet door
bisschop Gutierre de Vargas Carvajal)
12574. JONE, C. (ed.), The four voyages of Co¬
lumbus. A history in 8 documents, inclu¬
ding 5 by Christopher Columbus, in the
original Spanish with English translation.
New York, Dover, 1988 (bijgewerkte her¬
druk van de 2-delige ed. 1930/33 van
de Hakluyt Society), CLV + 188 +
LXXXIV + 164 p.
12575. LANGDON, R., The lost caravel re¬
explored. Canberra, Brolga, 1988, 302 p.,
ill. (in 1975 publiceerde de schrijver ‘The
lost caravel’ over het Spaanse schip ‘San
Lesmes’, dat in de zomer van 1526 bij Ta¬
hiti verging)
12576. MANFREDI, D., La grande spedizione
scientifica di Alessandro Malaspina. RiM
122, 1989, 7, 79-87
12577. MILANESE M. (ed.), Giovanni Battista
Romusio: Navigazioni e viaggi. Vol. 6.
Turijn, Giulio Einaudi, 1988, XIV +
1295 p. (betreft voornamelijk reizen op
het westelijk halfrond)
12578. MUNRO, D., K. S. CHAMBERS, Duperrey and the discovery of Nanumaga in
1824: an episode in Pacific exploration.
GC 11, 1989, 1, 37-43
12579. NIEDEKKER, D. B„ Benoorden Rus¬
land om. Nederlanders op zoek naar de
noordoost-passage. SH 24, 1989, 253-258
12580. NORALL, F., Bourgmont, explorer of
the Missouri, 1698-1725. Lincoln (Ne¬
braska), University of Nebraska Press,
1988, 192 p., ill. (Etienne de Véniard,
Sieur de Bourgmont)

12581. RICHARD, H., L’expédition de Lapérouse (1785-88), réplique franpaise aux
voyages de Cook. Parijs, Editions CTHS,
1989. 376 p., ill.
12582. VOGLER, E., Die Europaer entdecken
die Osterinsel. (Catalogus) 1500 Jahre
Kultur der Osterinsel. Schatze aus dem
Land des Hotu Matua (Mainz, 1989)
53-81
12583. WILLIAMS, G., The Pacific: great un¬
known. (Catalogus) Mutiny on the ‘Boun¬
ty’ 1789-1989 (Londen, 1989) 19-34
Loods-, berging- en reddingwezen

12584. BOCKING, W., Das Flammenmeer bei
Emmerich. Reeder Theodor Lieven erinnert sich. BR 41, 1989, 68-75 (aanvaring
waarbij Nederlandse binnenvaarttanker
‘Diamant’ explodeerde en Lieven's sleep¬
boot ‘Niederrhein’ hulp bood, 10.6.1960)
12585. BOUGAVAN, M., Du ‘Titanic’ au
‘Berge-Istre’. Naufrages célèbres ...et ou¬
bliés. RM 1988, nr 408, 18-30
12586. BRENNECKE, J„ Vor 100 Jahren vor
Apia/Samoa: der ‘Calliope’ Taifun. S&Z
1989, nr 30, 13-18
12587. BRISTOW, D. E., Titanic R.I.P.: can
dead men tell tales? Detroit, Harlo Press,
1989, 214 p„ ill.
12588. BURG, G. VAN DER, Varen: weer of
geen weer. Scheepsbergingen langs de Ne¬
derlandse kust en in internationale wate¬
ren, alsmede enkele grote sleepreizen.
Schoorl, Pirola, 1989, 144 p., ill.
12589. DECKER, J. M. DE, La mort d’un sousmarin. Neptunus 34, 1989, 1, 3-9 (onge¬
vallen met onderzeeboten in vredestijd, in
1939 en in 1963)
12590. DUFFY, J. J., The ‘General Slocum’ dis¬
aster. StB 46, 1989, 197-203 (15.6.1904,
stoomraderpassagiersschip ‘GS’ op de
Hudson bij New York in brand geraakt;
1021 doden)
12591. GIARD, M., Naufrages et sauvetages en
Manche. Condé-sur-Noireau, Charles
Corlet, 1989, 195 p., ill. (ca 1870 - heden)
12592. LEWIS, K. P., Tragedy in Liverpool
Bay. The loss of HMS ‘Thetis’. SB 63,
1989, 385-393 (Engelse onderzeeboot, juli
1938)
12593. LIDDLE, L. H., Rescue in the North
Sea. SB 63, 1989, 539-548 (jan. 1937;
schepen van de Bergen Line)
12594. MESSIAEN, J., La municipalité de Dun¬
kerque et son pilotage 1790-1806.
RSDHA 1989, nr 23, 137-140
12595. MINDERHOUD, W. J., Scheepsonge-

81

12596.

12597.

12598.

12599.

12600.

12601.

12602.

lukken bij Westkapelle. BW 44, 1989,
135-137, 166-168
MORRIS, P. C., W. P. QUINN, Ship¬
wrecks in New York waters. Orleans
(MA), Parnassus Imprints, 1989, 246 p.,
ill.
MURRAY, P., The loss of the ‘Empress
of Ireland’. SM 24, 1989, 5, 14-17 (passa¬
giersschip van de Canadian Pacific Line,
19.4.1940 op de St. Lawrence gezonken)
OSTERSEHLTE, Chr., Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichiger.
Hamburg, Kabel, 1989 (Schriften des
Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bnd.
26), 240 p„ ill.
PEDERSEN, P„ Strandung und Schiffbruch. Mit Texten von Joseph Conrad
und Entscheidungen der Seeamten des
Deutschen Reiches. Hamburg, Edition
Markim, 19898, 168 p., honderden foto’s
(rampen met zeegaande zeilschepen,
19e/20e eeuw)
STENUIT, R., Geschiedenis van het dui¬
ken. Duiken. Internationaal Magazine
voor de Onderwaterwereld 1989, nr 8,
46-49; nr 9, 58-63
VINK, H., HMS ‘Prince George’. Een
wrak voor de Hondsbossche Zeewering.
BW 44, 1989, 66-68 (28 dec. 1921
gestrand)
(TITANIC), Les chercheurs francais sur
1’épave du ‘Titanic’. RM 1988, nr 409,
26-67

126081

12609.

12610.

12611.

12612.

Sleepvaart

12603. CARTER, S. P., The tugs of Fowey. SM
24, 1989, 6, 29-32; 7, 40-42 (Cornwall;
vanaf eind 19e eeuw tot heden)
12604. OUWEHAND, N. J., Van beting en
sleeptros. 10 Jaar Nationaal Sleepvaart
museum. Vlaardingen, Boekhuis Den
Draak, 1989, 168 p., ill.

12613.

Baggerbedrijf

12605. SCHNEPP, P., Le port de La Rochelle.
Des siècles de lutte contre 1’envasement.
LCM 1989, nr 44, 18-23 (met ill.)
Pleziervaart

12614.

12606. STEPHENS, W. P., Traditions and me¬
mories of American yachting. Brooklyn
(ME), WoodenBoat, 1989, 456 p., ill.
12615.
De mens op zee en in de haven

12607. ALPHEN, M. VAN, Handel en wandel
van de transportkoper. Opkopers van
VOC-transportbrieven in Enkhuizen,

82

12616.

1700-1725. Amsterdam, Universiteit van
Amsterdam, 1988 (doctoraal scriptie ge¬
schiedenis), 119 p. (aanwezig bibliotheek
Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart
Museum)
ANDEL, H. VAN, ‘In Holland vaart een
schip...’. Onderzoek naar het schippers¬
huishouden aan boord van de Nederland¬
se particuliere Rijn- en binnenvaart in de
periode 1870-heden. Dordrecht, bij de au¬
teur, 1989 (verslag Leeronderzoek Vak¬
groep Sociologie en Geschiedenis, Univer¬
siteit van Amsterdam), 85 p. + 8 bijl.
(aanwezig bibliotheek Maritiem Museum
‘Prins Hendrik’)
ANDERSEN, S., Havnearbejderne i Ar¬
hus fdr containernestid. En undersdgelse
af deres livsform og erfaringsverden ca
1880-1960. Arhus, Universitetsforlaget,
1988, 247 p. (geschiedenis van de havenar¬
beiders in Aarhus, 1880-1960)
ARCTANDER, F., Nye sjómannsminner
fra mellomkrigsarene. NSA 1988, 167-184
(vervolg van nr 11231; met samenvatting
in het Engels)
ARNOLD, C., Euterpe: diaries, letters
and logs of the ‘Star of India’ as a British
emigrant ship. San Diego (CA), San Die¬
go Maritime Museum, 1988, 234 p. (peri¬
ode 1874-1885; vaart van Engeland naar
Nieuw Zeeland)
BAART, A., W. SCHURING, Haven¬
werkers. Opgetekende ware verhalen, die
de geschiedenis vormen van de Rotter¬
damse haven. Rotterdam, Stichting
Vervoer- en Havenopleidingen, 1989, 160
p., ill.
BARRAULT, J.-M., Le ‘Sacre’ et la
‘Pensée’: 1529: de Dieppe a Sumatra: les
capitaines-poètes de Jean Ango ouvrent la
route des Indes. Parijs, Seghers, 1989
(Collection ‘Etonnant Voyageurs’), 300
p., ill. (broers/schippers/dichters Jean en
Raoul Parmentier reizen aan boord van
twee schepen van reder Jean Ango uit
Dieppe in 1529 naar het Verre Oosten; 40
p. zijn gewijd aan de gedichten van de bei¬
de broers)
BLEE, B. W., A farewell to ‘Dutch cou¬
rage’. USNIP 115, 1989, 2, 65-69 (gebruik
van sterke drank aan boord, eind 18e
eeuw - heden)
BOES, A. J., Zomaar een schippers¬
geslacht. BW 44, 1989, 98-101 (binnenvaartfamilie Van Laak, laatste kwart 19e
eeuw - 1975)
BOYCE, J„ First voyage. SM 24, 1989,

12617.
12618.

12619.

12620.

12621.

12622.

12623.

12624.
12625.

12626.

12627.

12628.

12629.

11, 32-36 (s.s. ‘Harmattan’, Cardiff-Zuid
Amerika, 1936)
BRACKER, J., Störtebeker, der Ruhm
der Hanseaten. (Catalogus) Die Hanse
(Hamburg, 1989) 661-666
BREUER, W. B., Sea wolf: a biography
of John D. Bulkeley, U.S. Navy. Nevato
(CA), Presidio Press, 1989, 328 p., ill.
(actief dienend officier in WO II en het
volgende decennium)
BRIOT, J. & Cl., Officiers de port.
Histoire de la police dans les havres et
rades de commerce. Condé-sur-Noireau,
Editions Charles Corlet, 1989, 160 p.
(historisch overzicht, dat zich beperkt tot
Frankrijk en dat eindigt ca 1790)
BURTON, V. C., Apprenticeship regula¬
tion and maritime labour in the 19thcentury British merchant marine. Interna¬
tional Journal of Maritime History 1,
1989, 1, 29-49
BYRN, J. D., Crime and punishment in
the Royal Navy. Discipline on the Lee¬
ward Islands Station 1784-1812. Aidershot (Hampshire), Scolar Press, 1989, 251
p., ill.
CARPENTER, K. J., The history of
scurvy and vitamin C. Cambridge, Cam¬
bridge University Press, 1988, 288 p., ill.
(ook aandacht voor maritieme aspecten)
CHRISTIAN, G., Mutineer who made
history. (Catalogus) Mutiny on the
‘Bounty’ (Londen, 1989) 47-56 (Fletcher
Christian)
CHRISTMANN, H., Der Tauchbootkonstrukteur Wilhelm Bauer. MR 86,
1989, 104-106
COHN, R. L., Maritime mortality in the
18th and 19th centuries: a survey. Interna¬
tional Journal of Maritime History 1,
1988, 1, 159-191
COOMS, R. E., Steamships and quaran¬
tines at Trieste 1837-1848. Journal of the
History of Medicine and Allied Sciences
44, 1989, 1, 28-55
COUTEAU-BÉGARIE, H„ Cl. HUAN,
Darlan. Parijs, Librairie Arthème Fayard, 1989, 875 p. (100 p. notenapparaat,
11 p. archiefbronnen en literatuur)
CRONE, H. G. Th., Dr Ernst Crone
(1891-1975). A biography. (Peters,
H. J. M. W. (ed.j) The Crone library
(Nieuwkoop, 1989) XI - XXVI
DANN, J. C. (ed.), The Nagle journal. A
diary of the life of Jacob Nagle, sailor
from the year 1775 to 1841. Londen, Weidenfeld & Nicolson, 1988, 402 p., ill.

12630. DOEDENS, A., L. MULDER, Tromp.
Het verhaal van een zeeheld. Maarten
Harpertszoon Tromp 1598-1653. Baarn,
Hollandia, 1989, 200 p., ill.
12631. DOUGHERTY, Ch. A., A Victorian
master and his ship. SB 63, 1989, 451-456,
523-527, 595-601, 685-687, 777-782 (kapi¬
teins op de stoomvaartverbindingen over
de noordelijke Atlantische Oceaan; jaren
1880)
12632. DOUWES, D. J. (ed.), De lotgevallen
van Jacob Haafner - ‘op eene reize van
Madras via Tranquebar naar het eiland
Ceylon omtrent 1782’. SZ 12, 1988, 10,
10-14
12633. DUNBAUGH, E. L., William H. Webb,
shipbuilder. Glen Cove (NY), Webb Insti¬
tute of Naval Architecture, 1989, 254 p.,
ill. (19e eeuw)
12634. FARRAR, F. F., Between the lines of a
ship’s log book. St. Petersburg (FL),
Great Outdoors Publ., 1988, 272 p. (jaren
1930 en WO II aan boord van Libertyscheperi)
12635. FERRANTE, E., II grande ammiraglio
Paolo Thaon di Revel. RiM 1989, nr 122,
speciaal nummer, 222 p., ill. (1859-1948)
12636. FIMISTER, M., By liner to school. SM
24, 1989, 4, 28-31; 5, 29-31 (jaren 1930;
vervoer van Engelse schoolkinderen
Engeland-Portugal v.v.)
12637. FRAENKEL, K.-E., Last voyage of the
‘Garthpool’. SB 62,1988, 849-858 (Engels
viermast vols hip, gebouwd 1891; in okt.
1929 gestrand en vergaan bij de Kaapverdische eilanden)
12638. FRY, R., Life beneath the waves. SM 24,
1989, 3, 16-20 (leven aan boord van Royal
Navy ‘A ’ klasse onderzeeboten, ca 19451975)
12639. GIBBINS, D., Surgical instruments from
a Roman shipwreck off Sicily. Antiquity
61, 1988, nr 235, 294-297
12640. GOMANE, J.-P., Les marins et 1’outremer. Parijs, Editions Denoëll, 1988, 287
p., ill.
12641. HANSEN, J. J., En tatoudrs erindringer.
Kopenhagen, Hdst & Son, 1988, 135 p.
(herinneringen van de tatoeëerder met de
bijnaam Tusch-Hans, werkzaam in o.m.
Duitsland, Denemarken, eerste helft 20e
eeuw)
12642. HARTMARK, A., Sjdmannskonen, ano¬
nym ressurs i norske sjdfart. NSA 1988,
185-192 (vrouwen aan boord van Noorse
koopvaardijschepen rond 1900; met sa¬
menvatting in het Engels)

83

12643. HERRERA RODRIGUEZ, F„ e.a., Dos
manuales para la formacion de practicantes de la armada espanola (1881 y 1904).
RHN 1989, nr 25, 69-87 (handleidingen
voor de gezondheidszorg aan boord van
schepen van de Spaanse marine)
12644. H0JRUP, O., Sdens folk. Beretninger
fra Hrhundredskiftet. Vol. VII, Skibsfdrer
og skipper. Vol. VIII, Dampskibskaptajn. Kopenhagen, Chr. Ejlers Forlag,
1988, 247 + 232 p. (vervolg van nr 11280)
12645. HORNBY, O., ‘Ved rettidig omhu’.
Skibsreder A. P. Méller 1876-1965. Ko¬
penhagen, Schultz, 1988, 315 p., ill. (bio¬
grafie van A. P. Móller, grondlegger van
de grootste Deense gelijknamige rederij)
12646. HUGHES, L. G., 70 Days to Japan.
Australian Sea Heritage 1989, nr 22,
16-19 (autobiografisch; juli 1944 van Sin¬
gapore naar Japan aan boord s.s. ‘Rashin
Maru’)
12647. IRVINE, N. (ed.), The ‘Sirius’ letters.
Sydney, Fairfax Library, 1988, 176 p.
(brieven van adelborst Newton Fowell,
1786-1790)
12648. JONES, S., Trade and shipping. Lord
Inchcape. Manchester, Manchester Uni¬
versity Press, 1989, 240 p. (1852-1952, re¬
der, actief in WO I en gedurende de jaren
1920)
12649. KENNEDY, G., Captain Bligh. The man
and his mutineers. Londen, Duckworth,
1989, 321 p., ill.
12650. KOEMAN, C., Brieven van een Neder¬
lands Hugenoot, krijgsgevangene op de
galeien van Lodewijk XIV in Marseille,
1692-1705. De Postzak. Driemaandelijks
Orgaan van de Nederlandse Vereniging
van Poststukkenverzamelaars 1989, nr
160, 37-45
12651. KUIPERS, H. E., De zee vormt karak¬
ters. Geschiedenis van de Vereniging Het
Nederlandsche Schoolschip. Den Haag,
Stichting Het Zeilend Zeeschip, 1989, 132
p., ill.
12652. LANDAUER, L., Beyond the lagoon. A
biography of Charles Scammon. Honolu¬
lu, Institute of Marine Information, 1988,
ill .(schipper ter walvisvaart en onderzoe¬
ker van de walvis, 19e eeuw, werkzaam
met name in de Pacific)
12653. LAURING, K., Et rederikontor Sr 1888.
HSK 1989, 73-82 (doen en laten in het
rederij-kantoor van C. K. Hansen in Ko¬
penhagen, met een foto van het interieur
van het kantoor en samenvatting van het
artikel in het Engels)

84

12654. LINGHAM, R., A discharge book. SM
24, 1989, 1, 30-33; 2, 28-33 (zeevarend
bestaan van Charles Lingham, steward
aan boord van schepen van P&O,
1941-1966)
12655. LOOMEIJER, F., Drie generaties op zee.
WS 100, 1989, nr43, 9; nr44, 9;nr45,11;
nr 46, 11; nr 47, 9 (drie kapiteins Hindricks op de Groninger kleine vaart in de
jaren 1886-1953)
12656.-, Het speetbesluit. WS 101, 1989, nr
18, 9 (wetgeving ten aanzien van vrouwen¬
arbeid in de haringrokerijen, 1902)
12657.-, ‘De zeeman van voor 1940’. WS
101, 1989, nr 9, 9 (briefwisseling tussen
kapitein W. Holwerda en diens werkge¬
ver, de Rotterdamse rederij J. Salomons,
over Holwerda’s gage, 1932-36)
12658. LOPEZ NADAL, G., Estructuras e instituciones sanitarias en los puertos del levante iberico entre los siglos XVI y XVIII.
Una vision de confunto. (Proceedings) I
porti come impresa economica (Prato,
1988) 65-88
12659. MACCHI, G., L’ordine di Malta. Tradizioni marinare e impregno a Huale. RiM
122, 1989, 8/9, 73-89
12660. MAUNDER, A. D., British Channel
coaster memories. SM 24, 1989, 11, 10-23
(jaren 1940)
12661. MAXTONE-GRAHAM, J„ Cunard: 150
glorious years. Newton Abbot, David &
Charles, 1989, 128 p., ill. (geschiedenis
van de rederij, gezien door de ogen van
scheepsbemanningen en passagiers)
12662. MCDONALD, I. D. H., ‘To each his
own’. William Coaker and the Fisher¬
men’s Protective Union in Newfoundland
politics 1908-1925. St. Jon’s (Nfld), Me¬
morial University of Newfoundland/Institute of Social & Economic Research,
1987, 208 p., ill.
12663. MILLER, R., From shore to shore. A
history of the Church and the merchant
seafarer. Nailsworth (Gloucestershire),
bij de auteur, 1989, 161 p. (19e/20e eeuw)
12664. MOER, A. VAN DER, K. W. F. M.
Doorman, RMWO (1889-1942). MB 99,
1989, 45-57
12665.-, Willem van der Zaan (1621-1669).
MB 99, 1989, 88-96
12666. MOFFAT, J. C., Voyage report: tanker
tramp. SM 24, 1989, 3, 36-38 (autobiogra¬
fisch; leven aan boord motortankschip
‘Norscot ’, jaren 1950)
12667. MORNET, R., Le parler chaumois. LCM
1989, nr 44, 68-73 (taal van de vissers van

Les Sables d’Olonne, Franse Atlantische
kust)
12668. MÜNCHING, L. L. VON, Ter nage¬
dachtenis van vice-admiraal J. J. L. Willinge. Zeewezen 78, 1989, 179 (1898-1989)
12669. NELSON, B., Workers on the water¬
front. Seamen, longshoremen and Union¬
ism in the 1930s. Ithaca (NY), University
of Illinois Press, 1989, 432 p., ill.
12670. NIJGH, L. (bew.), Het journaal van Bontekoe. De gedenkwaardige beschrijving
van de reis naar Oost-Indië van schipper
Willem IJsbrantsz. Bontekoe uit Hoorn.
Met een bijdrage van P. Boon. Schoorl,
Pirola, 1989, 144 p., ill.
12671. OLEJNIK, P., A gift from Pomerania.
SB 63, 1989, 109-120, 157-161 (wereldreis
aan boord van het Poolse opleidingsschip
‘Dar Pomorza’, midden jaren 1930)
12672. OOSTERWIJK, B., Reder in Rotterdam.
Willem Ruys (1809-1889). Rotterdam,
Historische Publicaties Roterodamum,
1989, 293 p., ill.
12673. PARMENTIER, J., Srifolk og supercargoer fra Oostende i Dansk Asiatisk Kompagnis tjeneste 1730-1747. HSK 1989,
142-173 (carrières van 11 opperkooplieden en andere officieren van de Deense
Aziatische Compagnie)
12674. PATEY, R. J., Voyage report: passages
to India. SM 24, 1989, 2, 38-40 (autobio¬
grafisch; 1948/50 aan boord van de ‘City
of Ely’ van de Ellerman Lines)
12675. PRESS, J., Philanthropy and the British
shipping industry 1815-1860. Internatio¬
nal Journal of Maritime History 1, 1989,
1, 107-127
12676. RAATS, S., Belgen en buitenlanders op
onze (= Belgische) koopvaardijvloot
(1900-1930). Sirene 1989, nr 156, 34-38
12677.-, De steamers en hun ‘zwarte ploeg’.
Sirene 1989, nr 154, 22-25 (stokers en
tremmers aan boord van Belgische sche¬
pen; eerste kwart 20e eeuw)
12678. REUMER, J. W. F., Twee waterplanten
op 19e-eeuwse aquarellen. Het Aquarium
59, 1989, 235-236 (vervaardigd door de
Nederlandse marine-officier Q. M. R.
VerHuell)
12679. REYNOLDS, E. S., K. MARTIN, ‘A
singleness of purpose’. The skolfields and
their ships. Bath (Maine), Maine Mariti¬
me Museum, 1988, 255 p., ill. (geschiede¬
nis van eind 18e eeuw tot 1885 van een
scheepsbouwers/redersfamilie aan de
Amerikaanse oostkust)
12680. RISSE, G. B., Britannia rules the waves:

12681.
12682.
12683.

12684.

12685.

12686.

12687.

12688.

12689.

12690.

12691.

12692.

the health of seamen, Edinburgh,
1791-1800. Journal of the History of Me¬
dicine and Allied Sciences 43, 1988,
426-447
RODGER, N., Jolly tars were our men.
(Catalogus) Mutiny on the ‘Bounty’ (Lon¬
den, 1989) 11-17
RODGER, N. A. M., Lieutenants’ sea¬
time and age. MM 75, 1989, 269-272 (18e
eeuw)
ROYEN, P. C. VAN, Manning the mer¬
chant marine: the Dutch maritime labour
market about 1700. International Journal
of Maritime History 1, 1989, 1, 1-28
ROYSE, L., John Cleland’s journal: the
one-time whaling voyage of a Wilmington
lad. The Mariner’s Museum Journal 15,
1988, 3, 17-21 (aan boord ‘Ceres’,
1834/37, Pacific)
RUBARTH, A., Die Kapitane Rubarth
und ihre Schiffe. Sechs SchifferGenerationen aus dem pommerschen
Bodstedt. S&Z 1989, nr 29, 1-14
RUST, E. Chr., Crew 34. German naval
officers under and after Hitler. Ph.D. the¬
sis, The University of Texas (Austin, TX),
1987, 450 p. (Godstone/Surrey, Universi¬
ty Microfilms International, orderno.
NGB87-28632)
SCHNALL, U. (ed.), Franz von Wahlde,
Ausgebiixt. Bordtagebuch eines Schiffsjungen 1884-1886. Hamburg, Kabel,
1989, 336 p., 70 ill. (16 jaar oud voer Van
W. aan boord van de bark ‘Pallas’ naar
Zuid-Amerika, Indië en Java)
SCHOONOORD, D. C. L. (red.), Het
‘proefschrift’ van de oorlogsvrijwilliger
en adspirant-oorlogscorrespondent H.
Hielema. MB 89, 1988, 512-520 (1944;
plannen voor opleiding mariniersbrigade
in de VS)
SCHOUWENBURG, K. L. VAN, Het
personeel op de schepen van de Kamer
Delft der VOC in de tweede helft der 18e
eeuw. TvZ 8, 1989, 179-186
SCHRATZ, P. R., Submarine comman¬
der. A story of World War II and Korea.
Ithaca (NY), University Press of Kentuc¬
ky, 1988, 328 p„ ill.
SCOTT, B. W., Pitcairn: what happened.
(Catalogus) Mutiny on the ‘Bounty’ (Lon¬
den, 1989) 124-136 (eiland in de Pacific,
waar Fletcher Christian en andere muiters
een veilig toevluchtsoord vonden)
SEGURA OBRERO, J., Aportaciones al
estudio de un marino ilustre: don Gabriel
de Ciscar y Ciscar. RHN 1989, nr 25,

85

12693.

12694.
12695.

12696.

12697.

12698.

12699.

12700.

12701.

12702.

86

89-100 (carrière van een Spaanse marine¬
officier, geboren in 1759)
SERRANO MONTEAVARO, M. A„
Fernando Villaamil. Una vida entre la
mar y el dolor. La guerra de Cuba. Ma¬
drid, Asamblea Amistosa Literaria, 1988,
660 p. (biografie, in wijde historische con¬
text, van een Spaanse marine-officier, die
sneuvelde op 3 juli 1898 in het zeegevecht
bij Santiago de Cuba aan boord van de
torpedoboot ‘Furor *)
SLOOTEN, H. G. VAN, Eeltje Holtrop
van der Zee en zijn familie. FSM 1988,
116-118 (scheepsbouwersfamilie te Heeg)
SOMEREN, C. VAN, ‘Terwijl mij per¬
soon dit schrijft’. Dagboeken van een
beurtvaartschipper op de Hollandse IJssel
en de Zaan. Alphen a/d Rijn, Repro Hol¬
land, 1989, ill. {periode ca 1910-1945)
SOWERBUTTS, E. F. M., Men, wo¬
men...and more passengers. SB 62, 1988,
831-836; 63, 1989, 9-13, 83-84 (autobio¬
grafisch; werk in de verzorgende sfeer aan
boord van trans-atlantische emigranten¬
schepen, jaren 1930)
STEDMOND, E. W., Voyage report:
Empire epic. SM 24, 1989, 5, 18-20 (auto¬
biografisch; 1945/47 aan boord van de
‘Empire Lord’ van de Londense Court
Line)
STEINMETZ, F. (bew.), Wij brasten vol
en stuurden west. De geheime missie van
Zr. Ms. ‘Lynx’. Brieven van een adel¬
borst, 1822-1824. Amsterdam, Uniepers,
1989, 174 p., ill. (brieven van adelborst
Willem Steinmetz, 1805-1825, over zijn
reis rond Kaap Hoorn naar Indië)
STEUR, M., Van reisgids tot spreekbuis.
Een onderzoek naar de belangenbeharti¬
ging door het Koninklijk Nederlands Wa¬
tersport Verbond ten behoeve van de
toeristische watersport.
Amsterdam,
KNWV, 1989, 94 p. (periode 1890-heden)
STOUT, B. C., Charles Alexander Arnaud. Reminiscences of the last Statian
whaleman. LMS 41, 1989, 1, 3-9 (geboren
1901 op St. Eustatius; voer ter walvis¬
vangst aan boord van de schoener ‘Arthur
V. S. Woodruff’ uit New Bedford in
1917)
STRACHAN, M., Sir Thomas Roe
1581-1644. A life. Salisbury (Wiltshire),
Michael Russell, 1989, 352 p., ill., krtn.
(ontdekker in het gebied van Amazone en
Orinoco, Engels onderhandelaar met de
machthebbers in Tunis en Marokko, enz.)
THOMAS, J., Laperouse ou La Perouse:

12703.

12704.
12705.

12706.
12707.

12708.

legitimité d’une ortographie. RM 1988, nr
408, 58-62
THOMPSON, A. N„ Voyage report:
Deutsche doubleheader. SM 24, 1989, 1,
38-41 (autobiografisch; aan boord van de
‘Neidenfels’ van de Bremer Hansa Linien
naar Midden en Verre Oosten 1961/62)
VERGÉ-FRANCESCHI, M., Les offi¬
ciers de 1789 et leur devenir. Neptunia
1989, nr 174, 9-24
VRIES, T. DE, Zij die de zee bevaren.
De Hoeksteen. Tijdschrift voor vader¬
landse kerkgeschiedenis 15, 1986, 163-172
(godsdienstbeleving onder Urker vissers
begin 20e eeuw, geschetst aan de hand van
bewaard gebleven rijmpjes)
WALTERS, G., Bligh and the mutiny.
(Catalogus) The mutiny on the ‘Bounty’
(Londen, 1989) 35-46
WORTH ESTES, I. DYE, Death on the
‘Argus’. American medical malpractice
versus British chauvinism in the war of
1812. Journal of the History of Medicine
and Allied Sciences 44, 1989, 2, 179-195
(ZEEVARENDEN), Sjöfolk. Thema¬
nummer onder red. van M. Engman van
het Historisk Tidskrift for Finland, 73,
1988, nr 3, pp. 341-607 (11 artikelen over
leven en werken van Scandinavische zee¬
lieden in 19e/20e eeuw)

Schip en scheepsbouw - algemeen
12709. AKERMANN, P., The encyclopedia of
British submarines 1901-1955. Liskeard
(Cornwall), Maritime Books, 1989, 528
p., foto’s, plans
12710. AMADON, G. F., Rise of the ironclads.
Missoula (Montana), Pictorial Historie
Publ. Comp., 1988, 80 p., 64 ill. (betreft
‘Virginia- ex-Merrimack’ en ‘Monitor’)
12711. AMOS, J.-CL, Les bateaux-paniers du
Viêt-Nam. Neptunia 1989, nr 176, 24-44
12712. BARKER, R., The size of the ‘treasure
ships’ and other Chinese vessels. MM 75,
1989, 273-275 (15e eeuw)
12713. BOUDRIOT, J., L’Egyptienne. Neptunia
1989, nr 175, 10-16 (marinefregat uit
1799)
12714. BRANDENBURG, H. J., Commerciële
onderzee vaart. Zeewezen 78, 1989, 132135
12715. BREYER, S., Enzyklopadie des sowjetischen Kriegsschiffbaus. Bnd. I, Oktoberrevolution und maritimes Erbe. Herford,
Koehler, 1987, 144 p., ill. (periode ca
1900-1920)
12716.-,-. bnd II, Konsolidierung und

erste Neubauten. Herford, Koehler, 1989,
144 p., ill. (periode 1921-1933)
12717. BROWN, D. K., Before the ironclad. De¬
velopment of ship design, propulsion and
armament in the Royal Navy 1815-60.
Londen, Conway Maritime, 1990, 224 p.,
100 foto’s, 25 plans
12718. BUDZBON, P., Die ‘Grom’-KlasseZerstörer der polnischen Marine. MR 86,
1989, 41-45 (gebouwd eind jaren 1930)
12719. BURLET, R., Les galères du Musée de la
Marine de Paris. La ‘Bretonne’. Neptunia
1989, nr 175, 6-9 (ca 1750)
12720.-,-. Galéasse de commerce de Vénise. Neptunia 1989, nr 174, 31-36 (ge¬
bouwd 1726)
12721.-,-. Galère en construction. Nep¬
tunia 1989, nr 175, 2-5 (constructiemodel
van een galei op de helling, ca 1735)
12722.-,-. Les galères extraordinaires
Reales, Capitanes et Patronnes. Neptunia
1989, nr 176, 30-41
12723.-,-. La ‘Minerve’. Neptunia 1989,
nr 174, 37-39 (gebouwd in Marseille,
1741-46)
12724. CARR, F. G., Sailing barges. Lavenham
(Suffolk), T. Dalton, 1989 (volledig her¬
ziene uitgave van de ed. -1931), 462 p., ill.
12725. CASADO SOTO, J. L., Los barcos espanoles del siglo XVI y la Gran Armada de
1588. Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval/Editorial San Martin, 1988,
ill.
12726. DAMONTE, L., Les bettes de 1’Estaque.
Neptunia 1989, nr 175, 28-36 (zeiljacht,
begin 20e eeuw, van de Zuidfranse kust,
verwant aan de Franse Grand Banks visse¬
rij dory)
12727. DIJK, A. VAN, The drawingboard bat¬
tleships for the Royal Netherlands Navy.
WI 25, 1988, 353-361; 26, 1989, 30-35
(1898-1908)
12728. EDSON, M. A., Blocks: their shape and
forms. NRJ 34, 1989, 213-217
12729. EICH, L. (ed.), Der Geöffnete SeeHafen. Hamburg, Kabel, 1989 (fotomech. herdr. ed. -1705/06), XVIII + 118
p. (betreft bouw en exploitatie van een
schip, voor een 18e-eeuwse geïnteresseer¬
de leek uiteengezet)
12730. ENGLISH, J., Royal Navy anti-aircraft
ships: naval and mercantile conversions,
1934-1943. WA 1989, 97-105
12731. EWERTH, H., Die U-Flottille der deutschen Marine. Herford, Koehler, 1988,
106 p, 169 foto’s, plans (ontwikkelingsge¬
schiedenis van de Duitse U-boot)

12732. FOCK, H., Z vor! Internationale Entwicklung und Kriegseinsatze von Zerstörern und Torpedobooten 1914 bis 1939.
Herford, Koehler, 1989, 444 p., ill.
12733. FRIEDMAN, N., U.S. small combatants
including PT-boats, subchasers and the
brown-water navy. An illustrated design
history. Annapolis (MD), US Naval Insti¬
tute Press, 1987, 540 p., 242 ill. (ca
1900-hederi)
12734. FROST, A. D., The Doxford economy
ship. SM 24, 1989, 2, 20-21 (kustvaarder,
jaren 1930)
12735. GÖTTLICHER, A., Das SouvenirModell einer Dghaisa. Logbuch 25, 1989,
109-110 (Maltees roeivaartuig verwant
aan de Venetiaanse gondel)
12736. GREGER, R., Anfange des sowjetischen
Kreuzerbaus. MR 86, 1989, 228-232 (1938
en volgende jaren)
12737. GÜLERYÜZ, A., B. LANGENSPIEL,
Die Osmanische Marine 1839-1923. Bnd.
I. Hamburg, Kampmeier, 1988, 176 p.,
ill. (betreft bouw en activiteiten van
destroyers en torpedoboten - 1918)
12738. HARRIS, D. G., Admiral Frederic Af
Chapman’s auxiliary vessels for the Swe¬
dish inshore fleet. MM 75, 1989, 211-229
12739. HEINRITZSEN, J., Forschungsbericht
iiber das Schiffsmodell in der Heiligenhafener Stadtkirche. Heiligenhafen, bij de
auteur, 1989, 31 p., ill. (hypothese auteur:
eerste helft 17e eeuw gebouwd naar voor¬
beeld van Zweedse koningsschip ‘Sam¬
son’; aanwezig bibliotheek Maritiem
Museum ‘Prins Hendrik’)
12740. HIRTE, Chr., Th. WOLF, Der Holk.
(Catalogus) Die Hanse (Hamburg, 1989)
570-574
12741.-, Das Kraweel und die weitere Entwicklung der Seeschiffe. (Catalogus) Die
Hanse (Hamburg, 1989) 575-577
12742. HUDSON, G., MTB-102: first of the
many. WA 1989, 126-144 (bouw van En¬
gelse motortorpedoboten 1935-39)
12743. KAAK, M., Boottypen. Brabantse boot.
SZ 12, 1988, 10, 34-37; 13, 1989, 1, 16-19
(zie nr 11398)
12744.-,-. De jol. SZ 13, 1989, 8, 38-40;
10, 13-17
12745.-,-. De Mariekerkse jol. SZ 13,
1989, 2, 40-42; 3, 19-23; 4, 24-26; 5,
18-19; 7, 36-38
12746. KAPITAN. G., Records of native craft in
Sri Lanka. I. The single outrigger fishing
canoe ‘oruwa’. Part 2.2. Rowed, paddled
and poled ‘oru’. UJNA 18, 1989, 137-149

87

(zie nr 11400)
12747. KOOYMAN, J., De Giponvloot in teke¬
ning. 60 Ontwerpen van traditionele jach¬
ten. Houten, De Boer Maritiem, 1989,
160 p., ill., plans (J. K. Gipon, geboren
1910, ontwerpt sinds 1936).
12748. KOOP, G., Die deutschen Segelschulschiffe. Koblenz, Bernard & Graefe,
1989, 148 p., ill.
12749. LABURU, M., La nao ballenera vasca del
siglo XVI. San Sebastian, Caja de Ahorros Municipal, 1989, 73 p., ill. (re¬
constructie op papier van een 16e-eeuwse
Baskische walvisvaarder; met veel gege¬
vens over het toenmalige vangstbedrijf)
12750. LEAVITT, R. C. & M., The deck furni¬
ture and machinery of the large mid-19thcentury sailing ships. NRJ 33, 1988,
123-126, 191-194 (zie nr 11405)
12751. LEHMANN, L. Th., The ‘pushme/pullyou’ galleys. (Proceedings) 6th Internatio¬
nal Congress of Maritime Museums (Am¬
sterdam, 1989) 82-91 (galeien met een
boegroer, eind 17e/begin 18e eeuw)
12752. LOOMEIJER, F., De Deense kotter: my¬
the en geschiedenis. SZ 13, 1989, 4, 32-34;
5, 26-28
12753. LUNDEBERG, Ph. K., D. M. WEG¬
NER, ‘Not for conquest but discovery’.
Rediscovering the ships of the Wilkes ex¬
pedition. AN 49, 1989, 151-167 (resulta¬
ten van onderzoek naar de 7 schepen van
de Wilkes Expeditie, die in 1838-42 weten¬
schappelijk onderzoek verrichtte op At¬
lantische Oceaan en Pacific)
12754. MARRIOTT, L., Royal Navy destroyers
since 1945. Weybridge (Surrey), I. Allan,
1989, 128 p„ ill.
12755. MARZARI, M., Trabaccoli e pieleghi
nella marineria tradizionale dell’Adriatico. Milaan, Mursia, 1988, 216 p., ill.
12756. MCBRIDE, K., The first Flowers. WA
1989, 41-55 (Engelse korvetten, WO II)
12757. MCBRIDE, K. D., ‘Canopus’ queries.
Some oddities about these Victorian
battleships unearthed. WA 1989, 200-202
(gebouwd 1896-98)
12758. MCGRAIL, S., Prehistoric water trans¬
port in N.W. Europe. MM 75, 1989,
297-312
12759. MCKEE, E., Cornish beach boats. Les
grèves d’échouage en Cornouailles britannique. LCM 1989, nr 42, 16-29
12760. NAPIER, R., Sandbaggers in general,
‘cruiser’ in particular. NRJ 24, 1989,
32-43 (midzwaard, éénmast, ‘sloop’ge¬
tuigde vissersschepen van New York Bay,

88

19e eeuw; in 20e eeuw veel gebouwd als
jacht)
12761. NICOLLE, D., Shipping in Islamic art,
7th through 16th century A.D. AN 49,
1989, 168-197 (met 80 ill. naar originele
afbeeldingen in manuscripten, op muur¬
schilderingen, enz.)
12762. NIGHTINGALE, C., An anchor antho¬
logy. MS 1988, nr 67, 39-48
12763. NORBURY-WILLIAMS, L„ Ships with
steel skirts. WA 1989, 74-96 (variaties op
de ontwikkeling van tegen torpedo’s be¬
schermende constructies rond koopvaar¬
dijschepen, WO II)
12764. PAWLIK, G., e.a., Die K.u.K. Donauflottille 1870-1918. Graz, Weishaupt,
1989, 180 p., foto’s
12765. PETERSON, W. N., Mystic built: ships
and shipyards of the Mystic River, Con¬
necticut, 1784-1919. Mystic (CT), Mystic
Seaport Museum, 1989, 254 p., ill.
12766. POLANDT, G., Berlin ist aus dem Kahn
gebaut. Logbuch 25, 1989, 51-59 (de
‘Kahn’, een binnenvaartschip, speelde in
18e en 19e eeuw een belangrijke rol in Ber¬
lijn ’s transportsysteem)
12767. RABAN, A., The Medinet Habu ships:
another interpretation. UNA 18, 1989,
163-171 (betreft afbeeldingen op reliefs in
dodentempel farao Ramses II over oorlog
tegen ‘zeevolken’, 12e eeuw v.Chr.)
12768. REINKE-KUNZE, Chr., Hamburger Hafenschiffe. Herford, Koehler, 1989, 156
p., ill.
12769. RIFFAUD, CL, La conquête des grands
fonds marins. Neptunia 1989, nr 176,
13-21 (geschiedenis in vogelvlucht van
vaartuigen en andere hulpmiddelen bij
onderzoek onder water)
12770. ROBERTS, D. H., The origin of the
steering wheel. MM 75, 1989, 272-273
(Engelse marine, 18e eeuw)
12771. ROBERTS, W. H., The neglected iron¬
clad: a design and constructional analysis
of the USS ‘New Ironsides’. WI 26, 1989,
109-134 (gebouwd 1861/62 in Phila¬
delphia)
12772. RONNBERG, E. A. R., Fish schooner
‘Elsie’, 1910. Research and plans for ship
model construction. NRJ 32, 1987, 77-93,
115-136, 171-182; 33, 1988, 139-150,
183-190; 34, 1989, 15-31
12773. SCHNALL, U., Die Kogge. (Catalogus)
Die Hanse (Hamburg, 1989) 567-569
12774. STÜTZ, T., Die letzten Zeesboote. Nachfahren der vorpommerschen Segelfischerei. DSI 1989, nr 2, 9-17

12775. TOPLISS, D., The Brazilian dread¬
noughts 1904-14. WI 25, 1988, 240-289
12776. TWARDOWSKI, M„ Katyusha - Soviet
submarine cruisers. WA 1989, 106-125
(bouw van onderzeeboten - vóór WO IIén
hun activiteiten in die oorlog)
12717. WALKOWIAK, Th., Fleet submarines of
world war II. Missoula (Montana), Picto¬
rial Histories Publ. Comp., 1988, 48 p.,
82 ill. (‘Gato’, ‘Balao’ en ‘Tench’ klassen
van de US Navy)
12778. WERNER, W., Boote aus Nordgriechenland. Die Fischerboote vom AmbrakikosSee. Logbuch 25, 1989, 60-62
12779.-,-. Fischerboot vom Kleinen
Prespa-See. Logbuch 25, 1989. 146-148
12780.-, Die Dghajsa von Malta. Logbuch
25, 1989, 149-151
12781.-, Die Fischerboote vom Ioannina-See
(Nordgriechenland). Logbuch 25, 1989,
91-93
12782. WHITLEY, M. J., German capital ships
of world war II. Londen, Arms & Ar¬
mour, 1989, 224 p., ill.
12783. WRIGHT, R. N. J., After the Yalu. The
‘Fu Ch’ing’ and other Chinese built steam
warships of the 1890s. WA 1989, 196-200
12784. (MAURIC), Mémoires marines. André
Mauric raconte 100 ans d’architecture navale. Marseille, AGEP-Vilo, 1989, 144 p.,
200 foto’s, plans (vader Auguste en zoon
André Mauric, jachtbouwers in Marseille,
eerste helft 20e eeuw)
Schip en scheepsbouw - scheepsbouw
12785. BUTEL, P., La construction navale et les
industries annexes dans les ports de com¬
merce au sud de la Loire (La Rochelle,
Bordeaux et Bayonne) au XVI Ie et
XVIIIe siècles. (Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 689-701
12786. CARNAHAN, P., Schooner master: a
portrait of David Stevens. Chelsea (VT),
Chelsea Green Publ., 1989, 180 p., ill.
(bouwer van schoenerjachten in Nova
Scotia, Canada, eerste helft 20e eeuw)
12787. CREW, Th., Eclectic elegance. The boat
designs of John L. Hacker. The Mariner’s
Museum Journal 16, 1989, 1, 19-22 (mo¬
torboten voor pleziervaart; eerste kwart
20e eeuw)
12788. DAMMANN, W., Die Bremer Kogge in
Kiel. Logbuch 25, 1989, 85-98 (recon¬
structie 1:1 van de in 1962 bij Bremen in
de Weser aangetroffen kogge)
12789. DESSEMOND, M„ André Maurice. La
naissance d’un architecte. LCM 1989, nr

43, 32-45 (geboren 1989 te Marseille; ont¬
werper van jachten als ‘Pen Duick VI’
en van Cousteau's onderzoeksvaartuig
‘L’Alcyone’)
12790. DOSIO, G. B., P. VAN DER MERWE,
e.a. (eds.), Ragione antique spettanti
all’arte del mare et fabriche de vasselli.
Venetië, Comitato per la publicazione del¬
la Fonti relative all storia di Venezia,
1988, ill. (publicatie van een manuscript
over de scheepsbouw in Venetië, geschre¬
ven tussen 1480 en 1529; met inleidingen)
12791. DUMAS, R., Génèse des batiments de
ligne type ‘Dunkerque’. RM 1988, nr 408,
50-57 (jaren 1930)
12792. GOMEZ-MENDOZA, A„ Government
and the development of modern ship¬
building in Spain 1850-1935. Journal of
Transport History 2nd s., 9, 1988, 1,
19-26
12793. GRAF, P., Een ongelijke strijd. WiltonFijenoord 1983-1988. Houten, Unieboek,.
1988, 237 p.
12794. GROENENDIJK, P„ Scheepsarchitectuur. Rotterdam, Uitgeverij 010, 1989, 80
p., 74 foto’s (het silhouet van schepen en
de vorm van hun dekopbouw, beschouwd
vanuit de architectuur; 20e eeuw met na¬
druk op na-oorlogse periode; publicatie
ter begeleiding van de gelijknamige expo¬
sitie in het Maritiem Museum ‘Prins
Hendrik')
12795.-, Vormgeving buitengaats. Estheti¬
sche kant scheepsontwerp onderbelicht.
Industrieel Ontwerpen 5, 1989, 5, 20-25
12796. HÖCKMANN, O., Zwammerdam und
Nemi: zur Bauplanung römischer Schiffe.
Archaologisches Korrespondenzblatt 18,
1988, 389-396
12797. HOEK, H. VAN, Roentgen: pionier van
de Nederlandse stoomvaart. BW 44,1989,
175-177, 211-213
12798. HULST, R. A., The building of late me¬
dieval cogs. (Proceedings) 6th Internatio¬
nal Congress of Maritime Museums
(Amsterdam, 1989) 72-75
12799. LOOMEIJER, F., Het ‘scheepsbouwgehucht’ Waterhuizen. WS 100, 1988, nr
30/31, 11; 100, 1989, nr 32, 11; nr 33, 11;
nr 34, 11; nr 35, 11; nr 36, 11; nr 37, 11
(werf van de Gebrs. Van Diepen, Water¬
huizen aan het Winschoterdiep, ca
1900-1930)
12800.-, Scheepswerf ‘Volharding’ te Stavo¬
ren. WS 101, 1989, nr 10, 9; nr 11, 9; nr
12, 9; nr 13, 9; nr 14, 9 (opgericht 1918)
12801. MACDOUGALL, Ph., Malta Dockyard

89

story. SM 24, 1989, 4, 32-35 (ca
1800-heden)
12802. MOLLER NIELSEN, E., Skibsbygning i
Danmark. Om traeskibets konstruktionshistorie ca 1800-1920. HSK 1989, 83-141
(geschiedenis van de 19e-eeuwse ontwik¬
keling van de houten scheepsbouw in De¬
nemarken van ambachtelijk naar weten¬
schappelijk; met samenvatting in het
Engels)
12803. MASSON, Ph., e.a., Marine et construc¬
tions navales 1789-1989. Panazol, Lavauzelle, 1989, 144 p., ruim 200 ill.
12804. MCGOWAN, A., The Dutch influence
on British shipbuilding. (Proceedings)
1688. The seaborne alliance and diploma¬
tic revolution (Greenwich, 1989) 89-98
12805. NIEMEYER, A. F. J., Van de wal in de
sloot. Opleving, stagnatie en verval van de
scheepsbouw te Haarlem 1600-1800. NH
23, 1989, 96-115
12806. PEEBLES, H. B., Warshipbuilding on
the Clyde. Naval orders and the prosperi¬
ty of the Clyde shipbuilding industry
1889-1939. Edinburgh, John Donald,
1988, 211 p.
12807. POL, E. VAN DEN, Aspects of subma¬
rines. Pt. 1, Some notes on development.
Schip & Werf 56, 1989, 352-358
12808. PRANGE, C., Die Organisation der
Schiffbauer. (Catalogus) Die Hanse
(Hamburg, 1989) 508-511
12809. REIS, A. E. DOS, O dique da Ribeira das
Naus. Lissabon, Academia de Marinha,
1988, 277 p. (geschiedenis van het marinedroogdok in Lissabon, 1792-1939; met ve¬
le illustraties)
12810. RIETH, E., La construction des doris a
Saint-Pierre-et-Miquelon. Neptunia 1989,
nr 175, 37-44
12811.-, Quelques remarques sur la concep¬
tion des batiments de mer du moyen-age
en Méditerranée. CHM 1989, nr 19, 1-15
12812. SNOW, R. L., Bath Iron Works: the first
hundred years. Bath (Maine), Maine Ma¬
ritime Museum, 1987, 671 p., ill.
12813. SÖRENSEN, S., Colin Archer. Kiel,
RKE Verlag, 1989, 104 p„ ill.
12814. VILLE, S., Rise to pre-eminence: the de¬
velopment and growth of the Sunderland
shipbuilding industry 1800-1850. Interna¬
tional Journal of Maritime History 1,
1989, 1, 65-86
12815. WEBB, P., Construction, repair and
maintenance in the battle fleet of the Roy¬
al Navy 1783-1815. (Black, J., P. Woodfine feds.f) The British Navy and the use

90

of naval power in the 18th century (Lei¬
cester, 1988) 207-219
12816. WRIGHT, Th., Mark Beaufoy’s nautical
and hydraulic experiments. MM 75, 1989,
313-327 (eind 18e/begin 19e eeuw)
Schip en scheepsbouw - schip
12817. BOELL, D.-M., Du pilotage a la plaisance: ‘Jolie Brise’. LCM 1989, nr 44, 26-37
(loodskotter, gebouwd 1913 in Le Havre)
12818. BRENNECKE, J., C. Fr. VON KAMEKE, Das dritte Segelschulschiff des DSV
‘Grossherzog Friedrich August’, die heutige ‘Statsraad Lehmkuhl’. S&Z 1989, nr
29, 55-66 (in 1914 gebouwd voor de Deut¬
sche Schulschiff- Vereiri)
12819. BREYER, S., Flugzeugtrager ‘Graf Zep¬
pelin’. Friedberg, Podzun-Pallas, 1988,
48 p„ ill.
12820. BRILLEMAN, J., De vier 15 meter
Lemsteraakjachten van de Gebr. De Boer.
SZ 13, 1989, 9, 8-11 (gebouwd 1911-15 in
Lemmer)
12821.-, J. KRAMER, Historie van de Lem¬
mer 28 ‘Eersteling’. SZ 13, 1989, 5, 6-9
(ijzeren aak, in 1899 gebouwd op de werf
Piet de Boer te Lemmer)
12822. BROOKS, C., Atlantic queens. Near Yeo¬
vil, Haynes Publ. Group, 1989,152 p., ill.
(‘Queen Mary’ en ‘Queen Elisabeth (I &
a,n

12823. CLARK, E. O., Pioneer steamboat ‘John
Stevens’. StB 1988, nr 187, 172-185 (ge¬
bouwd 1845/46 op de Stevens scheeps¬
werf te Hoboken als vracht-passagiersraderstoomschip voor de dienst op de Hud¬
son River)
12824. CORLETT, E., The iron ship. The story
of the s.s. ‘Great Britain’. Londen, Con¬
way Maritime, 1990, 224 p., 70 foto’s,
100 plans
12825. DUMAS, R., Completing the last battle¬
ship. WA 1989, 156-165 (Franse slagschip
‘Jean Bart’, 1945)
12826. DUNNE, W. M. P., A naval architectu¬
ral study of the US brig ‘Argus’. NRJ 34
1989, 126-136 (gebouwd 1803)
12827. EERLAND, W., De viermaster ‘Ponape’.
BW 44, 1989, 235-238 (gebouwd in 1903
in Genua als ‘Regina Elena’, in 1911 ‘Po¬
nape’ van rederij Laeisz in Hamburg,
1936 gesloopt)
12828. EMERSON, W„ USS ‘Olympia’. WA
1989, 18-40 (‘protected cruiser’, tussen
1891-95 in San Francisco gebouwd; nu
museumschip in Philadelphia)
12829. GERARD, Ph., Brilliant passage. A

schooning memoir. Mystic (CT), Mystic
Seaport Museum, 1989, 81 p., ill. (Ameri¬
kaanse schoenerjacht ‘Brilliant’, eind jaren 1920 gebouwd)
12830. GOODWIN, P., The bomb vessel ‘Granado’, 1742. Londen, Conway Maritime,
1989 (serie ‘Anatomy of the Ship’), 128
p., ill., 300 plans
12831. GRAZIOLI, L., The armored cruiser
‘Averof’. WI 25, 1988, 370-374 (gebouwd
in Livorno in 1907/10 voor rekening van
de Griekse marine; nu museumschip in
Piraeus)
12832. HAAS, K. DE, Zomer 1939: ’s werelds
snelste motorpassagiersschip. BW 44,
1989, 186-188 (m.s. ‘Oranje’ van de
Stoomvaart Mij ‘Nederland’)
12833. HAHN, H. M., HMS ‘Kingfisher’ (14),
1770-1778. NRJ 34, 1989, 3-12 (Engels
marineschip, actief langs de Noordamerikaanse oostkust)
12834. JENKINS, D., Equipping the s.s. ‘Rad¬
nor’. MW 12, 1989, 152-164 (artikel over
dit in 1922/23 in Cardiff gebouwde schip
toont met name ook, wat niet aan boord
is: reddingmiddelen bijvoorbeeld)
12835. KARTING, H., Der Dreimastschoner
‘Aar’, jetzt mit Rotor? SI 40, 1989,
195-196 (gebouwd 1932 in Hammelwarderi)
12836.-, Die ‘Groszherzogin Elisabeth’ wird
80. SI 40, 1989, 216-218 (driemastschoener, in 1909 gebouwd bij Jan Smit, Alblasserdam)
12837.-, Ludwig Riedemann. Ein Dreimast¬
schoner als Diener vieler Herren. SI 39,
1988, 502-503 (gebouwd 1902, Elmshorri)
12838.-, Der Toppsegelschoner ‘Regina’. SI
40, 1989, 440-41 (gebouwd 1909, Hammelwarderi)
12839. KLAR, J. W., USS ‘Stewart’ (DD-224).
Design and construction. WI 25, 1988,
376-398 (gebouwd 1919-20; zie ook nr
12430)
12840. KOHLER, P. C., Second to none. SM
24, 1989, 6, 10-14; 7, 36-39; 8, 36-38
(R.M.S. ‘Mauretania’, 1939-65)
12841.-, Triumph and tragedy: T.E.L. ‘Morro Castle’ and ‘Oriente’. StB 46, 1989,
107-127 (beide gebouwd beginjaren 1930
voor dienst New York/Havana; met veel
afbeeldingen van het interieur van de
schepen)
12842. KUHLMANN, O., S.M.S. ‘Oldenburg’,
1886.
Panzer korvette-Kasemattschiff.
Logbuch 25, 1989, 136-138
12843. LAP, B. C. W. L., Van ‘Willem Ruys’

tot ‘Achille Lauro’. Rotterdam, Maritiem
Museum ‘Prins Hendrik’, 1989, 8 p., ill.
12844. LEEK, B. M., These splendid ships: Bri¬
tish Telecom’s cable ship ‘Iris’ of 1976.
SB 63, 1989, 346-350
12845.-,-: Ellerman Lines’ ‘City of Jo¬
hannesburg’ of 1947. SB 63, 1989,
837-840
12846.-,-: the First Atomic Ship Trans¬
port Inc.’s ‘Savannah’ of 1959. SB 63,
1989, 743-747
12847.-,-: the Indo-China Steam Navi¬
gation Co’s ‘Kutsang’ of 1922. SB 63,
1989, 394-398
12848.-,-: Norddeutscher Lloyd’s
barque ‘Herzogin Cecilie’ of 1902. SB 63,
1989, 669-675
12849.-,-: the Palm Line’s ‘Matadi
Palm’ of 1948. SB 62, 1988, 837-841
12850.-,-: the Royal Navy’s Infantry As¬
sault Ship ‘Glenroy’ (1940). SB 63, 1989,
469-473
12851.-,-: ships of the Malta Convoy:
Blue Star’s ‘Brisbane Star’ and ‘Melbourn
Star’ of 1936. SB 63, 1989, 175-181
12852.-,-:-: Port Line’s ‘Port Chal¬
mers’ of 1933. SB 63, 1989, 90-96
12853.-,-:-: the Texas Oil Co.’s
‘Ohio’ of 1940. SB 63, 1989, 244-250
12854.-,-:-: Union-Castle Line’s
‘Rochester Castle’ of 1937. SB 63, 1989,
49-52
12855.-,-: Union-Castle Line’s ‘Rovuma’ of 1927. SB 63, 1989, 564-567
12856. LEPELLEY, R., ‘La Manche’, frégate
francaise
1803-1810.
Saint-Vaast-laHougue, bij de auteur, 1989, 332 p., ill.
12857. LOOMEIJER, F., Het derde leven van de
‘Oosterschelde 1’. WS 100, 1989, nr 48,
11; nr 49, 9 (gebouwd als driemastschoener bij H. Appelo in Zwartsluis, 1917)
12858.-, Nederlands laatste zeillogger als
vracht- en vissersschip: Spica, exDrochtersen, ex-KW 44 Dirk in beeld. SZ
13, 1989, 3, 26-29 (in 1915 in Vlaardingen
gebouwd)
12859.-, Vragen rond de SCH 170 ‘Jan’. WS
100, 1989, nr 39, 11; nr 52, 11 (zeillogger,
in 1917 in Maassluis gebouwd)
12860. MESSIMER, D. R., The merchant Uboat: adventures of the ‘Deutschland’
1916-1918. Annapolis (MD), US Naval
Institute Press, 1988, 248 p., ill.
12861. MILLER, W. H., The queen of the sea.
SM 24, 1989, 1, 14-15 (‘Reina del Pacifico’ van de Pacific Steam Navigation te Li¬
verpool, gebouwd 1931)

91

12862. MORRIS, P. C., A portrait of a ship: the
‘Benjamin F. Packard’. Orleans (MA),
Lower Cape Publ., 1988, 186 p., ill.
(‘down easier’, in 1883 in Bath/Maine
gebouwd)
12863. NAPIER, R., ‘Sooloo (II)’ of Salem.
History and research for building a mo¬
del. NRJ 34, 1989, 145-152, 191-198 (driemastvolschip, gebouwd 1961)
12864. OSTERSEHLTE, Chr., Drei Bremische
Bereisungsdampfer. T.l. Dampfer ‘Dünung’. Logbuch 25, 1989, 124-146 (in¬
spectievaartuig waterstaatkundige werken
in de Weser; gebouwd 1888)
12865.-,-. T.l. Dampfer ‘Tide’. Log¬
buch 25, 1989, 84-90 (-; gebouwd
1887)
12866.-,-. T.3. Dampfer ‘Welle’. Log¬
buch 25, 1989, 127-135 (-; gebouwd
1914/15)
12867. PELLIZZONI, G., R.N. Aquila. La portaerei italiana imcompiuta. RiM 122,
1989, 5, 93-105 (1941, plannen voor de
ombouw van het passagiersschip ‘Roma’
uit 1926 tot vliegkampschip)
12868. RESSMANN, CL, Elettra II. II progetto
di replica della nave di Marconi. RiM 122,
19889, 4, 75-83 (in 1904 bij Ramage &
Ferguson gebouwd als ‘Rovenskaj
12869. ROOS, D., Ramschip ‘Schorpioen’. Een
maritiem monument behouden. Goes, De
Koperen Tuin, 1989, 60 p., ill.
12870. SLOOTEN, H. G. VAN, Het Friese jacht
‘Mercurius’. FSM 1988, 88-102, 108-115
(in 1868 in Joure gebouwd bij Eeltje Holtrop van der Zee)
12871.-, Het sierbootje ‘Aurelia’. FSM 1988,
78-87 (Fries ‘boatsje’, twee gangen, be¬
zaan tuig; in 1883 door Eeltje Holtrop van
der Zee te Joure gebouwd)
12872. STAMMERS, M., The ‘Jhelum’ and Li¬
verpool shipbuilders. (Burton, V. (ed.j)
Liverpool shipping, trade and industry
(Liverpool, 1989) 79-89 (houten koop¬
vaardij fregat, in 1849 in Liverpool
gebouwd)
12873. TURNER, G., The ‘Empress of Britain’.
SM 24, 1989, 10, 17-21 (gebouwd 1928/30
bij John Brown, Clydebank; op
29.10.1940 voor de noordwestkust van
Ierland tot zinken gebracht)
12874. VARD, K., The ‘Nieuw Amsterdam’ of
1938. A golden anniversary tribute. SB
62, 1988, 824-827
12875. VERMEER, J., Toelichting op het lijnenplan en de constructie van het Friese jacht
‘Mercurius’. FSM 1988, 103-107

92

12876. VOGTMANN, R„ ‘Passat’. Ein legendarer Flying-P Liner. SI 40, 1989, 437-440
12877. VRIES, F. DE, USS ‘Choctaw’. Logbuch
25, 1989, 101-105 (raderstoomschip voor
de vaart op de Mississippi; in 1863 omge¬
bouwd tot rammonitor)
12878. WATTON, R., The Cunard liner ‘Queen
Mary’. Londen, Conway Maritime, 1989
(serie ‘Anatomy of the Ship’), 144 p., 25
foto’s, 320 tekeningen
12879. WEYERGANG-NIELSEN, A., Skonner
‘Riisd-Bank’. Norges frirste fernseilskute
og tankskip. NSA 1988, 155-166 (eerste
Noorse ijzeren zeegaande schip, dat ruwe
olie in bulk vervoerde; gebouwd 1869;
met samenvatting in het Engels)
12880. WILSON, W., Ramschip ‘Schorpioen’,
een gepantserde dame. MJ 1989, 148-152
12881. WINTON, J., The raider ‘Alabama’. Sea¬
scape 1989, nr 25, 8-10
12882. WOODMAN, R., Trinity House vessel
‘Patricia’. MS 1988, nr 66, 40-47 (Engelse
vuurtoren-tender, gebouwd 1938, stand¬
plaats Harwich)
12883. ZANGENBERG, J., Shipowner Carl Frederik Gorrlob Stage and the training ship
idea in Denmark. LMS 41, 1989, 1, 10-16
(‘Georg Stage’ van 1882 en 1934)
Schip en scheepsbouw - voortstuwing
12884. BASCH, L., The way to the lateen sail.
MM 75, 1989, 328-332
12885. CANNEY, D. L., The U.S. Navy and the
steam engine 1815-1870. WA 1989, 9-17
12886. EDSON, M. A., The schooner rig. Its
first appearance and development. AN
49, 1989, 198-207 (vanaf begin 18e eeuw)
12887. SCHUSTER, G., ‘Civetta’ of Trieste
(1829). Joseph Ressel, pioneer of screw
propulsion. MS 1988, nr 66, 7-18
Schip en scheepsbouw - bewapening
12888. CANFIELD, E. B., Civil War naval ord¬
nance. The Mariner’s Museum Journal
15, 1988, 3, 9-12
12889. DECKER, M., La dynastie des 164,7 et la
métamorphose de 1’artillerie navale au
XlXe siècle. Neptunia 1989, nr 176, 1-12
12890. DODSON, A., The fifteen-inch gun in the
Royal Navy. SM 24, 1989, 8, 28-31; 9,
28-33 (ontwikkeld in 1912 en volgende
jareri)
12891. OKUN, N. F., Face hardened armour.
WI 26, 1989, 262-284 (inclusief korte ge¬
schiedenis van de pantsering van oorlogs¬
schepen)
12892. ROTH, R., A proposed standard in the

reporting of historic artillery. IJNA 18,
1989, 191-202
12893.-, Two sakers from Israel. IJNA 18,
1989, 61-66 (bronzen stukken geschut uit
de 16e eeuw, aangetroffen voor de kust
van Haifa)
12894. TALBOTT, J. E„ The rise and fall of the
carronade. HT 39, 1989, 8, 24-30
12895. TUCKER, S„ Arming the fleet. U.S. Na¬
vy ordnance in the muzzle-loading era.
Annapolis (MD), US Naval Institute
Press, 1989, 400 p„ ill.
Schip en scheepsbouw - scheepssier
12896. HOVING, A. J., Seventeenth century
Dutch ship decoration. MS 1988, nr 66,
30-34
12897. SCHOLL, L. U., Eugen Börmel, Schöpfer der Bugverzierung für das Flottenflaggschiff ‘Deutschland’. DSI 1989, nr 2,
18-20
Maritieme archeologie
12898. Aberg, M., Ostindiefararen ‘Götheborg”s undergoing, 1745. UM 1986/88
(verschenen 1989) 7-34 (onderzoek van de
op 12.9.1745 bij zijn thuishaven Göteborg
ten onder gegane oostindiëvaarder)
12899. AHLSTROM, Chr., Aspects of docu¬
mentary research in the Baltic. (Procee¬
dings) 6th International Congress of
Maritime Museums (Amsterdam, 1989)
18-23
12900. BALLARD, R. D„ The ‘Bismarck’
found. National Geographic 176, 1989, 5,
622-637
12901. BRACKER, J., Ein Wrackfund aus der
Elbe bei Wittenbergen. (Stoob, H. (ed.j)
See- und Flusshafen vom Hochmittelalter
bis zur Industrialisierung (Keulen, 1986)
229-260 (betreft 16e-eeuws zeegaand
koopvaardijschip)
12902. CLARK, P., J. GREEN, e.a., Philippines
archaeological site survey, Febr. 1988.
IJNA 18, 1989, 255-262 (introductie op de
verslaggeving van het onderzoek van een
aantal schepen van zuidoost-Aziatische
herkomst en van een 18e-eeuws Spaans
schip)
12903. EL-BAZ, F., Egypt’s solar boats. Divine
transports to the afterlife. Compass 1989,
nr 1, 8-13 (onderzoek van het tweede
vaartuig, dat in 1987/88 werd aangetrof¬
fen in de nabijheid van de pyramide van
farao Cheops)
12904. FARRELL, R. T., The Crannog archaeo¬
logical project, Republic of Ireland. II.

Loughlene - offshore island survey. IJNA
18, 1989, 221-228 (onderzoek van twee
boomstamkano ’$)
12905. GAWRONSKI, J., Un east-indiaman hollandais du XVIIIe siècle L’Amsterdam
(1748). Neptunia 1989, nr 173, 34-43
12906. GIBBINS, D. J. L., The Roman wreek of
c. AD 200 at Plemmirio, near Siracusa
(Sicily): second interim report. IJNA 18,
1989, 1-25
12907. GODDIO, F., Un navire de la Compagnie
anglaise des Indes Orientales le ‘Griffin’
(1761). Neptunia 1989, nr 173, 44-51 (ver¬
gaan op 20.1.1761 in het zuiden van de Fi¬
lippijnen)
12908.-, e.a., Evenement archéologique sur
les cotes Philippines. Dossiers Histoire et
Archéologie 1987, nr 113, 98 p. (thema¬
nummer gewijd aan de resultaten van het
onderzoek van het wrak van een Chinese
jonk, ca 1600 vergaan; met veel aandacht
voor de lading porselein en bronzen voor¬
werpen)
12909. GOOD, G. L., The excavation of two
docks at Narrow Quay, Bristol, 1978-79.
Postmedieval Archaeology 21, 1987,
25-126
12910. GREEN, J., The maritime archaeology of
shipwrecks. A technical handbook. Lon¬
den, Academic Press, 1989, 220 p., ill.
12911.-, e.a., The Shinan and Wando sites:
further information. IJNA 18, 1989,
33-41 (zie nrs 6584 en 7398)
12912. GUILLOU, J., Operation Vanikoro. Het
geheim van La Perouse. Duiken. Interna¬
tionaal Magazine voor de Onderwaterwe¬
reld 1989, nr 7, 44-49 (onderzoek van
‘Astrolabe’ en ‘La Boussole0
12913. JASINSKI, M. E., Maritime aspects of
Svalbard archaeology. Remarks about the
need of underwater explorations. NSA
1988, 85-106
12914. L’HOUR, M., Naufrage d’un navire ‘ex¬
perimental’ de 1’Oostindische Compag¬
nie: le ‘Mauritius’ (1609). Neptunia 1989,
nr 173, 14-25
12915.-, F. RICHEZ, Le voyage inachevé du
‘Prince de Conty’ (1746), vaisseau de la
Compagnie des Indes Orientales. Neptu¬
nia 1989, nr 173, 27-33 (vergaan op de
Franse Atlantische kust bij Port-Loscat)
12916.-, e.a., Le ‘Mauritius’. La mémoire
engloutie. Parijs, Casterman, 1989 (‘Dos¬
siers Archives du Temps’), 271 p., ill.
(VOC-schip, op 19.3.1609 vergaan bij
Kaap Lopez)
12917. MADSEN, H. P., T. JOHANNESEN,

93

‘Samson’s siste reise. NSA 1988, 53-70
(Noorse koopvaardijbrik op 1.12.1796
vergaan op de Noorse zuidkust; met sa¬
menvatting in het Engels)
12918. MARSDEN, P., A late Saxon logboat
from Clapton, London borough of Hack¬
ney. IJNA 18, 1989, 89-111
12919. MILLETT, M„ S. MCGRA1L, The ar¬
chaeology of the Hasholme logboat. Ar¬
chaeological Journal 144, 1987, 69-144
(ruim 12 meter lange boomstamkano uit
de 3e eeuw v.Chr., aangetroffen ten noor¬
den van de Humber)
12920. NILSSON, T., UbUtattack i södra Kalmarsund 1915. AMK 1989, 7-93 (onder¬
zoek van vijftal Duitse koopvaardijsche¬
pen, in 1915 voor de Zweedse zuidoost
kust door Engelse onderzeeboten tot zin¬
ken gebracht)
12921. OERTLING, Th. J., The Highborn Cay
wreck: the 1986 field season. IJNA 18,
1989, 244-253 (onderzoek van een vroeg
16e-eeuws Spaans schip, ca 20 meter lang,
op rif in de Bahama-eilanden vergaan)
12922.-, The Molasses Reef wreck hull ana¬
lysis: final report. IJNA 18, 1989, 229-243
(wrak van een 15e-eeuws Spaans schip, in
1982 aangetroffen bij Hispaniola)
12923. PARRY, S„ S. MCGRAIL, The Tredunnoc boat. IJNA 18, 1989, 43-49 (platbo¬
dem uit de tweede helft van de 19e eeuw,
ca 18 meter lang, 2,5 meter breed en 1,15
meter hol, gevonden in Gwent, UK)
12924. ROOIJ, H. H. VAN, J. GAWRONSKI,
VOC-schip ‘Amsterdam’. Gebleeven - op
de kust van Sussex tusschen Hastings en
Beachyhead gestrand. Haarlem, Becht,
1989, 72 p„ ill.
12925. SCHÖNBERGER, H., e.a., Die Ostumwehrung des Kastells Oberstimm - Schiffe
mediterraner Bauart auf seiner Westseite.
Germania. Anzeiger der Röm.-Germanischen Kommission des Deutschen Archaol. Instituts 66, 1988, 1, 170-175
12926. SKAARE, K., Myntene fra briggen ‘Sam¬
son’ som forliste ved Homborb 1786.
NSA 1988, 71-84 (zie nr 12917; onderzoek
van ruim 3200 aan boord van het schip
aangetroffen munten uit de periode
1627-1786)
12927. TARIEL, J., Photogrammétrie et archéo¬
logie navale. Neptunia 19898, nr 176,
22-29
12927a. (DE STAD BERGEN), Het wrak op de
Pannenplaat. Harlingen, Duikteam Caranan, 1989, 110 p., ill. (onderzoek van het
wrak van de galjoot 'De Stad Bergen ’ van

94

Terschelling, vergaan in 1756)
Stuurmanskunst
12928. CRAMA, W. C., A. J. C. VERMEU¬
LEN, Van zeevaartkundig etablissement
tot koffiehuis. (Catalogus) ‘In de Ge¬
kroonde Lootsman’ (Amsterdam, 1989)
72-83
12929. DAVID, A., The epic open boat voyage.
(Catalogus) Mutiny on the ‘Bounty’ (Lon¬
den, 1989) 97-102 (Bligh’s tocht van Tahi¬
ti naar Timor)
12930. DAVIDS, C., Dutch contributions to the
development of navigation technology in
the 17th century. (Proceedings) 1688. The
seaborne alliance and diplomatic revolu¬
tion (Greenwich, 1989) 59-74
12931.-, Een huis vol handboeken. Het Huis
Van Keulen en de vakliteratuur voor de
zeeman (1678-1885). (Catalogus) ‘In de
Gekroonde Lootsman’ (Amsterdam,
1989) 44-60
12932.-, e.a., Van Lastman naar Gietermaker. Claes Hendricksz. Gietermaker
(1621-1667) en zijn leerboeken voor de
stuurmanskunst. TvZ 8, 1989, 149-177
12933. KOEMAN, C., Survey of the history of
the art of navigation in the Netherlands.
(Peters, H. J. M. W. (ed.)) The Crone li¬
brary (Nieuwkoop, 1989) XXXIII-XLIX
12934. LOOME1JER, F., Het oudste lichtschip
ter wereld. WS 100, 1989, nr 38, 9 (‘Nr
X’, in 1877 op de marinewerf te Kopenha¬
gen gebouwd, van 1877-1906 bij Skagens
Rev)
12935. MÖRZER BRUYNS, W. F. J., The Cro¬
ne collection of nautical instruments. (Pe¬
ters, H. J. M. W. (ed.)) The Crone libra¬
ry (Nieuwkoop, 1989) LI-LX
12936.-, De instrumenten van de firma Van
Keulen, 1680-1885. (Catalogus) ‘In de Ge¬
kroonde Lootsman’ (Amsterdam, 1989)
61-17
12937. PERSSON, J. E., Gnisten - som telegra¬
fist i handelsflottan pS 1950 - och 60talen. UM 1986/88 (verschenen 1989)
51-67 (geschiedenis van de radiotelegrafie
aan boord van Zweedse koopvaardijsche¬
pen in de jaren 1950/60)
12938. ROMBURGH, C. P. P. VAN, De Hol¬
landse kustbeseining. De Franse invloed
op de technische en organisatorische ont¬
wikkeling van de kusttelegrafen 17941813. Leiden, Rijksuniversiteit, 1989
(doctoraal scriptie vaderlandse geschiede¬
nis), 51 p. (aanwezig bibliotheek Rijksmu¬
seum Nederlands Scheepvaart Museum,

Amsterdam)
12939. SCHNALL, U., Zur Navigation in hansischer Zeit. (Catalogus) Die Hanse (Ham¬
burg, 1989) 578-580
12940. THIRSLUND, S., Traek af navigationens
historie. Helsingborg, Handels- og Srifartsmuseet p4 Kronborg, 1987-89 (serie
‘Maritiema’), 3 dln., ca 80 p. per deel, ill.
(/: tot ca 1530; II, 1530-1850; III,
1850-heden)
12941. WARNER, D. J., American octants and
sextants: the early years. Rittenhouse.
Journal of the American Scientific Instru¬
ment Enterprise 3, 1989, 3, 86-112
12942.-, Davis quadrants in America.3, 1989, 1, 23-40
12943. WILLIAMS, J. E. D., The provenance
of navigational science. JN 41, 1988, 1-24
Kartografie en oceanografie
12944. BRUMAN, H. J„ The Schaffhausen
‘carta marina’ of 1531. IM 41, 1989, 124132 (met afbeelding van de kaart in kleur)
12945. CANO TRIGO, J. M., En el segundo
centenario de la publicacion del ‘Atlas
Maritimo de Espana’. RHN 1989, nr 25,
33-56 (de atlas werd in 1789 in Madrid uit¬
gegeven onder redactie van marine-offïcier V. Tofino de San Miguel y Van der
Walk)
12946. JONES, J. E„ I. S. F. JONES, Early
oceanographic measurements off south¬
west Australia. GC 11, 1989, 1, 28-36
12947. KEULEN, E. VAN, Johannes Van Keu¬
len. Het begin van twee eeuwen zeekaar¬
ten maken aan de Nieuwe Brug te
Amsterdam. CT 8, 1989, 33-39
12948. KOK, M., Cartografie van de firma Van
Keulen 1674-1880. (Catalogus) ‘In de Ge¬
kroonde Lootsman’ (Amsterdam, 1989)
15-43
12949. LAGARDE, L., Le passage du nordouest et la Mer de 1’Ouest dans la carto¬
graphic francaise du 18e siècle. Contribu¬
tion 4 1’étude de 1’oeuvre des Delisle et
Buache. IM 41, 1989, 19-43
12950. LANMAN, J. T., On the origins of portolan charts. Chicago, The Newberry Li¬
brary, 1987, XI + 54 p., ill.
12951. MARQUES, A. P., The dating of the
oldest Portuguese charts. IM 41, 1989,
87-97
12952. PALSKY, G., La cartographic francaise
des cötes indochinoises 4 la fin du 18e
siècle: Jean-Marie Dayot et le ‘Pilote de
Cochinchine’. IM 41, 1989, 59-69
12953. REINKE-KUNZE, Chr., Vor 100 Jah-

12954.

12955.

12956.

12957.

12958.
12959.
12960.

ren: Plankton Expedition der ‘National’.
SI 40, 1989. 485-486
RENTENAAR, R., Zeekaarten en plaats¬
namen. Hollandse kartografen en de to¬
ponymie
van
de
Scandinavische
kustgebieden in de 16e en 17e eeuw. CT 7,
1988, 68-75
SCHILDER, G., A journey to the East
Indies. Five important 18th-century ma¬
nuscript sea-charts of the Dutch East In¬
dia Company. (Israel, N.) A chronologi¬
cal list of separately published maps and
charts offered for sale by Nico Israel
(Amsterdam, 1989) 37-46
VOSKUIL, R. P. G. A., Begin 19deeeuwse zeekaarten van Oost-Indië als produkt van zeevaartkundig onderwijs. CT 8,
1989, 53-57
WALLIS, H., Maps, charts and diploma¬
cy in the Glorious Revolution. (Procee¬
dings) 1688. The seaborne alliance and
diplomatic revolution (Greenwich, 1989)
151-164
WARD, B., Lost harbour found! The
truth about Drake and the Pacific. MC
1988, nr 45, 2-8
WARDINGTON, L., Compass points.
Differences found on Waghenaer charts.
MC 1988, nr 45, 32-35
WILLIAMS, G., From Dampier to
Cook: English perceptions of Australia.
Jaarverslag van The Hakluyt Society
1988, 12-23

Havens en waterwegen
12961. ARCHONTIDOU-ARGYRI, A., e.a.,
The underwater excavation at the ancient
port of Thasos, Greece. IJNA 18, 1989,
51-59
12962. ASSERETO, G., Porti e scali minori della
Repubblica di Genova in et4 moderna.
(Proceedings) I porti come impresa eco¬
nomica (Prato, 1988) 271-306
12963. BALARD, M., Le système portuaire Génois d’outre-mer (XHe-XVe siècle). (Pro¬
ceedings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 21-39 (betreft oostelijk Mid¬
dellandse Zeegebied en Zwarte Zee)
12964. BATEMAN, D., Auckland by the sea.
100 Years of work and play. Auckland
(NZ), Glenfield, 1988, 184 p., 300 ill. (pe¬
riode 1840-1939)
12965. BERNAL RODRIGUEZ, A. M., e.a., El
Puerto de Sevilla, de puerto fluvial medie¬
val a centro portuario mundial (siglos
XIV-XVII). (Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 779-824

95

12966. BOGUCKA, M., Le port et le développement de la ville de Gdansk du XVe au
XVIIIe siècles. (Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 825-841
12967. BROEZE, F. J. A., Paradigm of Britain:
the port of London in the 19th and 20th
centuries. (Proceedings) Shipping compa¬
nies and authorities in the 19th and 20th
centuries (Den Haag, 1989) 63-86
12968. BUHR, H. DE, Konjunktur und beginnender Niedergang einer Hafenstadt. Emden in der Zweiten Halfte des 16.
Jahrhunderts. (Stoob, H. (ed.)) See- und
Flusshafen vom Hochmittelalter bis zur
Industrialisierung (Keulen, 1986) 161-174
12969. CIESLAK, E., Le fonctionnement du
port de Gdansk comparé a celui des autres
ports baltiques XVIe-XVIIIe siècles.
(Proceedings) I porti come impresa eco¬
nomica (Prato, 1988) 571-579
12970. CONTAM1NE, Ph., Equipements et in¬
stallations portuaires en France, de la Fin
du moyen age aux temps modernes. (Pro¬
ceedings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 7-19
12971. CROUZET-PAVAN, E., Le port de Venise a la fin du moyen age: entre la lagune
et la ville un ‘effet’ portuaire. (Procee¬
dings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 625-652
12972. DAM, H. VAN, De Rotterdamse haven
650 jaar. Amsterdam, De Bataafsche
Leeuw, 1990, 128 p., ill.
12973. DAVIES, P., The rise of the port of Li¬
verpool. (Proceedings) International Con¬
gress of Maritime Museums. Liverpool,
1986. M. Stammers, ed. (Liverpool, 1989)
1-6
12974. DETLEFSEN, G. U., Husum, Tor zur
Nordsee. Wechselvolle Hafen-Geschichte.
SI 40, 1989, 211-214
12975. DORIA, G., La gestione del porto di Ge¬
nova dal 1550 al 1797. (Proceedings) I
porti come impresa economica (Prato,
1988) 215-270
12976. DUPPLER, J. (ed.), Hamburg zur See.
Die maritime und militarische Bedeutung
Hamburgs von der Hanse bis zur Gegenwart. Hamburg, Hansa, 1989, 184 p., ill.
12977. FISHER, S., Lisbon as a port town in the
18th century. (Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 703-729
12978. FLIERMAN, A. H., ‘This much too high
retribution’. Municipal harbour fees and
the competitiveness of the port of Rotter¬
dam, 1900-1940. (Proceedings) Shipping
companies and authorities in the 19th and

96

20th centuries (Den Haag, 1989) 87-106
12979. FRISON, T., Albertkanaal is een halve
eeuw jong. Sirene 40, 1989, 1, 12-15 (ge¬
schiedenis van de totstandkoming van de
scheepvaartverbinding Antwerpen-Luik,
30.6.1939)
12980. GAMRATH, H., Hafenbauten und Hafenbetrieb in den Stadten König Christi¬
ans IV von Danemark. (Stoob, H. (ed.))
See- und Flusshafen vom Hochmittelalter
bis zur Industrialisierung (Keulen, 1986)
175-192
12981. GLASER, M., Die Hafen an der Ostsee.
(Catalogus) Die Hanse (Hamburg, 1989)
588-591
12982. GOÏNGA, K., 100 Jaar kanaal AlmeloNordhorn.1 Een economische mislukking
die bloeit als nooit tevoren. Zwolle, Pro¬
vincie Overijssel, 1988, 95 p., ill. (met na¬
me pp. 10-43)
12983. GRUDE, E. H., From crisis to North Sea
oil boom. The development of the Stavan¬
ger and Tananger harbours in the years
1965-1985. (Proceedings) Shipping com¬
panies and authorities in the 19th and
20th centuries (Den Haag, 1989) 27-46
12984. GURSCH, P., 75 Jahre Rhein-HerneKanal. Die bauliche Entwicklung des
Rhein-Herne-Kanals und seiner Anlagen
im Laufe von 75 Jahren. ZBW 116, 1989,
142-150
12985. HANSEN, H. F. H., Im Auf und Ab der
Gezeiten. 800 Jahre Hamburger Hafen.
Hamburg, Hansa, 1989, 156 p., 140 ill.
12986. HOCQUET, J.-CL, Les ports du sel en
Europe méridionale. (Proceedings) I porti
come impresa economica (Prato, 1988)
41-58 (betreft laden, lossen, stuwen aan
boord)
12987. HOUSTON, G. W., Ports in perspective:
some comparative materials on Roman
merchant ships and ports. American
Journal of Archaeology 92, 1988, 553-564
12988. JACKSON, G., Shipowners and private
dock companies: the case of Hull,
1770-1970. (Proceedings) Shipping com¬
panies and authorities in the 19th and
20th centuries (Den Haag, 1989) 47-61
12989. JAMAR, J. T. J., Een kanaal naar Heer¬
len. Het Land van Herle 39, 1989, 1, 1-4
(in de jaren 1920 gepland, maar nooit ge¬
realiseerd verbindingskanaal tussen Heer¬
len en het geplande Julianakanaal)
12990. JENKS, S., Zollamt, Hafen und Auszenhandel in England: ca 1377-1470. (Procee¬
dings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 453-540 (pp. 498-540 tabel-

len en grafieken)
12991. KELLENBENZ, H., Aufstieg und Krise
des Hafens Antwerpen (bis 1650). (Stoob,
H. (ed.)) See- und Flusshafen vom Hoch¬
mittelalter bis zur Industrialisierung (Keu¬
len, 1986) 141-159
12992.-, Lavoro e funzionamento. (Procee¬
dings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 423-452 (overzicht, in het
Duits, van de ontwikkeling van de Euro¬
pese haven in technisch, economisch en
sociaal opzicht, van de middeleeuwen tot
de 18e eeuw)
12993. KONVITZ, J. W., William J. Wilgus and
engineering projects to improve the port
of New York 1900-1930. TC 30, 1989,
398-425
12994. KREKIC, B., Le port de Dubrovnik (Raguse), entreprise d’état, plaque tournante
du commerce de la ville (XINe-XVIe siè¬
cle). (Proceedings) I porti come impresa
economica (Prato, 1988) 653-673
12995. KRÜGER, R., Vom Rhein nach Dort¬
mund. ZBW 116, 1989, 119-126 (geschie¬
denis van het Wesel-Datteln-Kanal,
gebouwd tussen 1915-30)
12996. LESPAGNOL, A., A propos de 1’échec
du projet Vauban a Saint-Malo (fin
XVIIe siècle). Reflexions sur les problèmes de la modernisation portuaire sous
l’Ancien Régime. (Proceedings) I porti
come impresa economica (Prato, 1988)
103-121
12997. MAIERHÖFEN, H., Die Entwicklung
des Kriegshafens Wilhelmshaven. (Stoob,
H. (ed.)) See- und Flusshafen vom Hoch¬
mittelalter bus zur Industrialisierung
(Keulen, 1986) 292-308
12998. MANN, A., Wallaceburg - Canada’s deep
water port. StB 46, 1989, 39-97 (19e/20e
eeuw)
12999. MARSMAN-SLOT, H„ Berkelvaart in
kaart. De kaarten van Gerrit Ravenschot
c.s. (1763): de tweede Berkelcompagnie in
oprichting. CT 8, 1989, 8-11
13000. MATHEUS, M., ‘Accipio, trado, quod
lubet expedio’. Flusshafen und ihre Hebewerke. (Stoob, H. (ed.)) See- und Flussha¬
fen vom Hochmittelalter bis zur
Industrialisierung (Keulen, 1986) 89-127
(betreft kranen en andere overslagmiddeleri)
13001. MAURO, F., Les ports comme entreprise
économique. La dynamique socioéconomique. (Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 751-777
(Europese havens van de middeleeuwen

tot in de 18e eeuw)
13002. NORTH, M., The lighterman business in
the Baltic ports: Danzig, Elbing and Kö¬
nigsberg (16th - 18th centuries). (Procee¬
dings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 541-549
13003. PALMER, S., The 18th-century ports of
London and Liverpool: private vs corpo¬
rate promotion. (Proceedings) I porti co¬
me impresa economica (Prato, 1988)
381-397
13004. PIERGIOVANNI, P. M., Fattori tecnici
e economici della sviluppo del porto di
Genova tra medioevo ed et4 moderna.
(Proceedings) I porti come impresa eco¬
nomica (Prato, 1988) 169-214
13005.-, Dottrina e prassi nella formazione
del diritto portuale: il modello genovese.
(Proceedings) I porti come impresa eco¬
nomica (Prato, 1988) 146-168 (13e - 18e
eeuw)
13006. PITZ, E., Hafenbau und Hafenbetrieb zu.
Hamburg in hansischer Zeit. (Procee¬
dings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 307-345
13007. POSTMA, C., Het hoogheemraadschap
van Delfland 1289-1589. Hilversum, Ver¬
loren, 1989, 461 p., ill. (passim betreft de¬
ze studie kanalen, bruggen, sluizen en
andere voor de scheepvaart van belang
zijnde infrastructuur)
13008. PRANGE, C., The development of the
port of Hamburg in the 19th and 20th
centuries. The process of decision and
execution. (Proceedings) Shipping com¬
panies and authorities in the 19th and
20th centuries (Den Haag, 1989) 9-25
13009. RICHTER, J., Die Entstehung und Ent¬
wicklung der öffentlichen Binnenhafen
am Mittellandkanal. ZBW 116, 1989,
26-28 (eerste helft 20e eeuw)
13010. RIEGE, A., The development of a small
village to an important naval town in Eng¬
land: Chatham 1550-1697 (Proceedings) I
porti come impresa economica (Prato,
1988) 909-935
13011. RIETBERGEN, P., Porto e cittè, o cittèporto? Qualche reflessione generale sul
problema del raporto fra porto e contesto
urbano. (Proceedings) I porti come im¬
presa economica (Prato, 1988) 615-624
13012. RITCHIE-NOAKES, N., M. CLARKE,
The dock engineer and the development
of the port of Liverpool. (Burton, V.
(ed.)) Liverpool shipping, trade and in¬
dustry (Liverpool, 1989) 91-108
13013. RUBIO, J. M„ A. DE LA PINERA, Los

97

ingenieros militares en la construccion de
la base naval de Cartagena (siglo XVIII).
Madrid, Servicio de Publicaciones del
Ejercito, 1988, ill.
13014. RYCKAERT, M., Brügge und die flandrischen Hafen vom 12. bis 18. Jahrhundert. (Stoob, H. (ed.)) See- und
Flusshafen vom Hochmittelalter bis zur
Industrialisierung (Keulen, 1986) 129-139
13015.-, La gestion des ports flamands au
moyen age. (.Proceedings) I porti come
impresa economica (Prato, 1988) 347-368
13016. SCHEFTEL, M., Kiinstliche Wasserstraszen: Kanale. (Catalogus) Die Hanse
(Hamburg, 1989) 594-595
13017. SCHWARZWALDER, H„ Die Entwicklung der Hafen an der Unterweser.
(Stoob, H. (ed.)) See- und Flusshafen
vom Hochmittelalter bis zur Industriali¬
sierung (Keulen, 1986) 261-289
13018. SCHOONBEEK, P. VAN, Het Suez ka¬
naal. Neptunus 33, 1989, 6, 2-12
13019. SEIDELMANN, W.-I., 150 Jahre Planung fiir den Donau-Bodensee-Kanal.
ZBW 116, 1989, 60-63 (in 1972 werd dit
plan definitief van tafel gehaald)
13020. SHAW, J. L., Panama locked the size of
ships. SB 63, 1989, 534-538
13022. SIGMOND, J. P., Development of
Dutch harbours 1500-1800. A survey.
(Proceedings) I porti come impresa eco¬
nomica (Prato, 1988) 881-907
13023. SPONG, H„ The port of Watchet. SM
24, 1989, 6, 19-23 (North Somerset, ca
1850-hederi)
13024. SPRANDEL, R., Der Hafen von Ham¬
burg. (Stoob, H. (ed.)) See- und Flussha¬
fen vom Hochmittelalter bis zur
Industrialisierung (Keulen, 1986) 192-210
13025. STACKELBERG, F. VON, Die wirtschaftliche Bedeutung des Westdeutschen
Kanalnetzes. ZBW 116, 1989, 127-132
(nadruk op eerste helft 20e eeuw)
13026. STOOB, H., Uber Wachstumsvorgange
und Hafenausbau bei hansischen See- und
Flusshafen im Mittelalter. (-(ed.))
See- und Flusshafen vom Hochmittelalter
bis zur Industrialisierung (Keulen, 1986)
1-65
13027.-(ed.), See- und Flusshafen vom
Hochmittelalter bis zur Industrialisie¬
rung. Keulen, Böhlau, 1986, 315 p.
13028. STRAHLER, W., Historische Wasserstraszenbauten am Niederrhein und im
Emsgebiet. Mitteilungen Museum der
Deutschen Binnenschiffahrt 1987/88
(Duisburg, 1989) 3-40

98

13029. STRUBBE, J„ G. THUES, De Antwerp¬
se zeesluizen van Bonapartesluis tot Berendrechtsluis. Antwerpen, Havenbedrijf,
1989, 40 p., ill. (korte geschiedenis van de
negen zeesluizen van Antwerpen, aange¬
legd tussen 1811 en 1989)
13030. VERAGHTERT, K., The expansion of
the port of Antwerp 1850-1890. Coopera¬
tion and conflict between the city, the go¬
vernment
and
the
Chamber
of
Commerce. (Proceedings) Shipping com¬
panies and authorities in the 19th and
20th centuries (Den Haag, 1989) 125-136
13031. WAGENAAR, M., Amsterdam harbour
between 1850 and 1940: from national fo¬
cus to regional prop. (Proceedings) Ship¬
ping companies and authorities in the
19th and 20th centuries (Den Haag, 1989)
107-124
13032. WISSING, E., 90 Jahre Dortmund-EmsKanal. Seine standige Anpassung an die
technische und wirtschaftliche Entwicklung der Binnenschiffahrt. ZBW 116,
1989, 132-138
Zee- en binnenvaartrecht
13033. BAUWENS, A.R., De aanhouding van
een veertiental vrachtvaarders begin janu¬
ari 1575 te Brugge. Biekorf 89, 1989,
156-168
13034. BRACKER, J., Maritime Alltagserfahrungen im Spiegel der Hamburger Schiffsrechte. (Catalogus) Die Hanse (Hamburg,
1989) 580-582
13035. FRIEDLAND, K., Kaufmannschaft und
Bürgerrecht im Liibecker Hafen. (Pro¬
ceedings) I porti come impresa economica
(Prato, 1988) 675-688
13036. KLINGHOFFER, A. J., Fraud of the
century. The case of the mysterious super¬
tanker ‘Salem’. Londen, Routledge, 1989,
148 p. (vergaan januari 1980)
13037. ROELOFSEN, C. G., The freedom of
the seas: an Asian inspiration for ‘mare li¬
berum’? (Proceedings) Legal record and
historical reality. The 8th British Legal
History Conference. Cardiff, 1987 (Lon¬
den, 1989) 51-69
13038. SMIT, A. M. G., Nederlandse maritieme
rechtspraak op het grondgebied van
Groot-Brittannië gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Een wetenschappelijke
proeve op het gebied van de rechtsgeleerd¬
heid. Arnhem, Gouda Quint BV, 1989
(proefschrift Katholieke Universiteit Nij¬
megen), 855 p.
13039. TRUEBA, E., Sevilla: tribunal de océa-

nos (siglo XVI). Sevilla, 1988, ill.
13040. VERHEUL, A., Scheepvaart en over¬
vlucht in het recht van de zee. Amster¬
dam, Nederlands Instituut voor Navi¬
gatie, 1989 (gestencilde lezing), 15 p. (aan¬
wezig bibliotheek Maritiem Museum
‘Prins Hendrik’)

13041. WOLTER, K., Die rechtliche Behandlung
von Reisenotlagen und Schiffskolüsionen
in den alteren See- und Schiffrechten Lübecks und Hamburgs und im hansischen
Seerecht. (Stoob, H. (ed.)) See- und Fluss¬
hafen vom Hochmittelalter bis zur In¬
dustrialisierung (Keulen, 1986) 67-87

Agenda
Mei/juni 1991: Congres over zeeroverij en piraterij, gezien in internationaal verband,
1750 - 1850, Middelburg. Inlichtingen: drs. J. A. de Moor en dr. E. S. van Eyck van
Heslinga, subfaculteit geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9515,
2300 RA, Leiden.
19 - 24 augustus 1991: International Congress of Military History te Zürich, Zwitser¬
land. Thema: Mountains and Warfare. Inlichtingen: dr. Stüssi-Lauterburg, c/o Bibliothèque militaire fédérale, Service historique, CH-3003 Berne, Zwitserland.
17 - 19 april 1992: The Vancouver Conference on Exploration & Discovery te organi¬
seren door de Simon Fraser University in Burnaby, B.C., Canada, in het jaar dat
wordt herdacht dat Columbus 500 jaar geleden Amerika bereikte en Vancouver 200
jaar geleden de noordwestkust van dat continent bereikte. Inlichtingen en aanmelding
van lezingen: prof. Hugh Johnston, Department of History, Simon Fraser University,
Burnaby, British Columbia, Canada V5A 1S6.
Augustus 1992: First Conference of Maritime History, te houden in Liverpool, Enge¬
land. Inlichtingen: dr. Peter N. Davies, Department of Economic History, University
of Liverpool, P.O. Box 147, Liverpool L69 3BX, Engeland.

99

ISBN 906011.661.5
BEWIND EN BELEID BIJ DE VOC
De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers,
1672-1702
door F. S. Gaastra
BEWIND EN BELEID
bij de voc 1672-1702

344 pagina’s, genaaid gebrocheerd

Femme Gaastra '

prijs f 55, -

De Walburg Pers

Dit boek behandelt de vraag op welke wijze de bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie rea¬
geerden op de grote veranderingen in de Europees-Aziatische handel aan het einde van de 17de eeuw. Die veran¬
deringen hielden een enorme uitbreiding in van deze handel ten gevolge van de snel stijgende vraag naar Indiaas
textiel. Dat leidde tot een felle concurrentie tussen de diverse Oostindische Compagnieën. Tegelijkertijd werd de
VOC geconfronteerd met andere problemen: de territoriale uitbreiding en voortdurende oorlogen overzee deden
de kosten voor de Compagnie in Azië hoog oplopen, terwijl de lange tijd zo winstgevende intra-Aziatische handel
van de VOC met tegenslagen te kampen kreeg. Het gevolg was dat het VOC-bedrijf in Azië verliezen ging maken.
Bij dat alles kwamen nog de Europese oorlogen: in het ‘rampjaar’ 1672 raakte de Compagnie in liquiditeitspro¬
blemen.
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In september 1823 vertrok de uit Zutphen afkomstige kapitein-luitenant-ter-zee I. P. M. Willinck met het korvet
‘Lynx’ naar Oost-lndië. Zijn instructies en de daarmee samenhangende route waren zeer bijzonder. Een extra di¬
mensie kreeg de reis toen Willinck noodgedwongen enkele maanden in de Filippijnse archipel moest verblijven.
Tijdens de reis heeft Willinck ‘Aanteekeningen’ bijgehouden, die een schat aan gegevens bevatten en die in hun
geheel in het boek zijn opgenomen. Zij geven onder andere een beeld van de roerige tijd in Latijns-Amerika vlak
na de onafhankelijkheid, van de ontberingen aan boord van een zeilschip in die tijd, van de gevaren onderweg
als gevolg van gebrekkige kaarten en van de manier waarop een Nederlander andere culturen bekeek. Kortom,
een uniek document.
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