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BIJDRAGEN

In maart 1974 verscheen de eerste afleve¬
ring van de Mededelingen van de Neder¬
landse Vereniging voor Zeegeschiedenis
in het diep blauwe jasje en met de afme¬
tingen zoals we die nu nog steeds kennen.
Achterin het nummer ‘nieuwe stijl’ dook
een nieuwe rubriek op: nieuwe boeken en
artikelen. Wie die rubriek had(den) sa¬
mengesteld, werd niet vermeld. Pas met
het verschijnen van het november¬
nummer van 1976 - er waren in de tussen¬
tijd al vier boeken- en artikelenlijsten
verschenen - bleek L. M. Akveld de sa¬
mensteller van deze maritieme bibliogra¬
fie te zijn. Vanaf nummer 35 bleken
tevens F.J.A. Broeze en J.P. van der
Voort hun medewerking aan het sa¬
menstellen van de bibliografie te verle¬
nen. In nummer 36 van de Mededelingen
- we leven inmiddels in 1978 - kunnen we
lezen dat de rubriek bedoeld is ‘de lezer
te attenderen op nieuwe publicaties (...).
Slechts weinig algemeen maritiem-historische tijdschriften kennen naar onze me¬
ning zulk een ruime attendering’. In de
daarop volgende jaren werden de laatste
pagina’s van het Tijdschrift telkenmale
gevuld door een indrukwekkende lijst
van boeken en artikelen, ingedeeld naar
een steeds groter wordend aantal catego¬
rieën en allemaal verzameld en zorgvul¬
dig uitgetypt door Leo Akveld.
In dit voor U liggende nummer presen¬
teert Leo zijn vijftienduizendste titelbe¬
schrijving. Met dat aantal heeft hij een
magische grens bereikt. Het geval wil na¬
melijk dat Leo enige tijd geleden de re¬
dactie van zijn voornemen op de hoogte
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heeft gesteld na het overschrijden van de¬
ze grens te willen stoppen met zijn mari¬
tiem verzamelwerk. Daarmee wordt
gelukkig niet een punt gezet achter de bi¬
bliografie, maar wel achter een bijdrage
die de voormalige Mededelingen en het
huidige Tijdschrift aan een (internatio¬
naal lezerspubliek heeft geholpen. Nog
kort geleden werd het belang van Leo’s
bibliografie benadrukt tijdens een bij¬
eenkomst van de International Associati¬
on for the History of the Northern Seas
in Finland. Het is dan ook met een beetje
pijn in het hart, maar ook met een diep
gevoel van waardering en bewondering,
dat de redactie mede namens alle lezers
van het Tijdschrift afscheid neemt van
Leo en zijn bibliografie. Het titanenwerk
van Leo zal worden overgenomen door
het redactielid Piet Boon.
Naast deze wijziging heeft er tevens een
verandering in de samenstelling van de
redactie plaatsgevonden. In 1991 heeft
Hans Wijn de redactie verlaten. Graag
wil de redactie hem danken voor zijn
werkzaamheden met betrekking tot de
recensies, oude nummers en het sa¬
menstellen van de agenda. Zijn plaats is
inmiddels ingenomen door drs. Henk
Dessens, momenteel conservator van de
scheepsbouwkundige collectie van het
Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart¬
museum’.
In het nieuwe nummer van het Tijd¬
schrift wordt weer een keur aan onder¬
werpen behandeld. M. de Keuning
verhaalt over jutters en scheepsrampen,
Herman Stapelkamp zet uiteen dat een

Nederlander aan de basis van de Japanse
industrialisatie heeft gestaan, J. M. Dirk¬
zwager presenteert nieuwe onderzoeks¬
resultaten van zijn speurtocht door de
schatkamer van de negentiende-eeuwse
technologie, de Marinemodellenkamer, en
G. Teitler beschrijft het politiek bedrijf
rond het tot stand komen van afspraken
over de territoriale wateren. Het nummer
sluit af met het laatste optreden van Leo
met zijn rubriek nieuwe boeken en ar¬
tikelen.
Paul van Royen
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BIJDRAGEN

Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw
‘Heer, breng alle zeelieden in deze zware storm weer
veilig en wel naar hun huis en haard. Echter, is het
Uwen wil, dat een schip moet stranden, laat het dan
bij ons gebeuren’.1

M. de Keuning
Al eeuwen spreken strandjutters sterk tot
de verbeelding. De figuur van de niets en
niemand ontziende strandrover heeft de
beeldwereld van stranden dan ook aan¬
zienlijk verrijkt.2 Evenzo is het een inte¬
ressant thema voor legenden, sagen en
romans. Van de laatste categorie zijn S/7
de strandjutter en Jamaica Inn bekende
voorbeelden. Over de wijze waarop sche¬
pen naar de kust werden gelokt, heeft ie¬
dereen immers wel eens spannende
verhalen gehoord. Zo zouden er lantaarns
tussen de horens of aan de staart van koei¬
en worden gebonden om scheepslieden te
laten denken dat zij nog lang niet bij de
kust voeren, aangezien verderop nog een
schommelend ‘scheepslicht’ te zien was.
Ook werd er verteld dat mannen met fak¬
kels op het strand en in de duinen probeer¬
den schepen in hun koers te misleiden,
zodat deze vastliepen op de kust omdat de
lichten werden aangezien voor een veilige
haven. Andere booswichten zouden juist
de vuurtoren hebben gedoofd om een
stranding te bewerkstelligen. Verder deden
er verhalen de ronde over geweigerde
loods-assistentie en met opzet door de
loods verzeilde schepen. Gestrande vaar¬
tuigen zouden vervolgens in handen val¬
len van rovers die, indien het zo uitkwam,
de bemanning vermoordden en er daarna
snel met de buit vandoor gingen. Om te

voorkomen dat een op de kust gelopen
schip weer vlot raakte, boorden zij hierin
desnoods enige gaten. Deze dieven zouden
er zelfs niet voor terugschrikken schip¬
breukelingen de vingers af te bijten om
hun ringen te bemachtigen.3
Klopt het beeld dat uit dergelijke verha¬
len naar voren komt echter met de gang
van zaken aan de Hollandse kust in vroe¬
ger tijd? Was het inderdaad zo ‘dat de
stranden van deese provincie in een seer
slegte renommé zijn tot soo verre, dat de
zeeluyden, ingezeetenen van deese provin¬
cie, het droevige noodlot van stranden
moetende ondergaan, liever op de kusten
van een naburig koningrijk, daar de stran¬
den onder een dagelijks opsigt zijn, en de
wette met alle stiptheid geëxecuteert wer¬
den, dan in hun eige vaderlanden, wenschen te stranden’, zoals de procureurgeneraal van het Hof van Holland zich in
een rapport uit 1768 afvroeg. Dit te meer,
zo vervolgde hij, ‘daar de mishandelingen
aan ongelukkige zeeluyden, de plunderin¬
gen van scheepen, die op de kusten van
den voorsz. lande koomen te verongeluk¬
ken, de rooverijen, excessen en onbehoorlijkheeden, aan gestrande goederen
gepleegt werdende, thans ten top gereesen,
en bij ons slimmer zijn dan bij veele woeste
volkeren gevonden werden’.4 Was de
Hollandse kust inderdaad door malafide
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praktijken van strandrovers zo gevaarlijk?
Wat was trouwens in het algemeen de hou¬
ding van de kustbevolking ten opzichte
van gestrande goederen en drenkelingen?
Werd er inderdaad gejut bij het leven en,
zo ja, door wie en waarom? En met wel¬
ke maatregelen reageerde de overheid?
Bij een eerder onderzoek naar een verge¬
lijkbaar onderwerp, namelijk de afhande¬
ling van zeevonden in het Noorderkwar¬
tier,5 was reeds gebleken dat er voor de
achttiende eeuw over strandroverij interes¬
sante bronnen beschikbaar zijn. Vooral de
processtukken van het Hof van Holland
dienaangaande zijn van belang. Aan de
hand van dit materiaal zal hier daarom
worden geprobeerd een realistisch beeld te
schetsen van de wijze waarop de Hollandse
kustbevolking in het verleden met gestrand
goed en drenkelingen omging. Alvorens
hierop nader in te gaan, zal eerst een over¬
zicht worden gegeven van de in de acht¬
tiende eeuw in het gewest Holland
geldende wetgeving inzake strandvonderij.
De maatregelen van de overheid
In Holland was het roven van gestrande
goederen ten tijde van de Republiek ver¬
boden. In de loop van de achttiende eeuw
groeide de aandacht voor de handhaving
van dit verbod, omdat er toen door het
drukke scheepvaartverkeer veel op het
strand te jutten viel. In verband met de
omvangrijke schade die hierdoor aan
scheepvaart en handel werd toegebracht,
was optreden van de overheid zeker ge¬
wenst. De klachten van kooplieden en ver¬
zekeraars over de rovende kustbevolking
waren immers talrijk.6
Strandroverij (of strandjutterij of stranddieverij) is en was een delict dat een scala
van activiteiten omvat, variërend van het
toevallig oprapen van op de kust aan¬
gespoelde goederen tot het opzettelijk la¬
ten stranden van schepen. In ieder geval
gaat het hierbij steeds om de onrechtma¬
tige toeëigening van vracht en materialen
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van schipbreukige schepen. Strandroverij
diende te worden bestreden door de
strandvonderij: het complex van maatre¬
gelen genomen in het belang van de on¬
bekende of afwezige eigenaars van
opgeviste, geredde of gestrande schepen en
goederen. Een van overheidswege daartoe
aangestelde functionaris, de strandvonder,
werd met de uitvoering ervan belast.7
De strandvonderij was in Holland als volgt
georganiseerd. Alles wat op de kusten van
het gewest aanspoelde, werd tot de do¬
meingoederen gerekend. Deze omvatten
naast land namelijk ook de provinciale
stromen, binnenzeeën en stranden mèt al
hun aanwassen. Het beheer van de do¬
meingoederen was sinds 1446 toever¬
trouwd aan de Rekenkamer der Domeinen
van Holland, die gevestigd was in ’sGravenhage.8 Onder deze instelling res¬
sorteerden vier rentmeesters die binnen
hun ambtsgebied de inkomsten uit deze
publieke eigendommen dienden te admi¬
nistreren. De opbrengsten uit de strand¬
en zeevonderij werden door hen op hun
jaarrekeningen, samen met andere varia¬
bele inkomsten, ondergebracht bij een spe¬
ciale post, de zogeheten espargnes. Zo was
de situatie tot 1728, het jaar waarin de Do¬
meinrekenkamer werd opgeheven.9 Alle
taken van deze eerbiedwaardige instelling
werden toen overgedragen aan de beide
colleges van Gecommitteerde Raden in het
Noorder- en Zuiderkwartier, inclusief het
toezicht op de werkzaamheden van de
rentmeesters.
Tot de taken van de rentmeesters behoorde
onder meer de zorg voor bij hen aange¬
brachte strandvonden. Ook dienden zij
verduistering van aangespoelde goederen
te beletten. Aangezien een rentmeester niet
overal tegelijk kon zijn, namen strandvon¬
ders diens taak ter plaatse waar. Zij
moesten, met andere woorden, als substi¬
tuten van de rentmeester op de vloedhoogte het eigenlijke werk uitvoeren. Per dorp
kon hun aantal enigszins verschillen.

Vlacaat wcegens de Zeevonden den 28 Januarj
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I.
E Praefident en Raaden over Holland, 1
Dat niemand, van wat Haat of conditie
Zeeland en Vriesland, alle den gee¬
hy zy, hem fa! vervorderen te aanvaarden
nen die deefen fullen fien of hooeenige Zeevonden of andere verdronke
ren leefen. falut, doen te wecten; dat
Goederen, of ook Drenkelingen, hoe die
wy bevindende dat de Placaaten en Or¬
genaamt moogen werden, dewelke aan
donnantiën op het ftuk van geftrande en
Land gekoomen of geftrand zyn , maar
andere aan Strand geworpe Goederen of
daar meede laaten geworden de RentKoopmanfchappen en andere Zeedriften ,
meefters van de Espargnes, of der fel ver
van tyd tot tyd gedaan emaneeren, dage¬
Subflituten en Dinaaren, een iegelijk in
lijks meer en meer door baatfoekende
fijn Diftrift, of andere alfulk regt van de
Menfchen werden gevilipendeert en geGraaffelijkheid hebbende, dewelke alleen
contravenieert, en daarom tot confervatie
geregtigt en gehouden zyn fulke Goede¬
van de hoogheid deefer Landen, ën tot
ren te aanvaarden en te bewaaren ten be¬
voorkooming van de fchaade en het ver¬
hoeven van den regten Eigenaar voor een
driet van de Kooplieden , Schippers en
reedelijk Bergloon.
andere Geinterefleerdens in defelve Goe¬
deren, daar inne willende voorficn.
Dat felfs niemand, het zy Man, Wyf
SOO IS’T, dat wy renoveerendc en
of
Kind, die daar toe door de voornoemde
amplieerende de voorige Placaaten op dit
Perfoonen niet fpecialijk gerequireert of
fubjeft geëmaneert, op nieuws bevoolen,
toegelaaten fal weefen, hem fal vervorde¬
geordonneert en geftatueert hebben, gelijk
ren te koomen of lig te vinden op de
wy beveelen, ordonneeren en ftatueeren
Zeeftranden, by dage of by nagte, in tymits deefen.
S E
den
VI. Deel.
Placaat weegens de Zeevonden den 28 January 1739. Bron: C. Cau, Groot Placaetboeck, VI, 801.
Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

’s-Gravenzande telde bijvoorbeeld vier
strandvonders, Katwijk aan Zee vier,
Noordwijk aan Zee drie, Wassenaar twee,
Scheveningen vier en Zandvoort twee. De¬
ze functionarissen hadden geen speciale in¬
structie, zodat een pas aangestelde strand¬
vonder zich soms vertwijfeld afvroeg wat
zijn taak nu eigenlijk omvatte.10
Het beheer over de strandvonden was vast¬
gelegd in een aantal plakkaten. Deze ver¬
ordeningen werden in de loop van de tijd
- nauwelijks gewijzigd - door de Staten van
Holland steeds opnieuw afgekondigd11
om aldus de inhoud nog eens onder de
aandacht te brengen. Voor de achttiende
eeuw zijn er twee plakkaten van bijzon¬
der belang. In de eerste plaats is dat het
plakkaat voor de zeedriften en strandvon¬
derijen van 1698. Dit werd in 1739 weder¬
om afgekondigd. De belangrijkste twee

artikelen daaruit luidden als volgt. Het
eerste artikel verbood iedereen strandvon¬
den te aanvaarden, omdat alleen de rent¬
meester of diens substituut ter plaatse, de
strandvonder, daartoe bevoegd was. Bo¬
vendien mocht niemand, zo stond in het
tweede artikel, die daarvoor geen specia¬
le toestemming had, zich ’s nachts of over¬
dag op het strand bevinden in perioden
waarin goederen aanspoelden of naar ver¬
wachting spoedig aan wal zouden komen
drijven. Overtreders moesten terecht staan
voor het Hof van Holland in Den Haag,
de instelling die vanouds in eerste instan¬
tie was belast met de berechting van mis¬
daden tegen de provinciale overheid.12
Straffen op overtreding van de bepaling
werden niet vermeld. In 1772 kondigden
de Staten van Holland een herzien plak¬
kaat voor de zee- en strandvonderij af.13
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Hierin werd nogmaals herhaald dat de
stranden onder het beheer van de rent¬
meester en zijn plaatselijke substituten be¬
rustten. Duidelijk werd gesteld dat alleen
met hun toestemming goederen en
scheepsmaterialen mochten worden ver¬
zameld.
In de tweede plaats is van belang het plak¬
kaat tegen het beroven of plunderen van
verongelukte of gestrande schepen uit
1724.14 Hierin stond dat niemand aan
boord van een vaartuig in nood mocht
gaan zonder de uitdrukkelijke toestem¬
ming van de in de buurt of aan boord ge¬
bleven schipper of diens vervanger(s) ‘op
poene van met de dood gestraft te wer¬
den’. En degenen die deze toestemming
van de schipper verkregen hadden, dien¬
den te handelen overeenkomstig zijn wen¬
sen ‘op poene van gegeeselt, gebrandmerkt
en den lande uitgebannen te worden’. Te¬
vens werd het uitdrukkelijk verboden de
schepen, ladingen en bemanning enig let¬
sel of nadeel toe te brengen, wederom ‘op
poene van met de dood gestraft te wer¬
den’. De reden voor een dergelijke veror¬
dening was de ervaring dat sommige
bergers intimidatie en geweld niet schuw¬
den om een klus te krijgen. Een verlaten
vaartuig werd al gauw als wrak be¬
schouwd.15 De praktijk wees uit dat een
dergelijk schip zelden meer vlot kwam.
Door de branding verwerd de gestrande
koopvaarder veelal al spoedig tot
brandhout.
Schipbreukige goederen die na een ‘jaar
en dag’ niet door de eigenaar waren terug¬
gevorderd, vervielen aan de hoogste ge¬
westelijke autoriteit, de Staten van
Holland.16 In dat geval kregen de strand¬
vonders 5% van de opbrengst van de vei¬
ling als tegemoetkoming in de gemaakte
kosten. Goederen met een bederfelijk ka¬
rakter werden zo spoedig mogelijk publie¬
kelijk geveild.17 Een dergelijke verkoping
geschiedde uit naam van de rentmeester,
nadat deze ten minste vier dagen tevoren
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door een aankondiging openbaar was ge¬
maakt. Als de eigenaar zich achteraf meld¬
de, kreeg hij de opbrengst van de verkoop.
Uiteraard moest degene die zijn eigendom¬
men - of de opbrengst daarvan - terug wil¬
de hebben, steeds de gemaakte bergingsen bewaringskosten vergoeden. Daartoe
behoorden onder andere de vergoeding
voor de strandvonder, de huur van de
opslagruimte, de kosten van de adverten¬
ties in de krant, de aanplakbiljetten, de
vergoeding voor de omroeper, de lonen
van sjouwers en wachten, de huren van
paarden en wagens, en eventueel het
kraangeld. De strandvonders werden per
karwei betaald en berekenden meestal zeer
willekeurige bedragen voor hun diensten,
wat aanleiding gaf tot vele klachten. Het
plaatselijke strandvonderspakhuis diende
als opslagplaats voor aanspoelsels. Grote
hoeveelheden werden elders ondergebracht
of bijvoorbeeld afgedekt met zeilen op de
dijk neergezet en vervolgens in opdracht
van de strandvonder door wachten
bewaakt.18
Strandroverij betekende niet alleen een
verstoring van de openbare orde, het
vormde tevens een moreel probleem. Ook
de kerkelijke overheid besteedde daarom
aandacht aan de jutterij. Zo werd de
priester van Egmond in 1767 benaderd om
zijn parochianen tijdens de kerkdienst op
te roepen de op de kust aangespoelde goe¬
deren afkomstig van de gestrande Oostindiëvaarder Vrouwe Elisabeth Dorothea in
te leveren. En niet zonder resultaat, want
een aantal mensen bracht vervolgens
strandvonden naar de priester. Deze
laatste ging zelfs nog verder door te ver¬
zoeken het geld dat sommigen als bergloon
kregen in de armbus te stoppen.19 Bijna
dertig jaar eerder, na stranding van de met
wol beladen Vrouwe Catharina bij Eg¬
mond aan Zee, werd de dominee in Zandvoort door de strandvonder gevraagd de
kerkgangers te manen de aangespoelde wol
in te leveren. Deze predikant kweet zich

met zoveel ernst van zijn taak dat nog die¬
zelfde nacht veel wol bij een plaatselijke
substituut van de rentmeester over de
schutting werd geworpen.20 Daar de wol
op diverse plaatsen aanspoelde, benader¬
den de betrokken Amsterdamse kooplie¬
den ook de pastoor van Castricum. Maar
in dit geval had de donderpreek een ave¬
rechts effect. Het gevolg was namelijk dat
er die avond in december 1738 een grote
hoeveelheid wol heimelijk naar Uitgeest
werd overgebracht! Naar aanleiding van
de oproep werd het goed dus snel ver¬
plaatst. Toch had de bemoeienis van de
kerk plaatselijk zeker invloed. Verschillen¬
de jutters verklaarden later juist hierdoor
de goederen alsnog te hebben aange¬
bracht.21 De werkzaamheden van de cle¬
rus bleven evenwel beperkt tot het op de
kansel aflezen van de plakkaten en het
aansporen van de gelovigen de gestolen
spullen onmiddellijk naar de strandvon¬
ders te brengen.
De houding van de bevolking
Hoe keken de Noordzee-kustbewoners ei¬
genlijk aan tegen die door de zee op het
strand geworpen goederen en drenkelin¬
gen? Liet de bevolking drenkelingen veel¬
al aan hun lot over, omdat er enkel en
alleen interesse was voor de strandvonden?
Of speelden wellicht andere motieven een
rol? En vond er op grote schaal lijkenroof
plaats?
Duidelijk was dat strandjutters zich ont¬
fermden over zaken die niet van hen wa¬
ren. Zij waren gewoon, zoals één van hen
het uitdrukte, ‘om een fortuijntje langs
strand te loopen’.22 Dit hing samen met
de diepgewortelde overtuiging van vele
kustbewoners dat zij recht hadden op de¬
ze schipbreukige goederen die de voorzie¬
nigheid hun als het ware in de schoot
wierp. Overtuigd van de legitimiteit van
hun handelen werd deze opvatting van ou¬
ders op kinderen doorgegeven. Met andere
woorden: aanspoelsels zorgden in de ogen

van de kustbevolking voor brood op de
plank en hout in de kachel. Bovendien
doorbrak een dergelijke, spectaculaire ge¬
beurtenis de dagelijkse sleur. Als er een
schip op de kust liep of dreigde te stran¬
den, ging dit bericht dan ook als een lo¬
pend vuurtje door het dorp.
Naast koopmansschappen en scheepsma¬
terialen spoelden er ook drenkelingen aan
op het strand. Door bijgeloof werden de¬
ze schipbreukelingen vaak aan hun lot
overgelaten. Sommige kustbewoners zagen
namelijk in een stranding de straffende
hand van God, zodat het redden van de
slachtoffers afkeurenswaardig werd
geacht. De hardnekkige overtuiging dat ie¬
mand die een schipbreukeling redde en al¬
dus de zee haar prooi ontnam, gedoemd
was vroeg of laat zélf te verdrinken, droeg
eveneens aan deze afstandelijke houding
bij. Ook was men bang een drenkeling aan
te raken. Daarnaast kostte een foutief be¬
grip van de plakkaten menig te water ge¬
raakt persoon het leven. In het plakkaat
voor de strand- en zeevonderij van 1739
werd er immers op gewezen dat niemand
‘eenige zeevonden of andere verdronke
goederen, of ook drenkelingen’ mocht
aanvaarden. Hoewel hiermee echter niet
werd bedoeld dat nog levende schipbreu¬
kelingen aan hun lot moesten worden
overgelaten, verkeerden toch vele kustbe¬
woners in deze veronderstelling. In het
reeds genoemde plakkaat van 1724 stond
echter duidelijk dat ‘iegelijk van onse on¬
derdanen gehouden sal zijn, de scheepen
en goederen, soo binnen als buiten gaats,
in nood zijnde, na sijn vermoogen, alle
hulpe en bijstand te doen’.23 Zelfs som¬
mige strandvonders bleken hun verplich¬
tingen ten opzichte van drenkelingen niet
te kennen.24
Bij de reeds genoemde stranding van het
VOC-schip Vrouwe Elisabeth Dorothea in
1767 verloren vele tientallen opvarenden
het leven. De aangespoelde goederen wer¬
den door hele dorpsgemeenschappen ille9
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gaal verzameld, zonder dat de lokale
strandvonders dit konden verhinderen. Dit
incident, dat zijn weerga in de achttiende
eeuw niet kent, was voor de Staten van
Holland zelfs aanleiding stappen te onder¬
nemen om tot een nieuw plakkaat voor de
strandvonderij te komen. De procureurgeneraal van het Hof van Holland advi¬
seerde permanent op de stranden te laten
patrouilleren en daarvoor een extra strand¬
vonder te benoemen. Tevens dienden de
voorzieningen voor de goederenopslag en
het reddingswezen verbeterd te worden.
Ondanks de niet ongunstige reacties van
de vier rentmeesters op het ontwerp raakte
dit echter in de vergetelheid. Er werd in
1769 dus geen nieuw plakkaat uitge¬
vaardigd.25
Wat het reddingswezen betreft, ontstond
overigens door particuliere en overheidsi¬
nitiatieven in de tweede helft van de acht¬
tiende eeuw geleidelijk een hulpvaardiger
houding ten opzichte van schipbreukelin¬
gen. Zo werd te Amsterdam in 1767 de
‘Maatschappij tot Behoudenis van Drenckelingen’ opgericht. Allereerst deed de¬
ze maatschappij er alles aan om het mis¬
verstand uit de weg te ruimen dat men een
te water geraakt persoon niet mocht hel¬
pen. Er werd een premie van zes gouden
dukaten of een gouden gedenkpenning be¬
loofd voor iedere binnen de Republiek ge¬
redde drenkeling. Daarnaast ijverde de
organisatie in woord en geschrift voor de
verspreiding van kennis van reanimatiemethoden, zoals het blazen van lucht in de
longen. Tot dan toe overleden de meeste
geredde schipbreukelingen naderhand,
omdat de hulpverlener niet goed wist wat
te doen. Zo gebeurde het wel dat drenke¬
lingen, in de veronderstelling dat zij de
maag vol met water zouden hebben, aan
de benen werden opgehangen, met het
hoofd naar beneden, of krachtig over een
ton werden gerold om op deze wijze de le¬
vensgeesten op te wekken. Deze hulppo¬
gingen leidden slechts zeer zelden tot
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herstel. Integendeel, men ‘solt de ramp¬
zalige slachtoffers ener onkundige hulp
dood’, aldus een verontwaardigde tijdge¬
noot.26 Ook het in de achttiende eeuw
vrij onbekende verschil tussen dood en
schijndood werd menig schipbreukeling
fataal.
Niettemin bleef de drenkeling voorlopig
nog afhankelijk van de plaatselijke bevol¬
king, die schepelingen in nood weliswaar
niet handenwrijvend aan hun lot overliet,
maar veelal weinig kon uitrichten door het
ontbreken van noodzakelijke hulpmidde¬
len. Spontane stoutmoedige reddingen
werden desondanks incidenteel verricht.
Ook de jutters hadden aandacht voor de
slachtoffers van een scheepsramp, hoewel
zij hun humanitaire overwegingen tevens
als voorwendsel gebruikten om hun ver¬
boden aanwezigheid op het strand ten tij¬
de van een stranding te verklaren. Of zij
droegen - na arrestatie - ter verschoning
aan dat zij dit keer dan wel gestolen had¬
den, maar in andere gevallen bij het ver¬
ongelukken van schepen met gevaar voor
eigen leven vele levens hadden gered. Zo
vond een inwoner van Petten strandroof
èn hulpverlening aan slachtoffers goed te
combineren, omdat het zijn gewoonte was
‘als er storm en nood is, (...) doorgaans
na het strand te gaan om te zien of hij
menschen redden kan, en dat hij dan ook
een sloopje medeneemt en ook wel zijn
kriel om te zien of er boter, castanjes of
wat het wezen mogt aan ’t strand mogte
gekomen zijn, om zig daarvan te be¬
dienen’.27
Van een aantal in moeilijkheden geraak¬
te schepen kon de gehele bemanning of al¬
thans een deel daarvan zichzelf tijdig in
veiligheid brengen. In sommige gevallen
lukte dat echter niet en verging het schip
met man en muis. Vermeldingswaard is
hierbij overigens dat de geredde schipbreu¬
kelingen in hun verklaringen nergens op¬
merkten of zelfs maar suggereerden dat zij
op zee waren misleid door dwaallichten

‘Het stranden van de kaag van schipper Klaas Ringels. Op woensdag 2 december 1776 is onder de Vlieter,
bij Texel voor zijn anker, door een storm uit den zuidoosten, op de westkust in den grond geslagen, de
kaag van Klaas Ringels, voor het schip van Jan Rousman naar Essequebo, 2 passagiers benevens 3 men¬
schen aan den ligter behoorende zijn gered, door den Amelander schipper Hartman Pieters, na dat ze
10 uure in de mast gezeten hadde’. Bron: Maritiem en Jutters Museum, Oudeschild.

langs de kust.
Af en toe vonden de strandvonders aan¬
wijzingen dat er drenkelingen waren be¬
roofd.28 Dan bleken bijvoorbeeld de
zakken van hun kleding uitgehaald of
opengesneden. Soms keerden nieuwsgie¬
rigen de doden om. Ook de strandvonders
zelf gingen bij de behandeling van lijken
wel eens over de schreef. Zo stopte bij¬
voorbeeld een van hen te Rockanje in 1768
de stoffelijke overschotten in twee kuilen
in de duinen in plaats van op een behoor¬
lijke wijze te kisten of op het kerkhof te
begraven.
Het optreden van de bevolking: de jutters
In de achttiende eeuw waren strandingen
beslist geen ongewoon verschijnsel. Her¬
haaldelijk liepen er schepen op de kust van

Holland en de Waddeneilanden. De ge¬
vaarlijke lage wal van de Noordzee en de
overheersende westenwind waren dan ook
goede redenen om deze kust te vrezen. Bo¬
vendien veranderden vaargeulen onder in¬
vloed van wind, zee- en getijdestromingen
voortdurend van ligging. Grondzeeën wa¬
ren uiterst verraderlijk. Even plotseling als
ondiepten waren ontstaan, verdwenen de¬
ze weer. Zodoende leden schepen en ladin¬
gen, ondanks het gebruik van loodsen en
velerlei navigatiemiddelen, vaak onder
overmacht op zee. Meestal waren storm
of slechte weersomstandigheden de oor¬
zaak van een stranding. Ook kon het schip
uit de koers zijn geraakt of averij hebben
opgelopen, waardoor het onbestuurbaar
werd. Tevens was het mogelijk dat een
koopvaarder verzeilde doordat een loods
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zich in de merken vergiste. Verder kon het
gebeuren dat een wanhopige kapitein
besloot - als laatste redmiddel om de op¬
varenden in veiligheid te brengen - zijn
schip op het strand te zetten.
In de periode 1700-1795 dienden er in to¬
taal 28 zaken van strandroverij voor het
Hof van Holland.29 En hoewel deze za¬
ken zeker niet de werkelijke omvang van
dit verschijnsel in de achttiende eeuw aan¬
geven en veeleer moeten worden be¬
schouwd als het spreekwoordelijke topje
van de ijsberg, komt hieruit toch een be¬
paald beeld van de jutters naar voren. De
eerder geuite bewering dat de autoriteiten
in de achttiende eeuw geleidelijk meer aan¬
dacht kregen voor de bestrijding van de
strandroof blijkt te kloppen met de sprei¬
ding van de zaken in de tijd. In de perio¬
de 1700-1749 dienden er negen processen
voor het Hof en in de tijdsspanne 17501795: negentien. Het ging hierbij om stran¬
dingen van Nederlandse en buitenlandse
koopvaarders en vissersschuiten, waaron¬
der twee rijkbeladen Oostindiëvaarders
van de Kamer Amsterdam. Een greep uit
de aangespoelde goederen geeft een indruk
van hun verscheidenheid: specerijen, le¬
vensmiddelen, drank, stoffen en scheeps¬
materialen.
Een schip in nood werd door de plaatse¬
lijke bevolking met grote belangstelling ga¬
de geslagen. Dit leverde immers öf
bergingswerk öf strandvonden op. Zoals
vermeld, was het verboden zich op het
strand te bevinden wanneer daar goede¬
ren lagen of weldra zouden aanspoelen.
Niettemin was een aantal kustbewoners re¬
gelmatig langs de vloedlijn te vinden, op
zoek naar strandvonden. En wanneer zij
werden betrapt, rechtvaardigden zij hun
aanwezigheid daar doorgaans met onbe¬
kendheid met de plakkaten voor de strand¬
vonderij. Het feit dat de kustbevolking
niet op de hoogte was, of althans te ken¬
nen gaf dit niet te zijn, vormde voor de
strandvonders een groot probleem. Nu
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valt het nog te begrijpen dat de gewone
dorpelingen de verordeningen niet paraat
hadden. Het was echter bedenkelijk dat
ook sommige ambtsdragers, zoals een
schepen uit Petten en een Alkmaarse no¬
taris,30 dit zeiden. De strandvonders van
Scheveningen drongen er in 1738 daarom
niet voor niets op aan de plakkaten op de
strandvonderij opnieuw te publiceren, ‘alsoo deselve reeds soo oud sijn dat de
meeste menschen geen kennis daar van
hebben’.31 In 1739 werd hieraan door de
Staten van Holland gehoor gegeven en
vaardigde men het plakkaat van 1698 op¬
nieuw uit.
Strandroof geschiedde echter niet alleen uit
onwetendheid. Er speelden nog andere re¬
denen een rol. In de bestudeerde pro¬
cesstukken verwijzen betrapte jutters
voortdurend naar het eeuwenlange gebruik
om aangespoeld goed als buit mee naar
huis te nemen.32 Sinds mensenheugenis
gaven ouders deze opvatting aan hun kin¬
deren door. Toch was de belangrijkste
drijfveer om te jutten de nijpende armoe¬
de. In de ogen van de kustbewoners lag
het huishoudgeld bij wijze van spreken op
het strand. De lading van een gestrand
schip betekende voor hen een onmisbare
aanvulling op hun karige inkomen. Dit
moge blijken uit de volgende gebeurtenis.
Toen de Scheveningse strandvonder op een
vroege ochtend in april 1745 - daags na de
stranding van een uit Nantes afkomstige
koopvaarder - naar het strand ging, kwam
hij daar een dorpsgenoot tegen met wat
boter bij zich. De functionaris zei verma¬
nend tegen hem: ‘Keerel wat gaaje begin¬
nen? Dat maje niet doen. Dat weetje wel’,
waarop de aangesprokene antwoordde:
‘Scheepen dat weet ik wel, maar ik doe het
uit armoede’.33
De grootte van het gestrande schip bepaal¬
de in belangrijke mate de belangstelling
van de kustbevolking. Bij strandingen van
kleine vaartuigen waren meestal slechts en¬
kele jutters actief. Daarentegen waren

soms hele dorpsgemeenschappen betrok¬
ken bij op de kust gelopen, rijkbeladen
schepen. Zo kwam in november 1767 de
Oostindiëvaarder Vrouwe Elisabeth Do¬
rothea van de Kamer Amsterdam door
zware storm in moeilijkheden. Noodge¬
dwongen werden de ankers uitgeworpen
voor Petten, omdat geen loodsboot het
aandurfde ter assistentie uit te varen. De
ankers hielden het echter niet en het re¬
tourschip dreef naar de kust. Al stotende
brak de Vrouwe Elisabeth Dorothea tus¬
sen Petten en Callantsoog in tweeën.
Slechts zes van de circa tachtig opvaren¬
den wisten levend de wal te bereiken. Daar
werden zij opgevangen door enkele inwo¬
ners van Petten.34 De aangespoelde la¬
ding, bestaande uit onder meer grote hoe¬
veelheden zwarte en witte peper, poeder¬
suiker en verschillende houtsoorten, werd
op grote schaal door inwoners uit een aan¬
tal omliggende dorpen bijeengezocht. Deze
reactie van de kustbevolking illustreert
treffend de schrikbarende omvang van de
strandjutterij in de tweede helft van de
achttiende eeuw. En het was dan ook de¬
ze gebeurtenis die de procureur-generaal
van het Hof van Holland voor ogen had
toen hij in zijn rapport uit 1768 zijn af¬
schuw over de strandrovers uitsprak.
De schipbreuk van de Oostindiëvaarder
Overhout bracht eveneens een groot aan¬
tal dorpelingen op de been. Dit retourschip
van de Kamer Amsterdam was van Cey¬
lon op weg naar zijn thuishaven toen er
in augustus 1777 bij Egmond aan Zee een
vroegtijdig einde aan de reis kwam. Een
grote hoeveelheid kaneel spoelde vervol¬
gens op het strand aan. Dit tot grote vreug¬
de van de kustbevolking, die deze specerij
massaal ging gebruiken als surrogaat voor
de dure pruimtabak. Een aantal jutters
werd echter op heterdaad betrapt.35
In de 28 zaken die tussen 1700 en 1795
voor het Hof van Holland dienden, wer¬
den enige honderden mannen en vrouwen
verhoord op beschuldiging van strandroof

De gestrande ‘Overhout’ in augustus 1777 bij Eg¬
mond aan Zee. Bron: Collectie J. Lute, Heiloo;
Stichting Museum van Egmond te Egmond aan Zee.

en verkoop van aangespoelde goederen.
De leeftijd van de mannen varieerde van
13 tot 74 jaar en die van de vrouwen van
17 tot 54 jaar.36 Kinderen kwamen met
buit thuis of gingen met hun ouders mee
naar het strand. Na de eerdergenoemde
stranding van de Vrouwe Catharina in
1738 bij Egmond aan Zee bijvoorbeeld,
zochten diverse jongelui ijverig langs de
kustlijn naar aangespoelde wol. Zodra de
strandvonder daar echter een opmerking
over maakte, lieten de kinderen dit mate¬
riaal liggen of gaven het onmiddellijk aan
de strandvonder. Ook zij konden immers
worden verhoord en gevangen gezet.37
De mannelijke jutters waren veruit in de
meerderheid. Hun beroepen liepen uiteen
van knecht, arbeider, schipper, visser,
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loods, visverkoper, opkoper, koopman,
herbergier, schoolmeester tot - jawel! strandvonder. Ter hunner verdediging
voerden zij aan gestrande goederen mee
te nemen uit armoede, onwetendheid en
onnozelheid. Of zij beweerden, zoals in het
geval van aangespoelde wol en sits na de
stranding van de Vrouwe Catharina in
1738, de goederen alleen maar naar huis
te hebben meegenomen om te drogen en
te wassen voor de eigenaars. Waarschijn¬
lijk was dit laatste in hun ogen geen echte
strandroof. Zo zag, kort na deze ramp,
een voerman, op zijn tocht van Haarlem
naar De Zijp, langs de gehele weg van
Castricum naar Bakkum wol te drogen
hangen.38 Men ging over tot reinigen om¬
dat schoon goed meer opbracht dan vuil.
Een gering aantal vrouwen nam eveneens
deel aan het verduisteren van koopmansschappen. In het algemeen kan worden ge¬
zegd dat zij in grotere getale deelnamen
aan jutterij als er erg veel langs de vloed¬
lijn te vinden was. Was de omvang van de
buit gering, dan taande hun belangstelling.
Naar aanleiding van de omvangrijke zaak
van de Vrouwe Elisabeth Dorothea wer¬
den er onder meer 32 vrouwen verhoord,
die vrijwel allen verklaarden hiertoe door
armoede te zijn gedreven. Het waren dan
ook voornamelijk huisvrouwen die ge¬
roofd hadden. Naast één arbeidster was
er onder die 32 vrouwen ook een herber¬
gierster. Personen met dit beroep waren
trouwens vaker bij strandroofzaken be¬
trokken. De plaatselijke herberg vervulde
namelijk een centrumfunctie.39 Daar
konden geïnteresseerden horen wie er goed
te koop had, of wie er bij de strandroof
betrokken was. Daar werd eveneens jutterswaar verhandeld.
Hoewel aanspoelsels officieel alleen onder
toezicht van de strandvonders mochten
worden verzameld, woonden dezen soms
te ver van de plaats van de ramp om daar
snel aanwezig te kunnen zijn. Functiona¬
rissen die hun ambt serieus namen, gin¬
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gen overeenkomstig hun functie en plicht
na het vastlopen van een schip verschei¬
dene malen naar het strand om te zien of
er goederen aandreven ten einde die ver¬
volgens voor de eigenaars te (laten) ber¬
gen. Een enkele keer traden zij ook
handelend op. Bijvoorbeeld in oktober
1763, toen een verlaten Zweeds fregat
stuurloos voor de kust van ’s-Gravenzande
dreef. De door zijn alerte knecht gewaar¬
schuwde strandvonder trommelde hulp¬
troepen op en liet deze driemaster
vastmaken aan een vissersschuit om op die
manier de met tonnen pek, teer en spij¬
kers, hout en staven ijzer beladen koop¬
vaarder naar het strand te slepen.40 Door
dit slagvaardige optreden bleef het verlies
voor de eigenaars beperkt.
Vaak was er echter ter plaatse te weinig
toezicht en had de bevolking zodoende ge¬
legenheid te roven. Ook kon het voorko¬
men dat strandvonders niet op hun post
waren. Het zich snel verspreidende nieuws
dat er een schip voor de kust lag, was na¬
melijk voor enkelen van hen geen beletsel
om gewoon naar bed te gaan in plaats van
zich onmiddellijk naar het strand te spoe¬
den. Daar hadden deze functionarissen
tenminste een streng toezicht op de schipbreukige koopmansschappen kunnen uit¬
oefenen en wellicht nog mensenlevens
kunnen redden. Andere strandvonders
verzaakten opzettelijk hun plicht, omdat
zij vonden dat de waarde van de aanspoel¬
sels de kosten niet zou dekken. Van som¬
migen werd door de bevolking zelfs
openlijk beweerd dat zij zich niet goed van
hun taak kweten. Zo waren enige Texe¬
laars van mening dat het aanbrengen van
goed bij een bepaalde strandvonder ver¬
loren moeite was, omdat er toch niet meer
naar omgekeken werd.41
Het plichtsverzuim van de strandvonders
kon nog verder gaan. Er waren er onder
hen ook die zichzelf trachtten te verrijken.
Dit type strandvonder moedigde dorpelin¬
gen aan koopmansschappen van strand te

halen, omdat de eigenaars er toch niet naar
zouden omzien. Het laatste gebeurde bij¬
voorbeeld naar aanleiding van de stran¬
ding in een zware storm van de
Margaretha Galeij bij Hellevoet op 7 de¬
cember 1724. Deze koopvaarder, beladen
met onder andere zijde, wol, tapijt, katoen
en galnoten, was van Smyrna op weg naar
Amsterdam. Met een royaal gebaar nodig¬
de de strandvonder-schout van Rockanje
alle dorpelingen uit om de galnoten die ter
plaatse aanspoelden, bijeen te rapen,42
waarbij hij zichzelf evenmin vergat.
Voor het optreden van georganiseerde
bendes werden in Holland geen aanwijzin¬
gen gevonden. Jutten was (en is) in dit ge¬
west een ad hoe activiteit, die zowel ’s
nachts als overdag werd uitgeoefend. De
gelegenheidsjutter ging hier alleen of met
een paar vrienden naar het strand op het
moment dat er koopwaar lag of werd ver¬
wacht. Dit soort stranddieven vormde ver¬
reweg de grootste groep. De ware rovers
waren natuurlijk dagelijks langs de kust¬
lijn te vinden. Beide categorieën droegen
over het algemeen geen wapens bij zich.
Wel beschikten zij veelal over stokken en
staven - meestal van het verongelukte schip
afkomstig -, waarmee zij zich in geval van
nood tegen de strandvonder verdedigden.
Zeer waarschijnlijk zijn daarbij bij tijd en
wijle rake klappen gevallen.
Af en toe was wapenvertoon van de zijde
van de strandvonder onvermijdelijk. Wan¬
neer deze een dorpsgenoot verdacht van
het illegaal meenemen van gestrande goe¬
deren, kon hij er door huiszoeking ach¬
terkomen of deze persoon de aanspoelsels
thuis had verborgen. Evenals op het strand
kon de strandvonder daarbij worden ge¬
confronteerd met grote agressiviteit, in een
enkel geval zelfs van het hele gezin. De
schout-strandvonder van Egmond vond
het in 1738 om die reden hoog tijd wor¬
den dat er, wat de strandroverij betreft,
orde op zaken werd gesteld ‘vermits de
strandvonders veeltijds haar lijff niet se-

ker zijn, wanneer sij haar pligt na behooren komen waar te nemen’.43 Twintig
jaar eerder, naar aanleiding van de stran¬
ding van het schip de Hoop bij Katwijk
aan Zee, begin januari 1717, verklaarde
een Katwijkse strandvonder door een jut¬
ter ernstig bedreigd te zijn met een stuk
hout. Op een eerder tijdstip had deze
laatste de wacht bij de aanspoelsels zwaar
verwond.44 Bij meer zaken kwam het
trouwens tot enig dreigend optreden tegen¬
over de strandvonder. Van daadwerkelijk
molesteren was echter in het algemeen
nauwelijks sprake. Meestal bleef het bij
dreigende taal. Dat sommige strandvon¬
ders daarentegen verklaarden hiervan
nooit last te hebben ondervonden, heeft
vermoedelijk met het persoonlijk gezag
van de functionaris ter plaatse te maken.
Gevonden koopmansschappen en scheeps¬
materialen van geringe om vang of hoeveel¬
heid werden in manden, slopen of kleding
verstopt. Wanneer het ging om grotere
hoeveelheden werden de goederen met
paard en wagen van het strand gehaald,
en niet alleen door de mannen. Sommige
jutters waagden zich zelfs tot de oksels in
zee om goederen te bemachtigen. Des¬
noods zwommen mannen, vrouwen en
kinderen er naar toe. Grote en kleine hoe¬
veelheden verdonkeremaande goederen
werden verborgen in de duinen, in of rond
het eigen huis, in één van de bijgebouwen,
of in een afgelegen hut. Zo huurde iemand
hiertoe voor een week het schuurtje van
een bokkingroker. De schoolmeester van
Rockanje daarentegen verborg zijn jutterswaar in de toren en verkocht de produkten later in Staats-Brabant.45
Van tijd tot tijd zagen de strandvonders
echter in het geheel geen kans de geroof¬
de aanspoelsels nog te achterhalen. Tevens
kwam het voor dat er op het goed geen ar¬
rest kon worden gedaan, aangezien niet
kon worden aangetoond dat dit van een
verongelukt schip kwam, omdat bijvoor¬
beeld het oorspronkelijke vat door een an15

der was vervangen. Soms waren de delict¬
plegers spoorloos verdwenen. Daar stond
echter tegenover dat de bevolking in be¬
paalde gevallen gehoor gaf aan de oproep
van de strandvonder en de koopwaar als¬
nog naar het pakhuis bracht of deze
’s nachts stiekem op zijn erf gooide. Uit
angst voor de zware straf die een gear¬
resteerde jutter boven het hoofd hing,
besloten sommige vrouwen de door hun
man of kind verzamelde buit toch maar
heimelijk naar de strandvonder te brengen.
Een vrouw gaf bijvoorbeeld verduisterde
boter af bij de strandvonder met de woor¬
den: ‘Sie daar breng ik de booter soo goed
als ik se heb. Het is beeter dat ik se breng
als dat mijn man opgehangen werd’. En
een man overhandigde het gejutte goed,
naar hij zei, ‘op ordre van zijn gerequireerdens moeder’. Weer een ander had de
hand weten te leggen op een aangespoel¬
de partij porselein.46 Eenmaal thuisgeko¬
men bleek zijn vrouw dit geroofde goed
niet in huis te willen hebben, waarop de
gehoorzame echtgenoot het maar naar het
pakhuis van de strandvonder bracht.
Degenen die aangespoelde koopmansschappen en scheepsmaterialen bij de
strandvonder aanbrachten, kregen hier¬
voor veelal een kleine vergoeding, ook al
hadden zij daar op grond van de plakka¬
ten geen enkel recht op. Met zo’n mede¬
deling ging bijvoorbeeld een Scheveningse
omroeper eind oktober 1738 een aantal
malen het dorp rond, toen daar op het
strand, als gevolg van het verongelukken
van de uit Cadix afkomstige Vrouwe Catharina, een grote hoeveelheid wol aan¬
spoelde.47 Ongeveer dertig jaar later
gebeurde iets dergelijks wederom. Bij de
stranding van de Vrouwe Elisabeth Doro¬
thea in 1767 werd de bevolking door de
gemachtigden van de eigenaars opgeroe¬
pen gestrande goederen tegen een derde
van de waarde bij hen in te leveren. Vele
plaatselijke strandvonders verleenden ten
onrechte aan deze actie hun medewerking.
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De betrokken rentmeester deed onmiddel¬
lijk een tegenpublikatie met verwijzing
naar het plakkaat voor de strandvonderij
van 1739 - waarin bepaald was dat de
strandvonden alleen onder zijn toezicht en
zijn functionarissen ter plaatse mochten
worden verzameld -, maar het kwaad was
al geschied. Naar aanleiding van deze
oproep zeiden later, tijdens het verhoor
voor het Hof van Holland, vele verdach¬
ten uit Petten, Callantsoog en omstreken
daaruit te concluderen dat het in dit ge¬
val geoorloofd was naar het strand te gaan
om peper te rapen. Een welgesteld man
verklaarde bijvoorbeeld juist naar aanlei¬
ding van dit bericht naar het strand te zijn
gegaan; anders kwam hij er nooit.48 Ach¬
teraf erkende onder meer de strandvonder
van Wijk aan Zee dat de publikatie inder¬
daad zeer uitnodigend had gewerkt, of¬
schoon hij hiermee alleen maar verduiste¬
ring van de spullen had willen tegengaan.
Ten einde raad stelde een strandvonder
van Petten voor de dorpsgenoten op te
roepen de geraapte goederen aan te bren¬
gen. Een zo grote mensenmassa kon hij
onmogelijk de baas. Bovendien liep de
strandvonder het risico dat de menigte zich
tegen hem zou keren. De functionaris
voegde daarom de daad bij het woord en
ging met alle schepenen het dorp rond om
de burgerij van Petten te manen de strand¬
vonden in te leveren. Deze actie leverde in¬
derdaad enig resultaat op. Ook volgens de
strandvonder te Wijk aan Zee hadden la¬
ter vele strandrovers de goederen alsnog
tegen een derde van de waarde aange¬
bracht.49 Al ontving in de praktijk zeker
niet iedereen dat beloofde bedrag.
Niet alleen strandroofzaken waarbij hele
dorpsgemeenschappen betrokken raakten,
waren moeilijke gevallen voor de strand¬
vonders. Ook het houden van toezicht op
wrakken die bij hoog water enkel met bo¬
ten bereikbaar waren, was bepaald geen
sinecure, nog afgezien van het feit dat men
daarbij al gauw op het terrein van de zee-

vonden - met zijn eigen afhandelingsprocedures - terecht kwam. De kustbevolking
had hierover eigen opvattingen. Zo be¬
weerde een gearresteerde jutter reeds van
jongs af te hebben gehoord dat wanneer
een gestrand schip niet zo lag dat de
strandvonder daar met paard en wagen bij
kon komen, het toegestaan was daarheen
te varen om de geredde goederen vervol¬
gens bij de strandvonder aan te bren¬
gen.50 Naast al dan niet geveinsde
onwetendheid, was er ook in dit soort ge¬
vallen zo nu en dan sprake van opzettelij¬
ke roof. Een wel heel duidelijk voorbeeld
daarvan levert de stranding van het kof¬
schip de Jonge Arnoldus ter hoogte van
Midsland op Terschelling in januari
1783.51 Te goeder trouw hadden verschil¬
lende eilandbewoners beweerd dat de ka¬
pitein met een gerust hart zijn gestrande,
met zout beladen koopvaarder kon verla¬
ten: voor ongewenst bezoek hoefde echt
niet te worden gevreesd. De drossaard van
het eiland zou immers twee dienders stu¬
ren om het schip te bewaken. Bij hoog wa¬
ter gingen dezen echter naar huis om te
eten en drinken, hetgeen gebruikelijk was.
Tevoren hadden de wachten zelfs nog uit¬
geprobeerd of de gestrande koopvaarder
met paard en wagen bereikbaar was, en
volgens hun conclusie was dat geheel on¬
mogelijk. Desalniettemin bleek het
’s nachts voor een aantal soldaten van een
op Terschelling gelegerd detachement in¬
fanterie een koud kunstje de Jonge Arnol¬
dus vanaf het strand te bereiken. Zij
sloopten en stalen alles wat ze maar kon¬
den. Opmerkelijk is dat deze soldaten van
hun luitenant allerhande tips hadden ge¬
kregen om de roof zo succesvol mogelijk
te laten verlopen, zoals het zwart maken
van het gezicht en het omkeren van hun
uitrusting teneinde herkenning te voorko¬
men. De meesten wisten echter dat dit
toeëigenen ten strengste verboden was. In
hun verhoren voerden zij drie redenen aan
ter verklaring van hun daad. Een belang¬

rijke rol had de aanmoediging van de lui¬
tenant gespeeld dat het dwaas zou zijn de
geboden kans niet te benutten. Daarnaast
waren de soldaten op dat moment slecht
bij kas, omdat hun wekelijkse toelage van
zes stuivers al enige tijd niet was uitbe¬
taald. Ook het feit dat zij bij het schip geen
wachten zagen, was van betekenis geweest.
Het systeem van wachten faalde overigens
wel vaker. Bewaking op het strand bleek
lang niet altijd afdoende om bergers van
het schip te houden.52 Zo kwamen Vlie¬
landse bergers, tussen de veertig en zestig
man, zonder toestemming van de schip¬
per - de opdracht tot ontladen was name¬
lijk reeds aan zes Texelaars verleend - in
december 1763 aan boord van de snauw
Juffrouw Elisabeth. Dit met thee, porse¬
lein, ijzer en pek beladen schip was op weg
van Götenburg naar Oostende door een
vliegende storm en zware zee op de kust
van Vlieland gezet. Tekenend is daarbij
dat de bewoners van dit eiland ook de vic¬
tualie aan boord meenamen en de steng
kapten, omdat zij thuis bijna geen brand¬
hout meer hadden. Bij deze gelegenheid
traden de Vlielanders echter zo ruw en
dreigend op dat de schipper verzuchtte: het
lijkt hier wel *’t land der zeeroovers’.53
De praktijk leerde evenwel dat bergers die
zonder toestemming van de schipper of
diens bemanning een al dan niet verlaten
schip betraden, veelal de goederen nader¬
hand aan land aanbrachten omwille van
de vergoeding, ‘also er veele na dat stuijvertje bergloon verlangen’. Ook in het ge¬
val van de Juffrouw Elisabeth belandde
het grootste deel van de lading later in het
Vlielandse pakhuis. Daarbij staat overi¬
gens vast dat zonder de Vlielandse hulp de
zes gecontracteerde Texelaars daar zeker
geen kans toe zouden hebben gezien.
Een enkele maal geschiedde strandroof
met schuiten vanuit zee. Op deze manier
werd in augustus 1744 een aangespoelde
partij hout bij Hoek van Holland onder
de neuzen van de plaatselijke strandvon17

ders in een paar bootjes geladen, zonder
dat zij dit door de overmacht konden ver¬
hinderen. Daartoe deden de functionaris¬
sen nog wel een poging, maar hierop werd
hen dreigend toegebeten dat men hen zou
‘doen haase jaagen’ of ‘de oore vloojen’,
zodat zij zich veiligheidshalve terugtrok¬
ken. Toen de strandvonders van Hoek van
Holland met geweren terugkwamen, sta¬
ken de boten net in zee en hadden de
eersten het nakijken.54
De reactie van de overheid: de straffen
De autoriteiten in het achttiende-eeuwse
Holland hadden in feite meer aandacht
voor bekrachtiging van bestaande wetge¬
ving dan voor introductie van nieuwe.
Sinds Karel V waren de plakkaten met be¬
trekking tot de strandvonderij steeds bij¬
na ongewijzigd herhaald, zonder rekening
te houden met het gecompliceerder wor¬
dende handelsverkeer, en niettegenstaan¬
de het feit dat ‘men ondervond, dat de
strandroverijen hier te landen soo frequent
en soo enorm wierden gepleegd’. Het was
de kooplieden er derhalve veel aan gele¬
gen dat omtrent ‘de bewaringe van de
gestrande goederen en coopmansschappen
goede sorg en voorsieninge wierde gedaan,
en de roovers met haar meedepligtigen
exemplaarlijck gestraft’.55 Dit laatste was
de taak van de rentmeesters die overtre¬
ders moesten laten arresteren om hen ver¬
volgens te doen overbrengen naar de
Gevangenpoort in Den Haag. Hoewel
strandroof een ad hoe activiteit was en
geen permanente bedreiging voor de open¬
bare orde vormde, kon het natuurlijk wel
elk moment de kop opsteken. Het was in
ieder geval geenszins zo dat de kustbewo¬
ners zich ongestraft met allerlei aan¬
gespoelde goederen konden verrijken.
Bevoegd in de berechting van gevallen van
strandroof was het Hof van Holland.56
In de achttiende eeuw dienden er 28
strandroverij-zaken voor dit rechtscolle¬
ge. Onder strandroof verstond het Hof zo¬
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wel het beroven van een gestrand schip op
zee als het onrechtmatig meenemen van
goederen die vanuit een gestrand schip op
de kust waren aangespoeld. Het Hof van
Holland werd gevormd door elf raadshe¬
ren. De procureur-generaal verdedigde tij¬
dens het proces de belangen van de
overheid. Tot zijn werkterrein behoorden
het opsporen van misdrijven die onder de
competentie van het college vielen, en het
inwinnen van informatie over een verdach¬
te. Namens de overheid trad hij in het pro¬
ces op als aanklager tegen de verdachte.
Tegen de laatste eiste hij doorgaans een
straf die vervolgens onder verantwoorde¬
lijkheid van de overheid werd uitgevoerd.
Naar aanleiding van ontvangen informa¬
tie over strandroof van bijvoorbeeld de
rentmeesters en plaatselijke strandvonders
of van de betrokken kooplieden, kon de
procureur-generaal besluiten tot een voor¬
onderzoek.57 Had hij voldoende aanwij¬
zingen voor het daderschap van de ver¬
dachte, dan werd het Hof ingelicht met het
verzoek de zaak nader te bestuderen. Dit
college kon vervolgens de beslissing nemen
om twee raadsheren tot commissarissen te
benoemen om in de aanhangige zaak de
verdachten en getuigen te verhoren.
De raadsheren-commissaris konden de
verhoren in Den Haag houden, wat voor¬
al gebeurde wanneer er weinig personen
bij een zaak betrokken waren. Zij hadden
echter ook de mogelijkheid een onderzoek
ter plaatse in te stellen. De duur van zo’n
onderzoek varieerde van een paar weken
tot enkele maanden. Bij een dergelijke
missie gingen naast de twee raadsheren,
ook de procureur-generaal en de griffier
mee. De deurwaarder reisde dan alvast
vooruit om een aantal personen voor de
raadsheren te dagvaarden.58
Verdachten konden in hechtenis worden
genomen of voor verhoor worden geci¬
teerd. Bij gevangenneming werd beslag ge¬
legd op de goederen van de verdachte,
omdat deze in principe zelf de kosten van

detentie en proces moest dragen. De raads¬
heren verhoorden getuigen, verdachten en
strandvonders ter plaatse om zoveel mo¬
gelijk informatie in te winnen. Een enke¬
le keer werd een verdachte tot vier maal
toe ondervraagd, aangezien de gegeven
antwoorden niet bleken te kloppen, of om¬
dat er plotseling nieuwe feiten aan het licht
waren gekomen. Verhoren door de raads¬
heren-commissaris geschiedden onder ede
in aanwezigheid van in ieder geval twee
raadsheren, naast de procureur-generaal
en de griffier. Vonden de verhoren in Den
Haag plaats, dan namen vaak meer leden
van het Hof hieraan deel. De procureurgeneraal stelde de vragen op. In de acht¬
tiende eeuw was het verhoor erg belang¬
rijk, omdat men een bekentenis nodig had.
Een lijfstraf kon namelijk alleen worden
opgelegd aan een verdachte die had be¬
kend. Als de verdachte aanvankelijk ont¬
kende, werden nadere verhoren gehouden.
Ook kon worden overgegaan tot een con¬
frontatie met getuigen. Een nog krachti¬
ger middel was de pijnbank. Na het
verkrijgen van een bruikbare bekentenis
diende de procureur-generaal zijn eis in,
waarna het Hof vonnis wees. Soms nam
dit rechtscollege de strafeis in zijn geheel
over, dan weer was het vonnis lichter.59
Werd een strandrover op heterdaad be¬
trapt, dan kon hij of zij direct in hechte¬
nis worden genomen. Het Hof diende
hieromtrent dan wel onmiddellijk te wor¬
den ingelicht. Bij voortvluchtige verdach¬
ten bestond de mogelijkheid dat er bij
verstek werd geprocedeerd. De voort¬
vluchtige werd dan in zijn laatst bekende
woon- of verblijfplaats door een openba¬
re dagvaarding verzocht voor het Hof te
verschijnen. In dergelijke gevallen luidde
de uitspraak veelal verbanning.60
In de plakkaten voor strandvonderij werd
doorgaans niet vermeld welke straffen er
op een bepaald vergrijp stonden. Vaak
werden lijfstraffen (verminking, brand¬
merken, geselen etc.) en verbanning uit

Holland en zijn buurgewesten opgelegd.
Soms werd zelfs de doodstraf uitgespro¬
ken. Dit laatste overkwam twee strandvon¬
ders uit Noordwijk aan Zee in 1721.
Beiden waren officieel gewaarschuwd dat
er wol zou kunnen aanspoelen uit veron¬
gelukte schepen, waarvan er enkele af¬
komstig waren uit het door een pestepi¬
demie getroffen Marseille. Ruiters pa¬
trouilleerden daarom alle dagen langs het
Hollandse strand. Eind december 1720
spoelde er inderdaad een paar van de ge¬
vreesde balen wol in Noordwijk aan Zee
aan. De strandvonders ter plaatse boden
aan zorg te dragen voor de bewaring en
verbranding van alle besmette produkten.
In feite vernietigden zij echter maar een
klein deel van de wol. De rest werd in het
zand verstopt om deze later ten eigen voor¬
dele te verkopen. Voor straf werden bei¬
de functionarissen ‘met de koorde gestraft
..., dat er de doot na volgt’.61 De zoon
van één van hen werd wegens medeplich¬
tigheid voor vijf jaar verbannen.
Meestal werden er combinaties van
lijfstraffen en verbanning opgelegd, bij¬
voorbeeld uitwijzing en geseling, of met
roeden gegeseld en drie jaar tuchthuis en
vervolgens levenslang gebannen. Vermel¬
denswaard is hierbij de opmerking van de
procureur-generaal in een zaak uit 1745
dat hij geen brandmerk wilde eisen, om¬
dat dit levenslang zichtbaar zou blijven.
Hij gaf er de voorkeur aan van deze straf¬
eis af te zien in gevallen waarin die niet
uitdrukkelijk in de wet stond.62 Andere
procureurs-generaal deelden deze mening
niet. De straffen die bijvoorbeeld naar
aanleiding van de zaak Vrouwe Elisabeth
Dorothea in 1768 werden uitgedeeld, va¬
rieerden van met de strop om de hals ge¬
selen, brandmerken en voor zes jaar
gebannen tot drie dagen op water en
brood. Vrouwen kregen gelijke straffen als
mannen: gebrandmerkt, met roeden gege¬
seld en levenslange verbanning. Voor me¬
deplichtigheid aan strandroof kon men
19
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bijvoorbeeld krijgen 21 dagen op water en
brood en tentoonstelling aan de schand¬
paal; in geval van geringere deelneming:
drie dagen water en brood.
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat
de hoeveelheid of waarde van de geroof¬
de goederen bij het bepalen van de straf
een rol speelden. Hoewel de geringe waar¬
de soms door de procureur-generaal als re¬
den werd aangevoerd om het proces niet
te vervolgen, besteedde hij hieraan in an¬
dere zaken geen aandacht en was het ver¬
grijp op zichzelf voor hem voldoende om
strenge straffen te eisen.63
Een enkele keer werd voor strandroof een
lichte straf opgelegd, te weten het terug¬
geven van de wol aan de kooplieden en het
betalen van de kosten van justitie met
daarbij de waarschuwing voortaan van
aanspoelsels af te blijven.64 Bewust van
zijn misstap kon een arrestant zich name¬
lijk in een rekest, waarin hij verzachten¬
de omstandigheden aanvoerde, tot het Hof
richten. Berouw tonen wilde wel eens hel¬
pen om de geëiste straf te verlichten, bij¬
voorbeeld in de zaak van Jacob Slot. Deze
42-jarige Texelse oestervisser verkocht in
1790 uit een wrak gehaalde tabak, omdat
de standvonder had gezegd dat die niets
meer waard was. Wel zo’n veertig a vijf¬
tig Texelaars deden voorspraak om hem
vrij te pleiten. Slot vond dat een berger
veel waagde - ook voor het redden van
mensenlevens - en daar weinig voor terug
kreeg. Het Hof vonniste dat Slot drie da¬
gen water en brood kreeg en de goederen
moest restitueren. Bij een ander proces, in
1785, stond een aantal inwoners van Scheveningen terecht wegens het weghalen van
aanspoeld hout van geringe waarde. De
baljuw van ’s-Gravenhage had hier werk
van gemaakt en vijf dorpelingen, onder
wie kinderen, vrouwen en bejaarden, gear¬
resteerd. De kerkeraad diende mede na¬
mens de kerkmeesters en regenten van de
godshuizen en een aantal Scheveningers
een verzoek tot amnestie in. Door het ver¬
22

volgen van hun medebroeders, zo voerden
zij aan, zouden vele ingezetenen in het on¬
geluk worden gestort en aan de bedelstaf
geraken, terwijl het om gerespecteerde lie¬
den ging, die nog nooit een misdaad had¬
den begaan. In dit geval werd volstaan met
een waarschuwing.65
Tevens toonde het Hof zich nu en dan ge¬
voelig voor persoonlijke omstandigheden.
Zo had meester-kleermaker Willem van
Eeringen uit Noorderwijkerhout,66 een
onkreukbare huisvader van vier kinderen,
van arme mensen wat losse wol gekocht.
Het betrof wol waarnaar de strandvonders
en de eigenaars al lange tijd niet meer had¬
den omgekeken. Van Eeringen zag in de¬
ze koop daarom weinig kwaad, totdat hij
op een avond thuis kwam en zijn vrouw
hem vertelde dat er een deurwaarder van
het Hof van Holland was geweest. Deze
laatste had een dagvaarding achtergelaten.
Aangezien hij niet goed wist wat dit bete¬
kende, liet Van Eeringen het document
aan een kennis lezen. Pas toen drong de
betekenis van de dagvaarding tot de arme
kleermaker door. Hij schrok zo ontzettend
dat hij hals over kop het gewest uitvlucht¬
te, zijn zwangere vrouw met de kinderen
achterlatend. Het noodlot bleef hem ech¬
ter achtervolgen. Zijn huis brandde af en
daarna overleed ook nog zijn vrouw in het
kraambed. Ten einde raad richtte Van Ee¬
ringen zich in een rekest tot het Hof, want
hij wilde voor zijn kinderen gaan zorgen.
De raadsheren vonnisten dat de resteren¬
de wol aan de eigenaars diende te worden
teruggegeven. Ook werd de suppliant - zo¬
als te doen gebruikelijk - veroordeeld de
kosten van gevangenschap en proces te
betalen.
De Engelse schipper Robert Betty wist zijn
onbekendheid met de Hollandse strandroverij-plakkaten wel heel overtuigend te
brengen. Betty lag met zijn gestrande schip
de Vulture al enige tijd op het strand bij
Scheveningen, toen daar in februari 1761
diverse goederen aanspoelden, afkomstig

van een Frans schip. De schipper hees een
vat rode wijn aan boord en hing deze voor
iedereen zichtbaar in het takel. Zo ook
voor de strandvonder die met enige as¬
sistentie de wijn in beslag wilde nemen.67
De driftige Engelsman weigerde aanvan¬
kelijk het goed over te geven, waarop de
strandvonder het vat aan boord in beslag
nam. Vervolgens werd de vreemdeling
naar de Gevangenpoort overgebracht.
Daar begreep Betty dat zijn optreden niet
verstandig was geweest. Ter verschoning
beriep hij zich op overtuigende wijze op
zijn onnozelheid en onbekendheid met de
taal en de plakkaten. Het Hof toonde be¬
grip voor de aangevoerde verzachtende
omstandigheden en legde een geldboete
op.
Op gevallen van strandroof reageerde het
Hof van Holland in de achttiende eeuw in
feite dus meestal met voorbeeldstelling ter
plaatse, zulks geheel overeenkomstig de al¬
gemene tendens van de toenmalige recht¬
spraak. Het uitdelen van zware straffen
had voornamelijk tot doel anderen af te
schrikken zich ook aan strandroof schul¬
dig te maken. Wel wordt uit de door het
Hof van Holland gewezen vonnissen de in¬
druk verkregen dat de arrestanten vrij wil¬
lekeurig werden gekozen en dat voorname¬
lijk de lagere klassen werden gestraft. Als
een grote menigte zich in een dorp in de¬
zelfde mate aan strandroof had schuldig
gemaakt, werden slechts enkelen van hen
veroordeeld. En dat waren zeker niet al¬
tijd de personen die de meeste goederen
van strand hadden geroofd. Bij de 28 on¬
derzochte strandroverijzaken werden enige
honderden personen als verdachten voor
de raadsheren geciteerd. In totaal werden
59 personen - onder wie twee vrouwen door het Hof van Holland veroordeeld,
Van hen waren 21 personen betrokken ge¬
weest bij de massale strandroof naar aan¬
leiding van het verongelukken van de
Vrouwe Elisabeth Dorothea in november
1767.

Conclusie
In de volksoverlevering van de Noordzeekustbewoners doen verschillende verhalen
de ronde over het misleiden van schepen
en de haast om deze te plunderen. De kust¬
bevolking zou zich totaal niet bekomme¬
ren om de drenkelingen. Deze verhalen
zijn zonder twijfel sterk geromantiseerd en
overdreven. Nog waarschijnlijker is ech¬
ter dat dergelijke vertellingen over het op¬
zettelijk laten stranden van vaartuigen in
hun geheel zijn verzonnen. Opvallend is
namelijk dat deze steeds zijn vervat in al¬
gemene termen, met vage verwijzingen.
Concrete bewijzen en harde feiten zijn dan
ook nergens te vinden. Bovendien gaat het
vaak om legenden die in verschillende ver¬
sies in diverse kuststreken bestaan.68 Uit
onderzoek naar de zaken van strandroverij voor het Hof van Holland in de acht¬
tiende eeuw dringt zich de conclusie op dat
dergelijke zaken in dit tijdvak langs de
Hollandse kust niet zijn voorgekomen. De
vele strandingen dienen immers eerder te
worden toegeschreven aan de afhankelijk¬
heid van de elementen en de beperkte na¬
vigatiemiddelen, dan te worden geweten
aan misleiding door strandrovers.69 In de
processtukken van het Hof van Holland
zijn voor dit laatste in ieder geval geen aan¬
wijzingen gevonden. Verhalen over opzet¬
telijke misleiding zijn des te onwaarschijn¬
lijker, daar strandingen met grote regel¬
maat plaatsvonden, zoals onder meer
blijkt uit de scheepstijdingen in de Amsterdamsche Courant. Het ligt daarom niet
voor de hand dat de kustbewoners met dit
doel voor ogen allerlei lokacties op touw
zetten.
Uit het onderzoek komt wel duidelijk naar
voren dat een stranding een welkome ge¬
beurtenis voor de Hollandse kustbewoners
was. Het bracht verlichting in hun econo¬
mische nood en was bovendien een door¬
breking van de dagelijkse sleur. Veelal
werd eerst gezorgd voor de drenkelingen
- althans voor zover dit mogelijk was - al23

vorens de bevolking zich op het schip en
de lading stortte. Verreweg de meeste jut¬
ters waren gelegenheidsdieven, die dank¬
baar gebruik maakten van deze unieke
gelegenheid hun schaarse inkomen aan te
vullen. De voornaamste drijfveer was ar¬
moede. Slechts enkelen waren dagelijks
langs de kustlijn te vinden.
De overheid trachtte strandroverij te be¬
perken door allerlei verordeningen uit te
vaardigen en strenge vonnissen uit te de¬
len. Jutters liepen bij hun activiteiten een
groot gevaar. Als zij gearresteerd werden,
was immers de kans op levenslange ver¬
banning groot. Het Hof van Holland von¬
niste enkelen ter voorbeeldstelling aan de

gemeenschap. De lagere klassen liepen
hierbij het grootste risico. Zij waren het
die het vaakst voor strandroof werden ver¬
oordeeld. Het effect van de bepalingen en
straffen was echter gering, aangezien in
hun sociaal-economische omstandigheden
weinig verandering kwam.
Pas in de loop van de negentiende eeuw
zou de omvang van de jutterij geleidelijk
afnemen, door een effectiever beleid, ver¬
beterde navigatiemethoden, uitgebreide
bebakening en kustbewaking, de overgang
van zeil naar stoom, en door het veran¬
derende gedrag van de kustbevolking, om¬
dat hun armoede verminderde.
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ren, omdat de mannen zich reeds op het strand
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Hendrik Hardes (1815 -1871):
grondlegger moderne Japanse scheepsbouw en industrie
Herman Stapelkamp
Inleiding
In de historiografie over de introductie van
de stoomvaart in Nederland is terecht veel
aandacht besteed aan Gerhard Moritz
Roentgen, de stoomvaartpionier in Neder¬
land bij uitstek.1 Een pionier in de ont¬
wikkeling van de stoomvaart die in
Nederland2 ten onrechte in de vergetel¬
heid is geraakt, is Hendrik Hardes. Alleen
J. B. P. Haanappel heeft over Hardes en
dan voornamelijk zijn Japanse tijd (1857—
1861) gepubliceerd.3
In dit artikel wordt een beeld gegeven van
leven en werk van Hendrik Hardes, waar¬
bij de nadruk ligt op de relatie met Japan,
omdat hier zijn grootste verdiensten lig¬
gen.4 Tevens wordt getracht de betekenis
van Hardes te schetsen.
Bij de Marine-Stoomvaartdienst
Hendrik Hardes werd geboren op 10 ja¬
nuari 1815 te Amsterdam. Zijn moeder
heette Anna Hoogenbirk (NieuwLoosdrecht circa 1789-Amsterdam 1860).
Over vader Jacobus (circa 1791 - na 1845)
is weinig meer bekend dan dat hij onder
andere werkzaam was als ambtenaar te
Amsterdam. De geboorteplaatsen van zijn
overige zoons Jacobus (Amsterdam
1813-Amsterdam 1845), Gijsbertus
Bilstijn (Hoorn 1823 - Amsterdam 1892) en
Abraham (Den Helder 1830-Amsterdam
1874) doen vermoeden dat hij aanvanke¬
lijk een maritieme loopbaan volgde. De
oudste broer van Hendrik bleef ongehuwd
en was werkzaam als ambtenaar. De

broers Gijsbertus en Abraham zouden
evenals Hendrik een carrière als machinist
bij de marine volgen en, net als Hendrik,
eindigen als officier!5
Hendrik begon zijn loopbaan op 16 maart
1831 als leerling-smid op de rijksmarine¬
werf te Willemsoord. Zijn dagloon be¬
droeg toen ƒ 0,65, wat hem nog geen
ƒ 20, - gemiddeld in de maand oplever¬
de. Twee jaar later werd hij bevorderd tot

Foto, vermoedelijk van Hendrik Hardes. Bron en
foto: Afdeling Maritieme Historie van de Mari¬
nestaf, Den Haag.

29

Officier-machinist
In dit verband is het noodzakelijk iets te
zeggen over de zogeheten rangassimilatie
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van machinisten en vuurstokers. De
directeur-generaal van Marine had in 1832
bepaald dat de werklieden van de MarineStoomvaartdienst beschouwd dienden te
worden als militairen. In 1837 was bij Ko¬
ninklijk Besluit vastgesteld dat de rang van
machinist le klasse gelijk gesteld diende
te worden aan die van sergeant-majoor.11
Bij Koninklijk Besluit van 20 augustus
1844 nr. 80 werd het Reglement tot orga¬
nisatie van het personeel der machinisten
en vuurstokers bij ’s Rijks Stoomvaart¬
dienst vastgesteld. Met dit reglement - in
1853 herzien - werd tevens het Vaste Korps
Machinisten in het leven geroepen.
Artikel 27 van dit reglement bepaalde dat
‘bij uitzondering aan de meest verdienste¬
lijke tot dit korps behoorende machinisten
van de 1ste klasse, de rang van officier
kunnen verleend worden...’. In rang zou
hij gelijkgesteld worden met een luitenant
ter zee 2e klasse. Hieruit spreekt duidelijk
een herwaardering van het werk van de
machinisten bij de marine.12 De eerste
machinist die de rang van officier kreeg
was Hendrik Hardes. Dit gebeurde op 1
januari 1847, bij Koninklijk Besluit van
6 december 1846 nr. 6. De kapitein ter zee
C. Roest, sinds 1843 inspecteur van
’s Rijks Stoomvaartdienst, was belast met
de selectie van de eerste officieren. Op de
conduitestaat van de machinisten stond
achter Hardes’ naam geschreven: ‘Zeer ge¬
schikt en zeer goed gedrag - verstaat het
smeden en het werken op de bank - weet
zich met zijn ondergeschikten op afstand
te houden en doen respecteren’.13
In oktober 1840 werd de machinist le klas¬
se Hardes geplaatst op het raderstoomschip 3e klasse Hekla. Hiermee zou hij het
jaar daarop zijn eerste reis naar Nederlands-Indië maken. Na in november 1844
overgeplaatst te zijn op het stoomschip
Phoenix, keerde hij begin 1845 terug in patria. Daarna volgde plaatsing op het raderstoomschip 2e klasse Cycloop en het
raderstoomschip le klasse Ardjoeno. Met

De door de Nederlanders gestichte Marineschool van de Shogun te Nagasaki. Op de achtergrond Hardes’ fabriek. Ontleend aan: Deshima: It’s
pictoral heritage (Nagasaki, 1987).

smid 4e klasse, hetgeen een verdubbeling
van zijn inkomsten betekende. Met ingang
van 1 januari 1834 stapte hij over naar de
Marine-Stoomvaartdienst, waar hij vuurstoker le klasse werd.6 In zijn driejarig
contract staat te lezen dat hij tevens func¬
tioneerde als assistent-machinist. Een
opleiding voor stokers en machinisten was
er in die tijd nog niet; men leerde het vak
in de werkplaats of aan boord.7 Het jaar
daarop werd Hendrik bevorderd tot ma¬
chinist 2e klasse en met ingang van 1 juli
1838 tot machinist le klasse.
Het eerste stoomschip waarop Hendrik in
november 1834 geplaatst werd, was de
stoompakketboot Suriname, in 1827 ge¬
bouwd op de marinewerf te Vlissingen,
met machines van Cockerill te Seraing. Dit
gebrekkige schip, oorspronkelijk bestemd
voor de vaart op West-Indië, heeft slechts
kort gefunctioneerd: tien jaar na de bouw
werd het al weer gesloopt.8
In die tijd was er een schrijnend tekort aan
bekwame machinisten, niet alleen in Ne¬
derland, maar ook in bijvoorbeeld Enge¬
land. De werving van vuurstokers was
minder problematisch. De nood was zelfs
zo hoog gestegen dat de inspecteur van de
in 1824 opgerichte Marine-Stoomvaart¬
dienst, de kapitein ter zee Jhr. A. C.
Twent, zich genoodzaakt zag om in het
buitenland naar machinisten uit te zien.
Ook werden premies uitgeloofd voor die¬
genen die een meerjarig contract als ma¬
chinist tekenden.9
Op 17 januari 1836 trouwde Hendrik te
Den Helder met Guurtje den Berger
(1815-na 1871). Uit dit huwelijk zouden
tien kinderen geboren worden, waarvan er
bij Hendriks overlijden in 1871 nog vijf
in leven waren. De drie zonen, Leendert
en twee Jacobussen, waren reeds vroegtij¬
dig overleden.10
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dit schip, waarop later ook zijn broer Gijsbertus zou dienen, vertrok Hardes op 20
december 1850 uit Vlissingen voor een
tweede reis naar Oost-Indië. De Ardjoeno was, samen met de Etna, commandant
luitenant ter zee le klasse G. Fabius, be¬
stemd voor de bestrijding van zeerovers in
de archipel.14 Terug in Nederland, medio
1853, werd Hendrik onder meer belast met
het in gereedheid brengen van de stoomkorvet Medusa.
Uitzending naar Japan
In maart 1856 vroeg Hendrik aan de kapitein-luitenant ter zee Fabius diens mening
over zijn verzoek om naar Japan te wor¬
den uitgezonden. Deze was net van zijn
derde reis naar Japan teruggekeerd. Fa¬
bius heeft waarschijnlijk een goed woordje
voor Hardes gedaan, want met ingang van
1 juni 1856 werd Hendrik ter beschikking
gesteld van het ministerie van Koloniën om
te worden uitgezonden naar Japan. Har¬
des werd geplaatst op de schroefschoener
Japan, één van de drie door de Japanse
regering bestelde lichte stoomschepen. Dit
schip vervoerde het tweede Nederlandse
marine-detachement, waarvan Hardes als
officier-machinist deel zou uitmaken. Het
zevenendertig man sterke detachement
stond onder bevel van de luitenant ter zee
le klasse W. J. C. ridder Huyssen van
Kattendyke, de latere minister van Mari¬
ne (1861-1866).15
Het traktement dat Hardes geboden werd
was heel behoorlijk. De luitenant-machinist, zoals hij ook wel genoemd werd, ver¬
diende ƒ 145, - per maand soldij waarbij
nog eens ƒ 25, - per maand tafelgeld (om
te eten en te drinken) kwam. Bij vertrek
naar zee zou dit bedrag verdubbeld wor¬
den tot bij aankomst in Indië. Tenslotte
kreeg Hardes een compensatie vanwege
zijn gemis van scheepsrantsoen, ƒ 0,50 per
dag, en vrij logies, ƒ 20, - per maand.16
Eenmaal in Japan kregen de manschap¬
pen ook nog eens een speciale toelage van
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de inspecteur van de Marine-Stoomvaartdienst H. Huygens en Fabius moest er op
toezien dat de bestellingen in Batavia op
correcte wijze werden verzameld en door¬
gezonden. De bestelde goederen waren
bestemd voor de bouw van een kleine reparatiewerkplaats en voor het ontginnen
van mijnen. Uit de bestellingen bleek dat
het de Japanners vooral ging om de ver¬
betering van de techniek van de ijzer fa¬
bricage.19
De eerste paal voor de werkplaats werd op
23 december 1857 geslagen, in tegenwoor¬
digheid van een hooggeplaatste Japanner.
Twee maanden later waren de machines
en gereedschappen overgebracht naar de
overkant van de baai. Op 5 maart 1858
bracht de gouverneur van Nagasaki een
bezoek aan de fabriek in aanbouw. Har¬
des gaf tekst en uitleg over de voortgang
der werkzaamheden. De gouverneur was
zeer onder de indruk van Hardes’ arbeid.
Praktisch zonder hulpmiddelen - zelfs een
oven om stenen te bakken moest gemaakt
worden, aangezien de Japanners deze tech¬
niek niet kenden - en zonder gespecialiseer¬
de vaklui had Hardes kans gezien een
begin te maken met de bouw van de fa¬
briek. Bij het graven van de benodigde
funderingsputten stuitte Hardes op grond¬
water. Hij verhielp dit probleem door de
inzet van ongebruikte, voor mijnontgin¬
ning bestemde stoompompwagens van Ne¬
derlands fabrikaat. Ook de problemen met
het heien loste Hardes zelf op. Op 19 juli
1858 werd de eerste steen voor de fabriek
gelegd en kon de bouw beginnen.20
Huyssen was eveneens zeer over Hardes
te spreken. In zijn dagboek schreef hij: ‘Ik
heb met belangstelling de werkzaamheden
te Akoenora door den officier-machinist
bestuurd nagegaan, en met een gevoel van
nationalen trots zag ik daar eene inrigting
tot stand brengen, welke, behalve te Soerabaija, hare weêrgade niet heeft, beoosten
de Kaap de Goede Hoop’.21 In mei 1859
kon de grote smederij met windmachine

de Japanse regering. De toelage van Har¬
des, ƒ 600, - per maand, bedroeg zelfs
meer dan die van Huyssen, waaruit mag
blijken hoe hoog de Japanners zijn werk
waardeerden. Het totale jaarinkomen
van Hardes kwam daarmee op circa
ƒ 10.000, —, vergelijkbaar met een toen¬
malig ministerssalaris.17
Op 26 maart 1857 vertrok de Japan uit
Hellevoetsluis en op 21 september arriveer¬
de men op de rede van Nagasaki. De eerste
zes weken op Deshima werden doorge¬
bracht met het regelen van huishoudelijke
zaken, met name de huisvesting. Huyssen
nam op 1 november de dienst over van de
commandant van het eerste detachement
(1855-1857), kapitein-luitenant ter zee
G. C. C. Pels Rijcken, ook al een latere
minister van Marine (1866-1868). De werk¬
zaamheden van het detachement beston¬
den voor een belangrijk deel uit het geven
van lessen in alle mogelijke aspecten van
de zeevaartkunde aan toekomstige Japan¬
se marineofficieren, circa tachtig in totaal.
Hardes’ aandeel bestond uit het geven van
zes lessen per week in de theorie van de
stoomwerktuigkunde.
De bouw van de ‘fabriek voor het
stoomwezen’
Het grootste deel van Hardes’ tijd zou al
snel in beslag genomen worden door de
bouw van een door de Japanners bestel¬
de constructie- of reparatiewinkel. Hij was
immers, samen met de andere machinisten
en stokers, speciaal uitgekozen om deel uit
te maken van de bemanning van de Japan
om door de Japanse regering bestelde
stoommachines ‘op te stellen, aan de gang
te brengen en aanvankelijk te besturen’.18
In overleg met Huyssen besloot Hardes de
werkplaats te bouwen bij Akanoura (‘het
rode dorp’), tegenover Deshima. Een
maand voor de aankomst van het detache¬
ment waren de machines en werktuigen in
Japan gearriveerd. Als contactpersoon
voor deze zaken in Nederland fungeerde

.

en drie maanden later de stoomhamer in
werking treden. De gouverneur van Na¬
gasaki verrichtte de openingshandeling.
Met de smidsvuren en de in een hulploods
opgestelde draai-, schroef- en boorbanken
konden reparaties aan stoomschepen wor¬
den verricht. Het rapport van Hardes over
de werkzaamheden in de periode 18581859 vermeldt onder meer dat ook de Kanko Maru - het door Nederland in 1855 aan
Japan geschonken raderstoomschip 3e
klasse Soembing22 - in reparatie werd
genomen.23
In 1858 werd ook het Russische fregat As¬
kold onder handen genomen. Het schip
was met zware averij de baai van Naga¬
saki binnengelopen. Hardes stond toe dat
de Russen gebruik maakten van de facili¬
teiten van de stoomfabriek, maar alleen
onder zijn leiding. Als dank voor de as¬
sistentie aan schip en bemanning verleend
zou hij in september 1861 onderscheiden
worden met de versierselen van de Orde
van St. Stanislaus 3e klasse.24 Een ander
staaltje van Hardes’ inventiviteit en impro¬
visatievermogen was de aanleg van een
landings- of aanlegplaats voor stoomsche¬
pen. Hiertoe werd eerst een groot bed van
bamboestengels vervaardigd. Dit werd met
zware stenen zinkstukken naar de bodem
gebracht. Vervolgens werden hierin zes
heipalen geslagen. Om het geheel op de
juiste diepte te krijgen, maakte Hardes ge¬
bruik van een duikerklok. Maandenlang
moet hij in deze klok hebben gewerkt.25
De resultaten van Hardes’ werkzaamheden
In maart 1859 kwam er vrij plotseling een
einde aan het werk van het Nederlandse
detachement. Alle keizerlijke leerlingen
werden, op enkele leerlingen van de offi¬
cier van gezondheid 2e klasse Jhr. J. L. C.
Pompe van Meerdervoort26 na, zonder
opgaaf van reden teruggetrokken. De re¬
den was gelegen in de machtsstrijd tussen
de behoudende en de meer vooruitstreven¬
de, westers gezinde partij, die op dat mo33

grote toekomst voor de stoomvaart in Ja¬
pan. In zijn rapport aan de minister van
Koloniën nam Huyssen de gelegenheid te
baat nogmaals de loftrompet over Hardes
te steken. ‘Ik kan niet nalaten de aandacht
van Uwe Hoogedele te vestigen op en bij
deze hulde te brengen aan den ijver en de
kunde in de door den Heer Hardes bij dit
belangrijke werk aan den dag gelegd, welk
werk de bewondering van alle vreemdelin¬
gen die Nagasaki bezoeken opwekte’.29
Door de introductie van moderne technie¬
ken en werktuigen en de bouw van de
scheepsreparatiewinkel legde Hardes de
basis voor de zware industrie in Nagasaki
(thans de Mitsubishi-scheepswerf). In feite
was de ‘winkel’ de eerste moderne, naar
Westers model ingerichte fabriek in Japan.
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ment in Japan woedde. De 4e november
scheepte het detachement zich in op de
koopvaarder Postillon en keerde ontgoo¬
cheld huiswaarts. Slechts twee personen
mochten van de Japanners hun werkzaam¬
heden voortzetten: Pompe van Meerdervoort om zijn hospitaal en Hardes om zijn
fabriek af te bouwen.27 Ook bleven een
aantal stokers en een machinist achter.
Hun particuliere contract liep door tot de¬
cember 1860, maar werd met vier maan¬
den verlengd tot ultimo april 1861.28
Volgens Huyssen was de vorming van Ja¬
panse machinisten één der belangrijkste re¬
sultaten van het Nederlandse marinedetachement geweest. De Japanners bleken
duidelijk aanleg voor het ingenieursvak te
bezitten en Huyssen voorzag dan ook een
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Een Japans gezantschap, dat Nederland in 1862 bezocht. Bron en foto: Historisch topografische atlas,
Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam.

34

Vertaling van een Japans verzoek om Hardes’ contract met vier maanden te ver¬
lengen, december 1861. Bron: Algemeen Rijksarchief, ‘s-Gravenhage, archief van
het consulaat-generaal te Yokohama 1860-1870.

Kusumoto gaat zelfs nog verder door te
stellen: ‘The role of Hardes in the history
of modern ship-building and industry in
Japan cannot be overestimated; it may not
be too much to say that the basis of the
industrial Japan of today was indeed laid
by Hardes’ efforts in Tokugawa Ja¬
pan’.30 Daarnaast speelde Hardes, samen
met andere marine-officieren, met name
Fabius, een belangrijke rol in de grond¬
vesting van de moderne Japanse marine.
Hardes verliet Japan op 8 april 1861. Op
eigen kosten en met een particulier schip
reisde hij vervolgens van Batavia door
naar Nederland. De 19e augustus keerde
hij terug in Nederland en werd hij op nonactiviteit geplaatst. Voor zijn bijzondere
verdiensten in Japan werd hem bij Ko¬
ninklijk Besluit van 16 mei 1861 nr. 70 de
onderscheiding van ridder in de orde van
de Nederlandse Leeuw toegekend. Maar
Japan zou hem niet loslaten. In mei 1863
sloot Hardes een contract af met de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)
als vertegenwoordiger voor de Japanse re¬
gering in de persoon van de landsheer van
Satsuma voor een order voor goederen ter
waarde van maar liefst ƒ 363.500, - . De
order omvatte onder meer de levering van
een ijzeren schroefstoomkoopvaardijschip, machines, werktuigen, grondstof¬
fen en instrumenten.31 Ook hieruit blijkt
welk een groot vertrouwen de Japanners
in Hardes stelden.
In 1863, 1866 en 1867 trad Hardes op als
gastheer van een aantal van zijn vroegere
leerlingen, onder wie Akamatsu Daisaburo, die een dagboek met zijn reisimpres¬
sies heeft nagelaten. Deze mannen waren
door het shogunaat naar Nederland
gestuurd om een verdere opleiding te ont¬
vangen. Hun verblijf hield verband met
het bij de NHM bestelde en in Dordrecht
bij C. Gips & Zonen te bouwen schroefstoomkorvet de Kaiyo Maru. Hardes be¬
reidde zijn oud-leerlingen een warm
welkom. Zijn broer Gijsbertus zou als
36

officier-machinist deel uitmaken van de
bemanning die het schip naar Japan moest
brengen.32
Een burgerbetrekking
In maart 1864 vroeg Hardes verlof aan.
Reden was zijn slechter wordende gezond¬
heid. Op eigen verzoek werd hij op 18 april
opgenomen in het algemeen psychiatrisch
ziekenhuis ‘Het St. Joris Gasthuis’ te
Delft. De bedoeling was dat hij er tot eind
juni zou blijven, maar op 20 mei werd hij
weer uit het ziekenhuis ontslagen.33 Zijn
gezondheidstoestand was waarschijnlijk
reden uit te kijken naar een minder zwaar
beroep. Met ingang van 1 april 1865 werd
Hardes gedetacheerd op de werf te Fijenoord. Eind 1865, begin 1866 solliciteer¬
de hij, zonder succes, naar de betrekking
van havenmeester aan de Willemssluis van
het Groot Noord-Hollands Kanaal en naar
die van ontvanger der kanaalrechten. De
minister van Marine beval hem voor de
laatste positie bij zijn collega van Finan¬
ciën aan.
In 1867 wilde Hardes naar de wereldten¬
toonstelling in Parijs. Op deze expositie
werd onder meer Japanse kunst getoond.
In eerste instantie werd het verzoek afge¬
wezen, maar met ingang van 16 juli werd
hem alsnog verlof voor 16 dagen verleend
met behoud van non-activiteitstraktement.
Op 1 augustus keerde hij terug in zijn
woonplaats Sloterdijk bij Amsterdam.
Met ingang van 1 juli 1868 werd Hardes
na een langdurige staat van dienst gepen¬
sioneerd met een bedrag van slechts
ƒ 725, - per jaar. Dat was veel te weinig
om behoorlijk van te kunnen leven. Op 5
juli solliciteerde Hardes naar de positie van
machinist bij de Commissie van beheer en
toezicht tot droogmaking der kleine plas¬
sen in Schieland, ten oosten van Rotter¬
dam, thans Prins Alexanderpolder gehe¬
ten. In zijn sollicitatiebrief schreef hij het
liefst voor het belangrijkste stoomwerktuig
in aanmerking te willen komen!34 De

Commissie had weinig bedenktijd nodig.
Na een met goed gevolg afgelegd examen
besloot men Hardes met ingang van 1 ok¬
tober van dat jaar aan te stellen als le ma¬
chinist tegen een beloning van ƒ 85, - per
maand. Bij Koninklijk Besluit van 5 ok¬
tober 1868 nr. 35 kreeg Hardes toestem¬
ming voor het gelijktijdig genot van zijn
pensioen.35 Het gemaal waar Hardes
werkte en woonde,36 was het bo¬
venstoomgemaal Prins Alexander te Kralingse Veer, aan de Schielandse Hoge
Zeedijk. Daarnaast waren er ook nog drie
benedenstoomgemalen werkzaam. Het
Prins Alexandergemaal werd op 24 au¬
gustus 1869 in bedrijf gesteld.37
Hardes’ nieuwe betrekking bleek geen suc¬
ces. Tijdens de vergadering van de Com¬
missie van 11 november 1869 werd de
voorzitter, het lid van Gedeputeerde Sta¬
ten van Zuid-Holland Mr. R. J. C. Metelerkamp, gevraagd naar de verstandhou¬
ding tussen Hardes en de overige beamb¬
ten aan het gemaal. De ‘Eerstaanwezend
Ingenieur’ Jhr. W. J. Backer antwoord¬
de daarop dat hij geen reden had aan Har¬
des’ eerlijkheid en inzet te twijfelen, maar
dat ‘diens stuitende vormen’ hem er on¬
getwijfeld niet populairder op maakten.
Hij zag hierin een duidelijk bewijs dat
Hardes de tact miste ‘om niet aan militai¬
re tucht gewende werklieden te leiden’.
Ondanks Hardes’ belofte tot beterschap
voorzag Backer in de toekomst nieuwe
botsingen.38 Een andere aanwijzing voor
Hardes’ slechte functioneren was het feit
dat hem in januari 1870 nalatigheid kon
worden verweten in het toezicht op de twee
machines en vier pompen van het gemaal.
Blijkens het weekrapport van de rijks¬
werktuigkundige had Hardes een defect
aan een pomp niet tijdig genoeg gesig¬
naleerd.39

Op 27 januari 1871 vroeg Hardes vanwe¬
ge ‘ernstige ongesteldheid, waaraan zoo
het schijnt een blijvende kwaal verbonden
is’ eervol ontslag, wat hem met ingang van
1 april werd verleend.40 Hij overleed op
10 april 1871, slechts zesenvijftig jaar oud,
in het St. Joris Gasthuis, waar hij vanaf
21 maart 2e klasse verpleegd werd.41 Op
13 april werd Hardes begraven in een ge¬
huurd graf op de gemeentelijke begraaf¬
plaats Haagpoort te Delft.42 Zijn vrouw
en vijf dochters liet hij een huis met erf
in Den Helder en een zomer- en winter¬
verblijf met tuin genaamd ‘Vaart- en IJzigt’ in Sloterdijk na.43 Bij Koninklijk
Besluit van 13 januari 1872 nr. 13 ontving
hij als eerste van het Vaste Korps postuum
de titel officier-machinist le klasse, gelijk¬
gesteld met de rang van luitenant ter zee
le klasse. Dit was een duidelijk maar te
laat bewijs van erkenning voor Hardes’
grote verdiensten inzake de stoomtechniek
voor de marine.
Conclusie
Hardes is in de Nederlandse marinegeschiedenis van de 19e eeuw een ten onrech¬
te in vergetelheid geraakte figuur. Voor de
ontwikkeling van de stoomvaart in Neder¬
land heeft Hardes geen bijzondere bete¬
kenis gehad, noch op theoretisch-wetenschappelijk gebied, noch op dat van de
toegepaste wetenschappen. Hij heeft al¬
thans daarvan geen sporen nagelaten. Zijn
betekenis voor de ontwikkeling van de Ja¬
panse marine en voor de Japanse zware
industrie, met name de scheepsbouw, moet
echter hoog ingeschat worden. In die zin
kan men Hardes zonder meer een pionier
noemen.
Met dank aan S. F. M. Plantinga, Algemeen Rijks¬
archief, Den Haag.
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De Nederlandse marine als pionier in de technische ontwikkeling.
Ontwikkeling en gebruik van stoomketels in het tweede kwart van de 19de eeuw
J. M. Dirkzwager
Inleiding
In een vorige publicatie is de voortrekkers¬
rol van de Marine bij de introductie van
de stoomvaart met zeeschepen besproken.
Deze voortrekkersrol is aangetoond door
een case-studie over de rader-voortstuwing
in het tweede kwart van de 19de eeuw.1
Met name bleek de Marine een rol te spe¬
len bij de verwerving en handhaving van
technische expertise door niet alleen do¬
cumenten maar ook modellen te gebrui¬
ken. Veel van deze modellen zijn bewaard
gebleven en maken deel uit van de Marinemodellenkamer welke zich in het
Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. De
modellen van de collectie die betrekking
hebben op de stoomvaart hebben niet al¬
leen in het verwervingsproces maar ook bij
de opleiding van technici een functie ver¬
vuld. Al naar gelang de functie zijn de mo¬
dellen dan ook in te delen in demonstratieen in instructiemodellen. Demonstratiemo¬
dellen speelden een rol bij de besluitvor¬
ming inzake het ontwerp en de constructie
van schepen en dienden om een nieuw idee
of een voorstel tot oplossing van bepaal¬
de problemen toe te lichten. Zij zijn on¬
der andere van belang geweest bij het
pionierswerk dat de Marine bij de invoe¬
ring van radervoortstuwing bij de stoom¬
vaart op de oceaan verrichtte.
Instructiemodellen daarentegen dienden
voor de opleiding van de machinisten en
vuurstokers. De meeste van de in dit arti¬
kel behandelde modellen van stoomketels
waren instructiemodellen. Aan de hand

van deze modellen kunnen wij bestuderen
hoe de machineinstallaties aan boord van
de stoomschepen van de Nederlandse ma¬
rine werden bediend. Op deze wijze kan
inzicht worden verkregen in de omstandig¬
heden waaronder het machinekamerpersoneel hun werk moest verrichten en in het
kwaliteitsniveau van de instructeurs.
Machinisten en vuurstokers
Bij het begin van de stoomvaart maakte
de Marine voor de bediening van de
stoomwerktuigen gebruik van vaklieden
die bij bedrijven in het Zuiden van het
land, zoals Cockerill, werkzaam waren.
Maar omstreeks 1844 nam de Marine de
theoretische en practische opleiding van
machinisten en vuurstokers zelf ter
hand.2
De bediening en het onderhoud van de
‘scheeps-st oom werktuigen’, dat wil zeggen
van de machines en stoomketels aan boord
van schepen, was in handen van ‘werktuigers’. Men sprak van ‘machinisten’ en
‘vuurstokers’. De machinisten waren be¬
last met de zorg voor de gehele machineinstallatie terwijl de vuurstokers in het
bijzonder voor de behandeling van de
stoomketels werden opgeleid. De verant¬
woordelijkheden van de machinisten en
stokers aan boord waren dan ook niet
gering.
De ‘stoom-officier’ H. Huijgens schreef
in een verhandeling over stoomwerktuig¬
kunde voor officieren en adelborsten van
het Koninklijk Instituut voor de Marine
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dat de machinisten bij onverwachte ge¬
beurtenissen de tegenwoordigheid van
geest moesten hebben om de juiste maat¬
regelen te nemen. Zij moesten een gron¬
dige kennis over het omgaan met alle
onderdelen van de machine bezitten en
zich steeds afvragen: ‘wat zou ik doen als
dit of dat gebeurde.’ Met de machine had¬
den de machinisten een relatie in directe
zin door bij voorbeeld zo nu en dan met
de hand de temperatuur van de conden¬
sor te voelen.3 Met de stoomketels be¬
stond die relatie in meer indirecte zin door
de tussenkomst van instrumenten die zij
moesten aflezen.
Er is weinig fantasie voor nodig om te ver¬
onderstellen dat het omgaan met de instru¬
menten die aan de machineinstallatie
toebehoorden een belangrijk onderdeel
van de opleiding van machinisten en sto¬
kers vormde. Om een inzicht te verkrijgen
in het kwaliteits niveau en de omstandig¬
heden waaronder machinisten en vuurstokers hun werk moesten verrichten is het
van belang om na te gaan waar die instru¬
menten en overige voorwerpen en model¬
len voor dienden en hoe de machinisten
en stokers er mee omgingen.
Maar voor tot de nadere beschouwing over
te gaan behandelen wij eerst twee begrip¬
pen die bij de opleiding een belangrijke rol
speelden. Dit waren de begrippen lagedruk
stoom en nominaal vermogen.
Lagedruk stoom
Tot 1845 waren bij de Nederlandse Mari¬
ne kist- of wagenvormig ketels in gebruik.
Zij werden zo genoemd vanwege het mo¬
del dat op een wagen leek. Het waren ke¬
tels voor lagedruk stoommachines die voor
de voortstuwing van raderschepen werden
gebruikt.
Voor de revolutionnaire uitvindingen van
James Watt (1736-1819) werkten stoom¬
machines van Newcomen door de kracht
van de atmosfeer op een zuiger in een cy¬
linder met een luchtledig. Het luchtledig
42

verkreeg men in de cylinder door de lucht
met stoom er uit te drijven en de stoom
daarna door het inspuiten van koud wa¬
ter te doen condenseren. Om het grote ver¬
lies aan warmte die dit condenseren in de
cylinder met zich mee bracht te voorko¬
men construeerde Watt een aparte conden¬
sor die zich buiten de stoomcylinder
bevond. Hij bereikte hier al een drie maal
grotere efficiency mee. Hij deed echter
meer. Hij liet stoom van een grotere druk
dan de atmosferische toe tot de buitenkant
van de cylinder, zodat de kracht op de zui¬
ger niet alleen van de atmosferische druk
kwam maar ook van de stoomdruk die
hoogstens 1/3 van de atmosferische druk
bedroeg. Om nog meer besparingen in
brandstofverbruik te verkrijgen sloot hij
de stoomtoevoer in het laatste deel van de
zuigerslag af om de stoom verder te laten
expanderen. Deze uitvindingen waren van
omstreeks 1790 en sindsdien zijn de meeste
scheepsstoommachines volgens dit princi¬
pe geconstrueerd.4
Uit vele waarnemingen bleek Watt dat de
werkzame druk op de zuiger van de gang¬
bare machines 7 Engelse pond per vierkan¬
te Engelse duim bedroeg. Dit is 0,5
atmosfeer. Deze druk was die van de
dampkring verminderd met verliezen bij
de werking van de machine en vermeer¬
derd met de stoomdruk voor zover deze
hoger was dan de druk van de atmosfeer.
Nu moet men zich van die overdruk niet
al te grote voorstellingen maken. Zoals al
eerdere opgemerkt bedroeg deze hooguit
1/3 van een atmosfeer. Uit veiligheidso¬
verwegingen ging de firma Boulton en
Watt namelijk nooit tot hogere stoom¬
drukken over. Men sprak dan ook van la¬
ge druk machines.
Nominaal vermogen
Het begrip lage druk machine staat in
nauw verband met de uitdrukking nomi¬
naal vermogen. Ook dit begrip is door Ja¬
mes Watt ingevoerd. Na zijn uitvinding te

hebben gedaan was Watt namelijk een sa¬
menwerking aangegaan met de machinefabrikant Matthew Boulton in Soho te
Birmingham. Voor de verkoop van de ma¬
chines was een maat nodig. De vraag was
hoe de grootte van de te leveren machines
moest worden uitgedrukt. De meeste
stoommachines die omstreeks 1790 in ge¬
bruik waren dienden voor het verwijderen
van overtollig water uit de mijnen of,
zoals bij de eerste opvoerwerktuigen in Ne¬
derland het geval was, voor het droogmalen van polders. De aandrijving van de
molens en mechanische werktuigen in fa¬
brieken vond plaats met water, wind, of
met paardenkracht. Om tot een maat voor
de te vervaardigen machines te komen
besloot Watt uit te gaan van de paarden¬
kracht. Hij onderzocht wat paarden kon¬
den presteren en ging na hoe die prestatie
het beste was uit te drukken. Wanneer hij
in staat was om de prestatie in een getal
uit te drukken kon hij machines aanbie¬
den met een opgave van het aantal paar¬
den dat deze konden vervangen. Het
probleem was de beantwoording van de
vraag hoe de prestatie van een paard dat
in een rosmolen een mechanisme in bewe¬
ging bracht kon worden gedefinieerd. Hij
besloot om de kracht van paarden te
meten.
Om er zeker van te zijn dat de te leveren
machines de opgegeven prestatie zou kun¬
nen leveren ging hij uit van de kracht die
de sterkste paarden van Londen konden
ontwikkelen. Uit zijn onderzoek bleek dat
een sterk paard in staat was om een ge¬
wicht van 33000 Engelse ponden een En¬
gelse voet in een minuut omhoog te
brengen. Met deze metingen was de paar¬
denkracht gedefinieerd, die neer kwam op
het vermogen om een gewicht van 76 kg
in de tijd van een seconde een meter om¬
hoog te brengen. Dat wil zeggen dat een
bepaalde kracht met een bepaalde snelheid
moest worden uitgeoefend. Uit metingen
van de stoomdruk in de cylinder met de

door hem uitgevonden zo genoemde ‘indicateur’ bleek hem hoe groot de cylinderdiameter moest zijn om een bepaalde
kracht te kunnen uitoefenen. Ook stelde
hij vast wat bij een zekere lengte van de
zuigerslag het meest efficiënte toerental en
wat bij een bepaalde lengte van de zui¬
gerslag de meest effectieve zuigersnelheid
was. Aangezien per definitie kracht maal
snelheid vermogen is, kon hij de door de
machine te leveren prestatie definiëren als
het product van cylinder doorsnede en
zuigersnelheid. Zo is het begrip nominaal
vermogen ontstaan dat sindsdien een
handelsmaat werd voor de te leveren
stoommachines en dit bleef zolang het me¬
rendeel van de geleverde stoommachines
lagedrukmachines waren.5 Voor de in¬
dustrie die stoommachines kon leveren,
was bekendheid met het begrip nominaal
vermogen bij toekomstige afnemers van
stoomwerktuigen van belang. Met een pu¬
blicatie van ’s Rijks Hoofd-Machinist D.
van de Bosch heeft de industrie kunnen
profiteren van de bijgedrage van de Ma¬
rine aan de invoering van het begrip in Ne¬
derland.6
De meeste machines van de Nederlandse
Marine waren tot 1845 van het type Boul¬
ton en Watt. Tot die tijd waren de door
de Nederlandse marine toegepaste stoom¬
drukken dan ook nooit hoger dan die van
de lage druk machines. Zolang de effec¬
tieve stoomdruk niet veranderde gaf het
nominale vermogen een indicatie voor de
door de machine te leveren prestatie. Maar
door verbeteringen die in de loop der tijd
zijn aangebracht nam de effectieve stoom¬
druk in de machines toe en verloor het be¬
grip nominaal vermogen zijn betekenis als
een maat voor de werkelijk door de ma¬
chine te leveren prestatie. Om deze presta¬
tie te kunnen bepalen was het meten van
de stoomdruk in de cylinder nodig. Om
die druk tijdens de zuigerslag te meten
kwam de indicateur volgens het principe
van Watt weer in gebruik.7 Met dit appa43

raat, dat sinds 1852 in de Nederlandse ma¬
rine in gebruik was, kon de machinist het
werkelijk door de machine teweeg ge¬
brachte vermogen, het zogenaamde indi¬
cates vermogen, bepalen.8 Tot die tijd
gold de voornaamste zorg van de machi¬
nisten en vuurstokers de behandeling van
de stoomketel. Om in deze materie inzicht
te verkrijgen dienen wij eerst in te gaan op
de constructie van de ketels.
Het construeren van ketels
De ketels voor de lagedruk scheepsma¬
chines zijn afgeleid van de ketels voor
landgebruik. De ketels van de eerste
stoommachines die in het begin van de
achttiende eeuw door Newcomen werden
vervaardigd voor het droogpompen van
mijnen waren ontleend aan de ketels van
bierbrouwerijen. Dit waren koperen
ketels.9
Aanvankelijk waren de ketels aan boord
van schepen ook van koper geconstrueerd.
Later zijn ook ijzeren ketels toegepast. Ko¬
per heeft als voordeel dat het de warmte
beter geleidt. Bovendien zet zich op ko¬
per minder zout en ander bezinksel dat
door het tot koken gebrachte zeewater in
oplossing wordt gebracht af dan op ijzer.
Wel is koper duurder dan ijzer maar daar
staat tegenover dat ijzer van een afgekeur¬
de ketel in tegenstelling tot koper niets
meer waard is. Verder was van groot be¬
lang dat een koperen ketel minder gevaar
opleverde bij ongelukken. Een koperen ke¬
tel scheurt alleen maar open terwijl een ij¬
zeren ketel kan springen. Toch gaf de
Nederlandse Marine de voorkeur aan ij¬
zeren ketels. Deze voorkeur werd niet
alleen ingegeven door financiële overwe¬
gingen maar was ook een gevolg van de
vele veranderingen die in de periode 1830
tot 1860 op het gebied van stoomwerktui¬
gen plaatsvonden, waardoor een bepaald
type ketel in technisch opzicht snel ver¬
ouderde.
De smeden die de ijzeren ketels maakten
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moesten platen met een dikte tot 12 mm
kunnen bewerken zoals aftekenen, op
maat maken, afschrijven, van gaten voor¬
zien, buigen en klinken. Ook moesten zij
hoekijzers maken die voor versterking van
de plaatvelden van de ketel en vuurgangen dienden, kortom de basiselementen
voor de constructie van ijzeren schepen.
De ketelmakers moeten dan ook bij de in¬
troductie in Nederland van de ijzeren
scheepsbouw tussen 1840 en 1870, toen de
scheepsbouw-nijverheid nog geheel op de
bouw van houten schepen was ingesteld,
een belangrijke rol hebben gespeeld.10
Zodoende leverde de Marine door de voor¬
keur voor ijzeren ketels een bijdrage aan
de introductie van de ijzeren scheepsbouw
in Nederland.
Zoals al eerder is opgemerkt, waren de
scheepsketels welke tot 1845 bij de Neder¬
landse marine in gebruik waren afgeleid
van de kist- of wagenvormige ketel voor
landgebruik (afb. 1).11 Op de afbeelding
die voor een deel is opengewerkt is de ke¬
tel A te zien. Deze is gedeeltelijk met wa¬
ter gevuld en wordt verwarmd door
vlammen en rook afkomstig van de brand¬
stof op de vuurhaard G die buiten de ke¬
tel ligt.
Bij ketels aan boord van schepen lagen
vanwege ruimtebesparing de stookruim¬
ten, of anders gezegd de vuurgangen (ook
wel fornuizen genoemd), niet buiten maar
binnen de ketel.12
De stookruimten en rookkanalen in
scheepsketels namen vaak grillige vormen
aan. Zij hadden een vierkante doorsnede
en deformeerden gemakkelijk door de hit¬
te en de druk van het ketelwater. Hoe vaak
dit aanleiding gaf tot lekkages bleek tij¬
dens de reis van de Curasao naar WestIndië en terug in 1827 en 1828. De machi¬
nisten waren toen telkens genoodzaakt de
vuren in de lekkende ketel te doven om re¬
paraties te verrichten.13
Afb. 1. Wagonvormige ketel. Bron: John Bourne, 'A treatise on the steam-engine’ (London, 1861), 217,
plaat V. Foto: Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf, Den Haag.
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Stoomdrukmeter
Voor het stoken van de ketels was dan ook
kennis en ervaring nodig, niet alleen om
defecten aan de ketels te voorkomen maar
ook om het verbruik zo laag mogelijk te
houden. Het verbruik van de ketel hing af
van de bekwaamheid van de stoker. Wan¬
neer het stoken alleen maar bestond uit het
opwerpen van kolen kon iedereen met een
sterke rug en armen wel stoker zijn. De vu¬
ren mochten niet te fel of te zwak bran¬
den. Het was de kunst om zodanig te
stoken dat de veiligheidsklep zo weinig
mogelijk in werking trad om ‘stoom af te
blazen’. Dit gaf alleen maar verlies. Bij het
stoken van de ketels en het drijven van de
machines was het machinekamerpersoneel
niet alleen maar afhankelijk van intuitie
en ervaring. Zo beschikten zij over een
stoomdrukmeter waardoor de stokers in
staat waren de stoomdruk te controleren.
De stoommeter waarmee de ketel was
voorzien bestond uit een gebogen buis
waarvan één van de twee opstaande delen
gevuld was met kwik terwijl op het ande¬
re deel de stoom drukte. De hoogte van
de kwikkolom was een maat voor de
stoomdruk. De Nederlandse marine ge¬
bruikte na 1860 de stoommeter van Bour¬
don, die volgens een ander principe
werkte. Een dunne buis met de doorsne¬
de van een ellips was in de vorm van een
ring gebogen. De stoom drukte op de bui¬
tenkant van de ring die daardoor uitboog
in een mate die afhankelijk was van de
druk van de stoom. Het uiteinde van de
ring was via een tandwielheugel verbon¬
den met een wijzer op een plaat die de
stoomdruk aangaf.14
Al naar mate de stoomdrukmeter een ho¬
ge of lage stand aangaf moesten de sto¬
kers met langere of kortere tussenpozen
verse kolen met kleine beetjes tegelijk zo
gelijkmatig mogelijk op het rooster wer¬
pen, in het midden iets hoger dan aan de
kanten om de wanden van de vuurgangen
te sparen. De dikte moest weer afhanke¬
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lijk zijn van de meer of mindere trekking
van de schoorsteen. Ook mochten de ko¬
len niet te veel bij de monding van de vuur¬
haard opgestapeld worden, waardoor het
achterste deel van de roosters zonder ko¬
len zou komen te liggen. Om die reden
werden de roosters licht achteroverhellend
gemaakt.15
Er zijn ook installaties uitgedacht om het
stoken met steenkool te mechaniseren. Er
bevinden zich in de collectie een aantal
modellen die het mechanisch stoken de¬
monstreren. De meeste uitvindingen op het
gebied van het stoken hadden echter niet
alleen tot doel de zware taak van de sto¬
ker te verlichten. Het ging meestal om een
poging het probleem van de rookhinder op
te lossen.
Rookhinder
Omdat het aantal stoomwerktuigen in Ne¬
derland betrekkelijk gering was speelde dit
probleem hier omstreeks 1845 nog geen
rol. Dit was anders in Engeland, waar in
Londen en andere steden de rook uit tal¬
loze schoorstenen de lucht vervuilde.
Vooral in fabriekssteden zoals Birming¬
ham en Manchester was de rookhinder zo
ernstig dat wettelijke maatregelen werden
ingevoerd om de overlast te beperken. De
rookhinder heeft al van 1820 af vele uit¬
vinders geïnspireerd om met voorstellen te
komen voor het oplossen van de proble¬
men. Wetenschappelijke genootschappen
stelden prijsvragen op.
Ook voor er sprake was van wettelijke
voorschriften zijn al vele uitvindingen ge¬
daan om de verbranding van steenkool te
verbeteren. De meeste van deze uitvindin¬
gen beoogden de rookgassen te verbran¬
den. De voorgestelde methoden konden in
twee categorieën worden verdeeld. De
eerste methode bestond uit het verbranden
van de rookgassen door deze door een
vlammende substantie te leiden. De twee¬
de methode bestond uit het blazen van een
luchtstroom in de vuurhaard waardoor de

onontvlambare delen van de rookgassen
tot ontbranding kwamen.
Dat de marine geïnteresseerd was in het
verbeteren van de verbranding van steen¬
kolen blijkt uit de aanwezigheid in de ver¬
zameling van de Marinemodellenkamer
van modellen van beide categorieën rookverbrandingsinrichtingen.
Wat de eerste categorie betreft zijn in 1844
door de Rijkswerf te Rotterdam modellen
gemaakt van een door Godson uitgevon¬
den inrichting. Bij deze uitvinding ging het
niet alleen om het verbranden van de rook¬
gassen maar ook om het vergemakkelij¬
ken van het stoken. Het principe bestond
uit het tot ontvlamming brengen van de
bovenste laag van een lading steenkool.
Het idee was dat deze gloeiende laag de
Afb. 2. Fornuis van Godson. Bron: Marinemodel¬
gassen uit de onderliggende laag steenko¬
lenkamer, model MG 54. Foto: Rijksmuseum,
len tot ontbranding zou brengen.
Amsterdam.
Het probleem was hoe de opgebrande ko¬
De inrichting van Godson is door de Britse
len moesten worden ververst. Godson
Admiraliteit
op de werf te Woolwich ge¬
vond hier een oplossing voor. De branden¬
bruikt.
Het
is
niet bekend of en zo ja waar
de laag kolen lag op een rooster met in het
deze stookinrichting door de Nederlandse
midden een rechthoekige opening. Deze
Marine is toegepast. Aangezien het model
opening was voorzien van twee naar be¬
neden draaibare roosters. De brandende
kolen ter plaatse van de rechthoekige ope¬
ning waren de toplaag van een bak waar¬
van de bodem door middel van een
tandheugel vrij op en neer kon bewegen.
Naar mate de kolen aan de top verbrand¬
den bewoog de stoker door het draaien van
een handwiel de bodem van de bak naar
boven. Bij het naar boven bewegen van de
bodem kwam een deel van de brandende
kolen op de schuin naar beneden hangen¬
de roosters terecht. In de hoogste stand
had de beweegbare bodem de roosters in
horizontale stand gebracht. De stoker
bracht dan de bodem weer in de laagste
stand en vulde deze met verse kolen aan.
Vervolgens draaide hij de beweegbare
roosters naar omlaag waardoor de daar¬
op liggende brandende kolen de toplaag
Afb. 3. Fornuis van Godson. Bron: Marinemodel¬
van de verse kolen tot ontbranding brach¬
lenkamer, mode! MC 531. Foto: Rijksmuseum,
ten (afb. 2 en 3).16
Amsterdam.
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minder rookgassen vrijkomen sluiten de
kleppen in de deur door het dalen van de
zuiger in de cylinder. De daalsnelheid van
de zuiger en daarmee de snelheid waarmee
de kleppen in de deur sluiten wordt be¬
paald door de mate waarin water of lucht
uit de cylinder onder de zuiger weg kan
stromen.18

Afb. 4. Vuurdeur van Prideaux. Bron: John Bourne, ‘A treatise on the steam-engine ’ (London, 1861), 192.

in 1844 op de Rijkswerf te Rotterdam is
gemaakt ligt voor de hand de toepassing
aldaar te zoeken in de periode 1844 tot
1850, het jaar waarin de werf is op¬
geheven.
Een model van de tweede categorie inrich¬
tingen om het verbranden van de rookgas¬
sen te bevorderen was dat van de vuurdeur
van Prideaux (afb. 4).17 De deur bestaat
uit een raamwerk waar beweegbare jalouziekleppen in zijn aangebracht. De klep¬
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pen kunnen worden opengezet door het
lichten van een hefboom die is verbonden
aan een zuiger die in een cylinder is ge¬
plaatst. Nadat de vuurhaard van verse ko¬
len is voorzien en de deur gesloten is staan
de kleppen open en stroomt koude lucht
door de deur. Een aantal verhitte lamel¬
len welke aan de deur zijn bevestigd ver¬
warmen de instromende lucht die bedoeld
is om de uit de steenkolen vrijkomende
rookgassen te verbranden. Naarmate er

Salinometer
Voor het voeden van de ketels gebruikte
men zeewater. Wat dit betekent is te ver¬
duidelijken met het volgende rekensom¬
metje. Ongeveer 1/40 van zeewater bestaat
uit zout, kalk en andere stoffen die na ver¬
damping van het water als vaste bestandsdelen in de ketel achterblijven. Het water
in een op het benodigde peil gevulde ke¬
tel zal in ongeveer 5 uur geheel verstoomd
zijn. Er blijft een restant van 1/40 in de
vorm van aankorsting in de ketel achter
niet alleen op de wanden maar ook op de
vuurgangen. Deze aankorsting werkt iso¬
lerend waardoor meer warmte nodig is om
door de dikke korsten heen het water te
verwarmen. De ketelplaten zouden te sterk
worden verhit, krom gaan staan en ten
slotte zou de ketel geheel vernield worden
nog afgezien van het explosiegevaar.
De machinist moest dan ook maatregelen
nemen om de aanzetting van de ketelwanden te voorkomen. Hij kon spuien of de
brijnpomp, waar de meeste stoomschepen
van de Marine over beschikten, in werking
zetten. Spuien deed hij door het open zet¬
ten van een kraan aan de onderkant van
de ketel waar zich het meeste zout ophoop¬
te. Door de druk van de stoom kreeg het
water gelegenheid om via de spuipijp bui¬
tenboord te komen.19 De brijnpomp
werd door de balans van de machine aan¬
gedreven. Het weggepompte ketelwater
benutte men om het voedingswater voor
te warmen maar de daarbij benodigde
pijpleidingen raakten spoedig verstopt zo¬
dat de voorkeur aan het spuien werd ge¬
geven.20

Om te weten wanneer de ketel gespuid
moest worden beschikte de machinist over
een salinometer. In de Nederlandse mari¬
ne was sinds 1852 een salinometer in ge¬
bruik die in 1849 was uitgevonden door
A. P. How. In dit instrument kon tegelij¬
kertijd de temperatuur en het soortelijk ge¬
wicht van het ketelwater dat een maat was
voor het zoutgehalte worden afgelezen.21
Om het soortelijk gewicht te bepalen ge¬
bruikte de machinist een uiterst breekba¬
re vochtweger. Uit het feit dat de bij de
Nederlandse marine toegepaste salinome¬
ter was voorzien van een olielampje en een
spiegeltje om de aflezing in een spaarzaam
verlicht ketelruim mogelijk te maken krijgt
men een indruk van de omstandigheden
waaronder de ‘werktuigers’ hun werk
moesten verrichten.
Maar hoe zorgvuldig de machinist ook let¬
te op het zoutgehalte van het ketelwater,
het kon gebeuren dat de ketel ging over¬
koken of zogenaamd ‘fomenteren’, waar¬
door er water in plaats van stoom in de
machine terecht kwam. Dit was een niet
geheel ongevaarlijke situatie, want er kon¬
den zich kleppen openen op de cylinder
waardoor degene die zich dicht bij de ma¬
chine bevond zich deerlijk kon verbran¬
den.22 Om dit de voorkomen was het van
groot belang om het waterpeil in de ketel

Afb. 5. Waterpeilglas. Bron: Marinemodellenkamer, model MC 535. Foto: Rijksmuseum,
Amsterdam.
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in de gaten te houden. Hiervoor was een
waterpeilglas nodig.
Waterpeilglas
Op afbeelding 1 van de ketel voor gebruik
op de vaste wal is een vlotterinstallatie te
zien, die zorgt voor het op hoogte houden
van het waterpeil in de ketel. Bij het da¬
len van de waterstand onder een bepaald
niveau zorgt de vlotter voor het openen
van een klep waardoor water uit een bak
in de ketel stroomt. Wanneer het water¬
peil het gewenste niveau had bereikt sloot
de klep.23
Aan boord van een slingerend schip kon
een dergelijke installatie niet goed werken
en was de machinist genoodzaakt het wa¬
terpeil te controleren en de ketel bij een
te laag peil bij te vullen. Voor dat doel was
de ketel voorzien van een waterpeilglas.
De Nederlandse marine maakte gebruik
van een waterpeilglas van een type dat deel
uit maakt van de collectie van de Marinemodellenkamer (afb. 5).24 We moeten
aannemen dat ook dit exemplaar voor instructiedoeleinden ten behoeve van de
opleiding van machinisten in de verzame¬
ling terecht is gekomen. Het bestaat uit een
glazen buis die aan de boven- en onder¬
zijde in koperen armen is gevat. De ko¬
peren armen zijn verbonden met de ketel
en wel zodanig dat het bovendeel in ver¬
binding staat met de stoom in de ketel en
het onderste deel met het water. Wanneer
het waterpeil te laag was, moest de machi¬
nist de voedingspomp in werking stellen
door deze aan de luchtpomp te kop¬
pelen.23
Na een reis liet men na aankomst in de ha¬
ven de vuren meestal uitgaan. Maar wan¬
neer bij een kort oponthoud de machines
moesten stilstaan en de vuren aan moesten
blijven ging de ketel door met het produ¬
ceren van stoom en het verbruiken van wa¬
ter. In dat geval kon de machine de
voedingspomp niet aandrijven en moesten
de machinisten met een handpomp er tij¬
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dig voor zorgen dat er voldoende water in
de ketel bleef. Vandaar dat een ervaren
machinist in Engeland voorstelde om bij
stilliggende schip de raderwielen los te
koppelen en de machine te laten draaien
zodat de voedingspompen het ketelwater
op peil konden blijven houden.24 Tot
welke catastrofale gevolgen het verontachtzamen van het waterpeil kon leiden
zullen wij later zien. Maar eerst volgt de
behandeling van een instrument dat een rol
speelde bij het toedienen van het voedingswater in de ketel.
Barometer
Zoals al eerder is opgemerkt, bestond het
voedingswater van de lagedruk stoomke¬
tels in hoofdzaak uit zeewater. Wanneer
de machinisten en vuurstokers regelmatig
spuiden bleef een dun laagje aanzetsel op
de ketelwand achter, dat weinig invloed
had op de warmte-overdracht en de ketel¬
wand tegen interen beschermde. Lange
tijd, tot aan de invoering van hogedruk ke¬
tels, is dan ook zout water voor de voe¬
ding toegepast. Het condenseren van de
stoom gebeurde door het spuiten van een
koude straal zeewater in de uit de machi¬
ne komende afgewerkte stoom. Ondanks
het ingespoten zeewater bevatte de tot wa¬
ter gecondenseerde stoom minder zout en
werd gebruikt als aanvulling op het voe¬
dingswater. Het injecteren van de conden¬
sor kon de machinist regelen naar gelang
er min of meer vacuum was. Om te weten
hoever hij de injectiekraan open moest zet¬
ten beschikte hij over een barometer die
de stand van het vacuum aangaf. In de Ne¬
derlandse marine was de barometer van
het type Bourdon in gebruik dat volgens
het zelfde principe werkte als de
stoommeter.25
Voor hoge druk stoom was zeewater als
voeding van stoomketels niet mogelijk. De
ketelsteen die zich bij de hoge temperatuur
van hogedruk stoom vormt hecht zich der¬
mate vast aan de ketelwand dat deze er

Afb. 6. Geleed model van tubulaire ketel uit 1844 van HMS ‘Janus’. Bron: Science Museum, Londen,
inv. nr. 1861-22, foto 21.437.

zich met geen mogelijkheid vanaf laat
spuien. Hogedrukstoomketels moesten
met zoet water worden gevoed. Injectiecondensors waren niet geschikt, omdat de¬
ze zout water in het condensaat brachten.
Zodoende kwam de al door Watt toege¬
paste oppervlakte condensor weer in ge¬
bruik. Hierbij werd de stoom geleid langs
buizen waar koud water door stroomde.

Daardoor kwam de stoom en het conden¬
saat niet in aanraking met het zeewater.
Ook de oppervlakte condensor, die in 1838
opnieuw door Samuel Hall (1781-1863) is
uitgevonden, had zijn bezwaren. De pij¬
pen raakten gauw verstopt, het apparaat
was omvangrijk en door de vele repara¬
ties aan de pijpen ook duur in het gebruik.
De Nederlandse marine is dan ook tot aan
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de invoering van hogedrukmachines door¬
gegaan met het toepassen van injectie con¬
densatie.
Tubulaire ketels
Gezien de vele reparaties aan ketels die op
verre reizen aan boord nodig waren, volg¬
den de met stoomvaartdienst belaste functionnarissen in Nederland de ontwikkelin¬
gen in het buitenland met belangstelling.
Ook de verwachting dat nieuwe ketelconstructies wellicht tot besparing op het
brandstofverbruik konden leiden deed de
adviseurs van de Minister van Marine erg
geïnteresseerd naar nieuwe ontwikkelingen
in de bouw van ketels uitzien.26
In navolging van de ketels van locomotie¬
ven verschenen in Engeland omstreeks
1840 ketels met kortere fornuizen. Deze
fornuizen waren alleen bestemd voor
stookruimte en niet uitsluitend voor het
overdragen van de warmte van de verbrandings- en rookgassen naar het ketelwater.
Voor deze overdracht dienden een aantal
pijpen (tubes) waar de rookgassen naar de
voorzijde van de ketel werden afgevoerd
in de schoorsteen. Hierdoor konden niet
alleen de zwakke fornuizen voor het groot¬
ste deel vervallen, maar was ook een gro¬
ter oppervlak voor de overdracht van de
warmte van de rookgassen naar het ketel¬
water mogelijk.
De Britse Admiraal Thomas Cochrane was
een groot voorstander van de ‘tubular boi¬
ler’, in Nederland tubulaire ketel ge¬
noemd. Hij introduceerde deze in de Britse
marine in HMS Janus. De proeven die met
dit schip werden genomen trokken de aan¬
dacht in Nederland, zo zelfs dat na 1845
geen wagenvormige ketels voor de Neder¬
landse marine meer zijn gebouwd. Een
opengewerkt model van de tubulaire ke¬
tel van de Janus is te zien in het Science
Museum (afb. 6).27
Een voordeel van de tubulaire ketel was
ook dat deze lichter kon worden uitge¬
voerd, waar weer tegenover stond dat de
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pijpen door aanslag van roet gemakkelijk
verstopt raakten.28 Wanneer de ketel
zwaarder werd uitgevoerd, waren hogere
stoomdrukken mogelijk, dat wil zeggen
drukken van meer dan 0,5 atmosfeer tot
2,5 atmosfeer overdruk. Dat waren voor
toenmalige begrippen hoge waarden. Aan¬
vankelijk paste de Nederlandse Marine de
tubulaire ketel niet voor hoge drukken toe.
Eén van de redenen dat men voorkeur aan
lage drukken gaf was het risico dat door
vijandelijk vuur hogedrukleidingen of ke¬
tels lekgeschoten zouden kunnen worden,
met als gevolg het verbranden van het machinekamerpersoneel. Of zoals Van Alphen nog in 1870 beschreef: ‘krijgt men
een schot door den ketel, dan wordt uit
den hoogen druk stoom en het sterk ver¬
hitte water eene grootere hoeveelheid
stoom van den dampkringsdruk gevormd
die, krachtig en snel in de vuurplaatsen en
machinekamer gedreven, het personeel
verbrandt en verstikt’.29

Afb. 7. Tubulaire ketel met vlampijpen naast de
vuurhaard van het schroef stoomschip ‘Vuurpijl’.
Bron: Marinemodellenkamer, model MC 532.
Foto: Rijksmuseum, Amsterdam.

Ook de eerste in 1853 na de Samarang ge¬
bouwde schroefstoomschepen Vuurpijl la¬
ter Montrado geheten en Prinses Amelia
waren voorzien van tubulaire ketels.30 De
samenstelling van de ketels voor deze
schroefschepen verschilde van die voor raderschepen. Bij de schroefschepen
moesten zowel de hele machine-installatie
als de stoomketels zich onder de waterspie¬
gel bevinden in verband met bescherming
tegen vijandelijk vuur. De geringe diep¬
gang van deze schepen maakte het nood¬
zakelijk om ketels met een geringe hoogte
toe te passen. Bij een bezoek aan Enge¬
land hadden Huijgens en Tromp gezien
hoe de hoogte van tubulaire ketels was te
beperken door het plaatsen van de vlam¬
pijpen naast de vuurhaard in plaats van
erboven.31 Aan de afbeelding van het
model is te zien dat de vlampijpen van de
tubulaire ketel van de Vuurpijl ook inder¬
daad naast de vuurhaard liggen om hoogte
te winnen (afb. 7).
De industrie heeft van de invoering van de
tubulaire ketel en van levering van de
nieuwste bijbehorende instrumenten, ook
wel appendages genoemd, kunnen pro¬
fiteren.
Terwijl de Marine de tubulaire ketel op
grond van operationele overwegingen
voorlopig alleen voor lage drukmachines
toepaste, had de handelsvaart voldoende
vertrouwen in de nieuwe ketel om hogere
drukken toe te passen hetgeen uit een oog¬
punt van het besparen van brandstof aan¬
trekkelijk was.
Explosiegevaar
Daarmee is niet gezegd dat de particulie¬
re scheepvaartmaatschappijen met het toe¬
passen van hogere drukken over het
algemeen meer risico’s namen dan de Ma¬
rine. Uit een in 1839 in Engeland uitge¬
bracht rapport over de oorzaken van ketelexplosies van 22 schepen bleek dat niet de
hoge drukken de grootste gevaren voor ketelexplosies opleverden maar dat 19 van

de onderzochte ongelukken gebeurden
toen het schip stil lag. Wanneer de machi¬
nist bij een stilliggend schip het ketelwa¬
ter niet op voldoende peil hield, was
explosiegevaar niet denkbeeldig.
Vermoedelijk was in de onderzochte ge¬
vallen verzuimd de handpompen aan te
zetten en verkookte het water gaandeweg,
waardoor de vuurgangen op de duur
roodgloeiend kwamen te staan. Wanneer
de machinist te laat bemerkte dat er te wei¬
nig water in de ketel was en alsnog de ke¬
tel ging bijvullen kwam het water in
aanraking met de roodgloeiende ketelwand en vond er een zodanige heftige
stoomvorming plaats dat zelfs de veilig¬
heidsklep niet toereikend was om voldoen¬
de stoom te laten ontsnappen.32 Het
‘bersten’ van de weke ketelwand was het
gevolg. Door diverse ‘Stoom-officieren’
werd met nadruk gewezen op de noodzaak
van ‘pligtmatige waakzaamheid van de
machinist en dat onder zulke omstandig¬
heden zijn leven op het spel staat en dat
hij niet te voorzigtig kan wezen’.33 Wel¬
licht is het te danken aan de practische in¬
structies die de betrokken Nederlandse
Marine-officieren op grond van hun erva¬
ringen publiceerden dat in Nederland in
de periode tussen 1830 en 1860 voor zo¬
ver bekend geen ernstige ongelukken met
scheepsketels zijn voorgekomen.
Een tweede oorzaak van het springen van
ketels was het niet goed werken van de vei¬
ligheidsklep. Soms gebeurde het dat de be¬
manning om extra stoom te kunnen
produceren de veiligheidsklep met een ge¬
wicht extra belastte. Ook kwam het voor
dat door verwaarlozing de klep was vast¬
geroest.
Ten slotte kon ook de slechte conditie van
de ketel een oorzaak zijn. Als dan in tu¬
bulaire ketels hogere stoomdrukken dan
de bij de Nederlandse Marine gebruikelijke
drukken van 0,5 atmosfeer werden toege¬
past waren de gevolgen niet te overzien.
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Afb. 8. Gevolgen van de explosie op de ‘Cricket’. Bron: ‘Illustrated London News’, 4 september 1847, 145.
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De ramp met de ‘Cricket ’
Een niet goed werkende veiligheidsklep
was een der oorzaken van het ongeluk in
1847 met de tubulaire ketel van de Cric¬
ket, een klein stoomschip van een maat¬
schappij die voor een bedrag van een
‘halfpenny’ passagiers vervoerde op de
Thames van Adelphypier naar London
Bridge. Er bestond een grote concurren¬
tie tussen de stoomvaartmaatschappijen
die passagiers vervoerden op de Thames.
De machines van de Cricket waren ge¬
construeerd met het oog op een zo laag
mogelijk brandstofverbruik en bestonden
uit tweecylinder compoundmachines waar¬
voor twee stoomketels met een druk van
60 lbs per vierkante Engelse duim de
stoom leverden.34 Door het goedkope ta¬
rief maakte het publiek massaal gebruik
van dit vervoer. Toen de Cricket op het
punt stond te vertrekken van London Pier
- er waren al 150 passagiers aan boord vond een enorme explosie plaats. Het ketelfront schoot naar voren en kwam tegen
de machine tot stilstand terwijl de rest van
de ketel naar achteren vloog, door de pas¬
sagiers verblijven heen ging en tientallen
meters buiten het schip tot stilstand kwam.
De gevolgen waren verschrikkelijk. Vijf
mensen kwamen om het leven en er wa¬
ren vele tientallen ernstig gewonden, die
deels op de rug van meer fortuinlijke pas¬
sagiers naar het hospitaal moesten worden
afgevoerd (afb. 8).35
Na een uitvoerig onderzoek bleek ten
eerste dat de veiligheidsklep niet goed had
gewerkt, ten tweede dat er zich een door
corrosie zwakke plek in het front van de
ketel bevond terwijl voorts door onzorg¬
vuldige reparatie een niet goed vastgeklon¬
ken steun door de druk op het zwakke deel
van de ketelwand als een hefboom was
gaan werken. Deze drie factoren te samen
waren de oorzaak van het exploderen van
de ketel geweest.36
De conclusie luidde dat de oorzaak in de
verregaande onachtzaamheid van de met

de zorg over de werktuigen belaste machi¬
nist was gelegen. Tegen hem werd de
doodstraf geëist. Ook de eigenaren wer¬
den schuldig geacht, niet alleen omdat zij
hadden toegelaten dat de veiligheidsklep¬
pen nu en dan met een touw werden vast¬
gezet, maar ook omdat zij een werknemer
die hen op deze practijk wees, hadden ont¬
slagen.37
Het ongeluk met de Cricket heeft geen in¬
vloed gehad op het bij de Nederlandse Ma¬
rine op het gebied van de stoomvaart
gevoerde beleid. Het was een bevestiging
van de juistheid van de bestaande prak¬
tijk, waarbij machinisten en overig machinekamerpersoneel erop werden getraind
om op alle denkbare situaties voorbereid
te zijn.38
Conclusie
Bij het bestuderen van het deel van de col¬
lectie van de Marinemodellenkamer dat
betrekking heeft op scheepsstoomketels
valt het grote aantal instrumenten op. De¬
ze instrumenten (appendages) waren voor
de machinisten en vuurstokers bij het
gaande houden van het stoombedrijf on¬
misbaar.
De machinist moest leren omgaan en ver¬
trouwen op zijn instrumenten. Welke ge¬
varen onachtzaamheid in de machineka¬
mer opleverde was duidelijk gebleken uit
de in het buitenland gebeurde ongelukken.
Voor het veilig bedienen van een machineen ketelinstallatie was een degelijke oplei¬
ding noodzakelijk.
Hoe degelijk deze opleiding bij de Neder¬
landse Marine geweest moet zijn bewijzen
de instructiemodellen op het gebied van
stoomketels en appendages, die deel uit¬
maken van de collectie van de marinemo¬
dellenkamer. De instructies berustten op
de door de Marine bij de stoomvaart op
zee opgedane ervaringen. Voor de levering
van de machineinstallatie was de Marine
afhankelijk van de Nederlandse machineindustrie, met name de Koninklijke Fa55

briek van Stoom en andere Werktuigen te
Amsterdam en het Etablissement Feijenoord van de Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij. Op grond van de bij de
stoomvaart op zee opgedane ervaringen en
de uit het buitenland verkregen informa¬
tie bepaalde de Marine zelf de aan de ma¬
chine installatie en toebehoren te stellen
eisen. De machineindustrie heeft zodoen¬
de van deze ervaringen en de introductie
van nieuwe appendages kunnen profiteren
temeer daar in het tweede kwart van de

vorige eeuw het aantal opdrachten voor
het ontwerpen en construeren van stoom¬
werktuigen voor de handelsvaart op de
oceaan gering was.
De conclusie is dat ook bij de ontwikke¬
ling en het gebruik van stoomketels de Ma¬
rine bij de verwerving en handhaving van
technische expertise bij de machinein¬
dustrie in het tweede kwart van de negen¬
tiende eeuw een voortrekkersrol heeft
gespeeld.
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Een mijlpaal voorbij. Nederland en de Noordzee-conventie, 1882-1910
G. Teitler
Inleiding
Bij het gebruik van de zee zijn zóveel be¬
langen gemoeid dat het soms moeite kost
die met elkaar te verzoenen. Per land strij¬
den economische, strategische, fiscale en
milieubelangen om voorrang. Op het in¬
ternationale vlak is het niet anders gesteld.
Zonder afspraken, verdragen en compro¬
missen zijn anarchie en chaos troef. Toch
is niet ieder op ieder moment gelukkig met
het recht van de zee. Dit recht weerspie¬
gelt nu eenmaal een krachtsverhouding en
wat de sterke regelt, roept bij de zwakke
weerstanden op.1 De tegenstelling tussen
de vrije en gesloten zee is nauw met dit
krachtsverschil verbonden. In de negen¬
tiende eeuw was het eerstgenoemde begin¬
sel in opmars - een rechtstreekse
afspiegeling van Engelands macht ter
zee.2 In de loop van de twintigste eeuw
verviel Engelands positie en won het an¬
dere beginsel aan kracht. Beide lijnen
kruisten elkaar in 1930. In dat jaar kwam
onder auspiciën van de Volkenbond een
conferentie bijeen tot codificatie van het
volkenrecht. Engeland hoopte hiermee het
beginsel van de vrije zee te bekrachtigen,
maar faalde in die opzet. De standpunten
en belangen van de deelnemers lagen ver
uiteen en Engeland wist de andere landen
niet van de voordelen van de vrije zee te
overtuigen. Ook de keuze voor een zo op¬
vallend forum als een Volkenbondsconferentie keerde zich tegen Engeland. Ten
eerste, omdat Engeland hier, temidden van
allerhande staatjes van soms gering mari¬
tiem gewicht, met onwillige honden moest

hazen vangen. Ten tweede, omdat zowel
de confernetie als haar mislukking aan¬
dacht trokken. Dat Engelands invloed
taande, kwam openlijk tot uiting.3
Vanaf dat ogenblik stond het beginsel van
de vrije zee in toenemende mate onder
druk. De Verenigde Staten namen welis¬
waar Engelands positie als leidende mari¬
tieme mogendheid over, maar konden het
tij niet keren. Op drie ontwikkelingen
schampte Amerika’s invloed af. Ten eerste
op de dekolonisatie, die het aantal landen
die belang hadden bij de verwerving van
gesloten zeegebieden fors deed groeien.
Ten tweede op de Verenigde Naties, die
- als de Volkenbond vroeger - conferen¬
ties belegden over het recht van de zee en
niet altijd in staat (en bereid) bleken
Westerse, maritieme belangen te beharti¬
gen. Ten derde op het Oostblok, dat zich
inzake het recht van de zee lange tijd met
Derde-Wereldbelangen vereenzelvigde en
aldus een front vormde tegen het Westen.
Uitkomst van deze ontwikkelingen was een
‘territorialisering’ van de zee, een afslui¬
ting door kuststaten van steeds grotere zee¬
gebieden.4 Bij UNCLOS III (de derde
VN-conventie inzake het recht van de zee,
afgesloten in 1982) zou dit proces niet
stoppen. Deze conventie bekrachtigde wel¬
iswaar op belangrijke punten die territo¬
rialisering, maar nu al is duidelijk dat veel
Derde-Wereldlanden hiermee nog niet te¬
vreden zijn. De conventie is bij gebrek aan
voldoende ratificaties nog niet in werking
getreden. Toch nemen genoemde landen
er een voorschot op en breiden hun claims
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zelfs uit.5
In betrekkelijk korte tijd kan veel veran¬
deren. Het jaar 1982 vormt een mijlpaal
op weg naar een ‘gesloten-zee-régime’.
Precies honderd jaar eerder leek, mede
dank zij de Noordzee-conventie, de toe¬
komst aan het beginsel van de vrije zee.
Tussen beide punten in ligt de neergang
van de Pax Britannica en Amerika’s
onvermogen de fakkel over te nemen.
Binnen het recht van de zee vertegenwoor¬
digen UNCLOS III en de Noordzee-con¬
ventie tegenovergestelde principes. Over de
uitwerking van UNCLOS III is nog veel
onzeker. Derde Wereldlanden rekken hun
gesloten zeegebieden verder uit, maritie¬
me landen bieden hieraan weerstand. De
uitkomst is ongewis, al lijkt de eerste stro¬
ming de overhand te hebben. Ten aanzien
echter van de Noordzee-conventie is alles
terugblik en lijkt alles bekend. In Engelands kielzog onderschreven enkele belang¬
rijke Westeuropese staten het beginsel van
de vrije zee.6 In grote lijnen is dit beeld
natuurlijk juist. Toch is er wel wat, niet
zozeer op af te dingen, als wel op aan te
vullen. De stelling dat de conventie het
vrije-zee-principe onderschreef, laat ik
grotendeels onverlet. Wel zijn er kantte¬
keningen bij te plaatsen. Belangrijker dan
dit punt is de constatering dat een conven¬
tie niet meer is dan een eerste stap. Wat
staten bij een internationaal verdrag over¬
eenkomen, moeten zij vervolgens in wet¬
ten en besluiten verwerken. In de loop van
dit proces kan blijken dat - getoetst aan
de praktijk - de conventie te kort schiet of
onduidelijkheden bevat. Dit proces van
toetsing, precisering, verduidelijking staat
in dit artikel centraal. De Noordzeeconventie vond in Nederland vrij algemeen
bijval, maar aan haar toepassing zaten
nogal wat haken en ogen. Er was heel wat
schaafwerk nodig er een handzaam instru¬
ment van te maken.
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De Politie-Instructie
De Noordzee-conventie verdient het etiket
‘mijlpaal’. Enerzijds bracht zij de inter¬
nationale afzegening van een smalle (drie
zeemijl brede) territoriale zee. Anderzijds
gaf zij kuststaten de bevoegdheid vreem¬
de vissers uit die zee te weren. Engeland
kreeg aldus zijn voorkeur voor zoveel mo¬
gelijk vrije zee bevestigd. Daartegenover
ontvingen kleinere maritieme landen meer
zeggenschap over de onvrije zee die zij
overhielden. Aanleiding tot de conventie
vormden strubbelingen tussen vissers die
wèl en die geen gebruik maakten van sleep¬
netten (trawlers).7 Deze ambachtelijke
twist raakte met nationale tegenstellingen
verstrengeld en vormde een explosief ge¬
heel. Ter beteugeling van dit gevaar pleit¬
te Engeland voor afspraken en
politietoezicht en hoopte hiertoe met de
Noordzee-staten verdragen te sluiten. Ne¬
derland, hierover benaderd, vroeg zich af
waarom Engeland voor zo’n omslachtige
aanpak koos. Waarom niet in één keer alle
Noordzee-staten bij een regeling betrok¬
ken? Engeland nam dit voorstel over en
in de herfst van 1881 kwam (in Den Haag)
de conferentie bijeen. Van de Noordzeestaten ontbrak alleen Noorwegen. Dit land
vreesde dat het overleg geen recht zou
doen aan zijn voorkeur voor een territo¬
riale zee van vier zeemijl. Evenmin ver¬
wachtte het steun voor zijn standpunt
inzake de basislijn voor die zee. Noorwe¬
gen wenste die lijn te trekken vanaf de ei¬
landen van zijn kustarchipel, maar wist dat
Engeland hiervoor niets voelde. Liever dan
zich ter conferentie in een minderheidspo¬
sitie en tot concessies te laten dwingen, ver¬
koos het weg te blijven. Alle andere
kuststaten waren aanwezig en kwamen
snel tot een vergelijk.8
De conferentie bevestigde voor een belang¬
rijk deel de Noorse zorgen. Engeland had
kort daarvoor een territoriale zee van drie
zeemijl in de eigen wetgeving opgeno¬
men.9 Voor dit beleid kreeg het ter con-

ferentie internationaal steun, hoewel Ne¬
derland een slag om de arm hield. Slechts
enkele jaren eerder immers had het Enge¬
land nog te verstaan gegeven een andere
afstand te prefereren. De breedte van de
territoriale zee zag Nederland liefst afge¬
meten aan de dracht van kustgeschut.10
Ondanks het Noordzee-verdrag liet het die
voorkeur niet varen. Bij diverse latere ge¬
legenheden bevestigde het zijn belangsteling daarvoor, onder meer door de dracht
van kustgeschut afhankelijk te stellen van
ballistische ontwikkelingen - naarmate ka¬
nonnen verder schoten, nam de breedte
van de territoriale zee toe.11 Hoe weinig
Nederland zich aan de drie zeemijl gebon¬
den voelde, blijkt voorts uit zijn poging
(in 1895 ondernomen) die afstand te ver¬
dubbelen.12 Drie zeemijl hield voor Ne¬
derland dus een concessie in. Het
rechtvaardigde die stap met de volgende
argumenten. Allereerst, dat het de drie zee¬
mijl alleen voor visserijdoeleinden aan¬
vaardde. Voor andere zaken zat het er niet
aan vast.13 Ten tweede, dat zijn buiging
naar Engeland niet onbeloond was geble¬
ven. Voor de afbakening van zijn territo¬
riale zee had Nederland een (kleinschalige)
variant van de Noorse archipelclaim be¬
dongen. Deze hield in dat het de territori¬
ale zee mocht meten vanaf de buitenkant
(zeezijde) van bij Iaagwater droogvallen¬
de zandbanken, die op dat moment min¬
der dan zes zeemijl van de kust verwijderd
lagen. Engeland had zich, begrijpelijk, te¬
gen deze uitbreiding van het onvrije zee¬
gebied verzet. Nederland echter hield voet
bij stuk en slaagde erin, met steun van
Duitsland, de buit binnen te halen. Een
tweede voordeel gold de Zuiderzee. Me¬
de dank zij de zandbankenbepaling kreeg
Nederland de internationale erkenning van
deze zee als binnenwater. Deze bevestiging
stond overigens naast de conventie. Neder¬
land besefte dat een overeenkomst die de
Noordzee bestreek geen positieve bepaling
kon bevatten voor een ander gebied. Het
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College voor de Zeevisscherijen. Bron: ‘Nederlandsche Almanak 1914’. Foto: Iconografisch Bureau,
Den Haag.

liet daarom in een van de conferentieverslagen opnemen dat de conventie niet
gold voor de Zuiderzee.14
De regering bezag de uitkomst van de con¬
ferentie met voldoening. Zij slaagde er bo¬
vendien in het parlement van het nut van
de Conventie te overtuigen.15 Toch was
hiermee de kous niet af. ogenblikkelijk
rees de vraag of een uitgebreide en inter¬
nationaal beklonken instructie het politie¬
toezicht moest sturen. De minister van
Marine, die voor dat toezicht oorlogssche¬
pen beschikbaar stelde, was voorstander
hiervan. Het College voor de Zeevissche¬
rijen, een belangrijk advieslichaam van
de overheid, trok het nut ervan in twijfel.
Uitkomst van deze tegenstelling was een
compromis. Marine mocht een tamelijk
uitvoerige instructie opstellen, maar een in¬
ternationale afzegening bleef achterwege.
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In mei 1884 leek deze kwestie afge¬
handeld.16
Drie jaar later echter bleek nadere bezin¬
ning nodig. Oorlogsschepen, belast met
het politietoezicht, betrapten wel eens Engelsen bij het vissen in de Nederlandse ter¬
ritoriale wateren. De commandant maakte
hierover dan proces-verbaal op, maar liet
het daarbij.17 Onduidelijk was of de En¬
gelse rechter volgens de Engelse wet op dat
proces-verbaal moest reageren, of dat Ne¬
derland voor de afhandeling moest zorgen.
In dat laatste geval had de commandant
behoefte aan een instructie die hem mach¬
tigde de overtreder naar een Nederlandse
haven op te brengen.18 De minister van
Justitie meende dit laatste denkbeeld niet
te kunnen aanvaarden.19 Zeker, de Engel¬
se vissers overtraden artikel 2 van de con¬
ventie.20 Artikel 30 echter schreef voor
dat de commandant van een politiekruiser een overtreder moest opbrengen naar
diens land van herkomst.21 Daarbij
kwam nog dat de Nederlandse wetgeving
niet voorzag in een straf voor een inbreuk
op de conventie. De reden voor dit ver¬
zuim lag voor de hand. Volgens artikel 30
zou een Nederlandse rechter zo’n overtre¬
der nooit voor zich zien verschijnen. Er
zat weinig anders op dan het proces¬
verbaal naar Engeland te sturen. Of een
rechter daar wat zou doen aan een inbreuk
op Nederlandse rechten, was de vraag.
Nederland stond natuurlijk sterker als het
in de eigen wetgeving het gewraakte gedrag
van de Engelse vissers strafbaar stelde.
Toch trok Justitie het nut daarvan in twij¬
fel.22 Zó vaak deed het probleem zich nu
ook weer niet voor. Bovendien zouden Ne¬
derlanders ook wel eens in andermans ter¬
ritoriale wateren vissen. Tot slot kwam
Nederland wèl het recht toe vreemde vis¬
sers uit zijn territoriale wateren te weren.
In de praktijk moest dat voldoende zijn.
De minister van Buitenlandse Zaken be¬
twijfelde dit.23 Trouwens, wat dan nog?
Een regeling die een in Nederlands gebied
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begane misstap ter berechting overliet aan
een buitenlandse instantie, deugde niet.
Het minste wat Nederland kon doen was
de politiekruiser machtigen en overtreder
met geweld uit de teritoriale wateren te ver¬
wijderen, als een eerste opdracht daartoe
niet prompt werd uitgevoerd. Justitie ech¬
ter hield het been stijf. Zonder straf¬
baarstelling in de eigen wetgeving was zo’n
bejegening uitgesloten. Als een politiekrui¬
ser een overtreder buiten de territoriale wa¬
teren wilde krijgen, moest de commandant
daartoe op andere overwegingen beslui¬
ten.24 Buitenlandse Zaken kreeg weer wat
hoop. Stel dat zo’n overtreder herhaalde
aanmaningen zich te verwijderen in de
wind sloeg. Zijn gedrag viel dan onder ar¬
tikel 184 van het Wetboek van Strafrecht
- ‘opzettelijk niet voldoen aan een bevel
krachtens een wettelijk voorschrift gedaan
door een ambtenaar met de uitoefening
van eenig toezicht belast’. Als een somma¬
tie van een politiekruiser onder zo’n wet¬
telijk voorschrift viel, was de cirkel rond.
De overtreder mocht dan, desnoods met
geweld, verwijderd worden.25
Ook Justitie zag nu licht. Dat wettelijk
voorschrift was aanwezig, want de
Noordzee-conventie was in 1883 als wet in
het Staatsblad beland. De commandant
van een politiekruiser mocht zich dan ook
richten naar genoemd artikel 184. Sterker
nog, volgens artikel 41 van het Wetboek
van Strafvordering móest hij dat doen. Dit
artikel luidde: ‘den delinquent die aan hun
bevel opzettelijk niet gehoorzaamt aan te
houden en op te brengen naar eene Nederlandsche haven ter beschikking van den of¬
ficier van Justitie bij die rechtbank, tot
welker jurisdictie dat gedeelte der territo¬
riale zee behoort, waar het strafbaar feit
wordt gepleegd’. Voor alle duidelijkheid
stipte Justitie aan dat hiermee de cirkel nog
niet was gesloten. Een politiekruiser mocht
een overtreder opbrengen naar een Neder¬
landse haven. Hij mocht hem niet met ge¬
weld de territoriale zee uitzetten.26

Om dat laatste mogelijk te maken, betoog¬
de Justitie, zat er niets anders op dan de
instructie te wijzigen.27 De raad-adviseur
van Buitenlandse Zaken, de hoogleraar
T. M. C. Asser, dacht hierover weer an¬
ders. Om vreemde vissers de territoriale
zee uit te zetten was geen beroep op de
Noordzee-conventie of het Wetboek van
Strafrecht nodig. Een verwijzing naar de
hoogheidsrechten van de kuststaat was
voldoende. De conventie kwam niet meer
dan aanvullende betekenis toe.28 Toch
gaf de minister van Justitie ook nu nog
geen krimp. Asser mocht gelijk hebben
vanuit volkenrechtelijk standpunt. Straf¬
rechtelijk gesproken was het probleem niet
opgelost. Zonder een algemeen wettelijk
voorschrift omtrent politiedwang ontbeer¬
de de commandant van een politiekruiser
een basis om in te grijpen.29 De beide be¬
windslieden kwamen er niet uit. Om de im¬
passe te doorbreken legden zij hun geschil
voor aan de ministerraad.30 Deze sprak
zich uit voor het standpunt van Justitie.31
Buitenlandse Zaken boog het hoofd, te
dieper toen bleek dat Engeland en Duits¬
land de weg al hadden gevolgd die Neder¬
land volgens Justitie nog moest gaan.32
Vooruitlopend op dat proces kreeg de
minister van Marine te horen dat hij de in¬
structie voor de commandanten van politiekruisers mocht aanscherpen. Deze
officieren zouden vreemdelingen die in on¬
ze territoriale wateren visten, mogen ver¬
wijderen, desnoods met geweld. Het kon
overigens geen kwaad die officieren ervan
te doordringen dit pas in uiterste noodzaak
te doen.33 Prompt volgde een nieuwe dis¬
cussie. De aanmaning tot voorzichtigheid
was van Buitenlandse Zaken afkomstig.
Bij al te voortvarend optreden van politiekruisers vreesde dit departement voor
internationale verwikkelingen. De minister
van Marine wierp tegen dat, als die zorg
al te sterk in de instructie tot uiting kwam,
dit verlammend zou werken.34 Zo’n in¬
structie zou de commandanten ‘huiverig
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maken in gegeven gevallen met de noodige zelfstandigheid op te treden’. Verder
dan de commandant der Marine te Wil¬
lemsoord vragen de desbetreffende offi¬
cieren tot behoedzaamheid te manen,
wilde hij niet gaan. De minister van Bui¬
tenlandse Zaken achtte dit gebaar onvol¬
doende en bleef staan op een formele
aanpassing van de instructie. Na wat heen
en weer geschrijf, gaf Marine toe. Het ging
per slot om een tijdelijke zaak. Zodra de
strafwet was gewijzigd, kon het vermaan
weer uit de instructie vervallen.35
De minister van Justitie stelde inzake die
wijziging een ontwerp op dat zijn collega’s
zonder veel commentaar aanvaardden.
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Voorstellen tot wijziging kwamen wel van
de kant van het College voor de Zeevisscherijen.36 Het wees erop dat het uitslui¬
tend recht in de Nederlandse territoriale
wateren te vissen niet toekwam aan Ne¬
derlandse vissers, maar aan Nederlandse
vissersschepen. Belandde dit punt verkeerd
in de wet, dan was ontduiking door bui¬
tenlanders al heel eenvoudig. Het enige
wat zij hoefden te doen was een Nederlan¬
der aanstellen als gezagvoerder op hun vis¬
sersschepen. Daarnaast ried het College
aan de tekst van de Noordzee-conventie
niet zó nauw te volgen dat de wet voort¬
durend van ‘baaien’ repte. Aan de Neder¬
landse kust kwamen die niet voor, terwijl
gebruik van de term tot de ongewenste ge¬
dachte kon leiden dat de Zuiderzee geen
binnenwater was, maar een baai. De re¬
gering nam de eerste aanmaning ter har¬
te. Ten aanzien echter van de baaien hield
zij voet bij stuk. Baaien kwamen nü in¬
derdaad niet voor, maar de eerste de beste
grote overstroming kon daarin verande¬
ring brengen. Op zo’n ramp was Neder¬
land juridisch dan tenminste voorbe¬
reid.37
Het overleg met de Tweede Kamer verliep
verder voorspoedig.38 Slechts één noot
werd hier gekraakt. De Kamer vroeg hoe
het wetsvoorstel zich verhield tot de vis¬
serij op de Zuiderzee en de Zeeuwse stro¬
men. Hiervoor golden aparte regelingen,
die ten aanzien van vreemdelingen een an¬
der régime hanteerden.39 De indieners
van het wetsontwerp gaven dit toe. Zij we¬
zen er evenwel op dat zij inzake de Zeeuw¬
se stromen gebonden waren aan het
tractaat van Londen, met België in 1839
gesloten. Dit tractaat gaf Belgische vissers
inderdaad bepaalde rechten. Met de Zui¬
derzee was iets anders aan de hand. De wet
op de Zeevisscherijen van 21 juni 1881
(Staatsblad nr. 76) legde buitenlanders
geen verbod op in de Zuiderzee te vissen.
Evenmin echter gaf zij hun daartoe
toestemming. Trouwens, zelfs al was dat
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gebeurd, dan zou Nederland op zo’n re¬
geling elk moment eenzijdig mogen terug¬
komen. Immers, ‘al beschouwt men de
Zuiderzee als binnenwater, zoo moet zij
toch tevens als territoriaal water worden
aangemerkt’.40 Terecht wezen Kamerle¬
den erop dat deze uitspraak de positie van
de Zuiderzee niet verhelderde. Nederland
deed zichzelf daarmee tekort, want de
overheid kon in binnenwateren meer rech¬
ten doen gelden dan in de territoriale
zee.41 De indieners van het wetsontwerp
trokken zich dit verwijt direct aan. Geluk¬
kig had de fout niet het ontwerp zelf, doch
slechts de Memorie van Antwoord op het
Voorlopig Verslag van de Kamer ont¬
sierd.42 Zonder hoofdelijke stemming
ging de Kamer verder met het voorstel accoord. Dit besluit resulteerde in de wet van
26 oktober 1889 (Staatsblad nr. 135), hou¬
dende verbod van vissen door opvarenden
van vreemde vaartuigen in de territoriale
wateren van het Rijk.43
Afbakening en Toezicht
Met vereende krachten was de Noordzeeconventie aangescherpt. Er hingen echter
nog meer rafels aan het kleed, sommigen
althans waren die mening toegedaan. In
1893 stelde de minister van Marine vast dat
onduidelijkheid heerste over de binnen- en
dus ook buitengrens van de territoriale
zee.44 Voor de kust van de vastewal en
van eilanden lag dit probleem eenvoudig.
Voor de zeegaten echter, met hun voort¬
durend bewegende zandbanken, miste de
bewindsman ieder houvast. Met het oog
op het visserijtoezicht en een eventuele
neutraliteitshandhaving achtte hij deze si¬
tuatie ontoelaatbaar. Wat de bewindsman
voor ogen stond, waren duidelijke lijnen
op de kaart die het territoriale zeegebied
markeerden. In de buurt van de zeegaten
moesten tonnen en bakens die lijn concre¬
tiseren. Veel bijval ondervond de minister
voor dit denkbeeld niet. Zijn collega van
Justitie hield hem voor dat door Neder-
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land eenzijdig getrokken lijnen andere sta¬
ten en hun onderdanen niet bonden. Pas
als Nederland hierover verdragen sloot,
kwam die lijnen internationale betekenis
toe - althans tegenover de verdragspart¬
ners.45 Voor de minister van Marine lag
de zaak nu eenvoudig: Buitenlandse Za¬
ken moest maar achter die verdragen
aan!46 De aangesprokene reageerde terug¬
houdend.47 Voorgelicht door het College
voor de Zeevisscherijen, besloot Buiten¬
landse Zaken zelfs dat er helemaal geen
probleem bestónd. De voorzitter van dit
College, E. N. Rahusen, was dan ook tot
oordelen bevoegd. Indertijd had hij deel
uitgemaakt van de Nederlandse delegatie
ter Noordzee-conferentie. Rahusen be¬
toogde dat de minister van Marine niets
van de afbakeningsregel uit de conventie
begreep. Dat verbaasde hem, want die re¬
geling was ‘toch werkelijk duidelijk ge¬
noeg’. Zandbanken hoorden eenvoudig bij
de kust, mits zij aan twee voorwaarden
voldeden - bij eb droogvallen en op dat
moment door minder dan zes zeemijl wa¬
ter van de vastewal of een eiland zijn ge¬
scheiden. Dat zandbanken zich verplaat¬
sten, deed aan dit beginsel niets af. Trou¬
wens, ook de kust van de vastewal kon
zich verplaatsen. De laagwateriijn bij
Scheveningen bijvoorbeeld lag in 1884
zestig meter Oostelijker dan het jaar daar¬
voor. Zo’n verschil beïnvloedde natuurlijk
de ligging van de territoriale wateren, maar
het ministerie van Marine behoorde die
verandering bij te houden.48
Met twee argumenten trachtte de minister
van Marine zijn stelling te redden. Ener¬
zijds betoogde hij dat veel zandbanken vrij
lagen, dat wil zeggen, bij laag water meer
dan zes zeemijl uit de kust verwijderd. An¬
derzijds wees hij erop dat de Westerschelde
een zeearm vormde waarvoor een aparte
regeling moest komen.49 Hiertegen trok¬
ken Buitenlandse Zaken en het College
voor de Zeevisscherijen opnieuw gezamen¬
lijk van leer. De Westerschelde was geen
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zeearm, maar onderdeel van een delta, een
riviermond. De gehele breedte was Neder¬
lands gebied, terwijl de territoriale zee be¬
gon waar de rivier ophield.50 Wat de
zandbanken betreft, gaven zij een even
bondig oordeel. Na bij Marine kaarten te
hebben opgevraagd, kwamen zij tot een
pijnlijke conclusie. De oorzaak van de
misvatting omtrent de vrij liggende banken
was gevonden. ‘Niet licht is men erop be¬
dacht dat Marine - zonder te waarschuwen
- tweeërlei schaal bezigt’.51 Aan deze
kwestie maakte Buitenlandse Zaken ver¬
der geen woorden vuil en gedurende vele
jaren bleef het nu stil rond de Noordzeeconventie. Eerst in 1905 dienden zich weer
problemen aan. Een Duitse groothandel
in zeevis gaf de aanzet daartoe. Deze fir¬
ma klaagde over in de Zuiderzee gevan¬
gen haring, die Nederlandse vissers hem
aanleverden. Zij hadden die vis met kleinmazige netten gevangen, zodat veel haring
al dood was vóór hij boven water kwam.
Deze vis was waardeloos, maar de Neder¬
landers weigerden grootmazige, Duitse
netten te gebruiken. Die waren hun te
duur. De firma wilde nu zelf in de Zui¬
derzee gaan vissen om de Nederlanders
wakker te schudden. Na dit schokeffect
beloofde de groothandel de Zuiderzee
weer te verlaten. Voor korte tijd echter had
hij een visvergunning nodig.52 De aan¬
gesprokene, de commissaris der Koningin
in Friesland, reageerde aarzelend. Zuider¬
zee en Wadden vormden geen territoriale
zee. Wat ze wel waren, was hem niet dui¬
delijk, maar Duitsers hadden er in elk ge¬
val niets te zoeken. Hun visvergunning
verlenen zou trouwens tot regelrechte
zeeslagen leiden tussen de nieuwkomers en
Nederlanders.53
Opvallend is dat de minister van Land¬
bouw, Nijverheid en Handel in deze zaak
geen beslissing durfde nemen. Eerst moest
het College voor de Zeevisscherijen weer
raad verschaffen. Dit deed het door ver¬
schillende verdedigingslinies voor te stel-

len.54 De eerste was de groothandel mel¬
den dat zijn aanvraag verkeerd was gea¬
dresseerd. Over Zuiderzee-zaken kon de
commissaris der Koningin in Friesland niet
beslissen. Hopelijk zou de firma na dit be¬
richt niets meer van zich laten horen. Deed
zij dit toch, dan kon de regering wijzen op
de overbevissing van de Zuiderzee en op
het gevaar van gewelddadigheden tussen
Duitse en Nederlandse vissers. Om echter
de Duitsers buiten de deur te houden wa¬
ren volkenrechtelijke argumenten nodig en
daar lag de derde verdedigingsgordel. Het
College hield de minister voor dat de Zuid¬
erzee niet tot de teritoriale wateren behoor¬
de. Voor zo ver daarover onzekerheid
bestond, verweet het de bewindsman de¬
partementale hardleersheid. In de gedach¬
tenwisseling immers tussen de regering en
de Tweede Kamer inzake de wet tot we¬
ring van vreemde vissersschepen uit de ter¬
ritoriale wateren, had zijn voorganger ook
al misgetast. Gelukkig hadden Kamerleden
toen ingegrepen en de regering voor een
misser behoed.
De Zuiderzee was binnenwater, waarover
de staat veel uitgebreidere rechten kon
doen gelden dan over de territoriale zee.
De herhaalde aarzelingen van de regering
waren des te schrijnender, omdat de Ne¬
derlandse afgevaardigden op de Noordzeeconferentie zich zoveel moeite hadden ge¬
troost die status erkend te krijgen. Dat in
het buitenland hierover géén misverstand
heerste, mocht blijken uit Das Völkerrecht, systematisch dargestellt (Berlin
1906) van de hoogleraar Franz von Liszt.
Dit handboek noemde de Zuiderzee uit¬
drukkelijk binnenwater. De kennelijk wat
geprikkelde bewindsman schreef bij deze
opmerking in de kantlijn - ‘Nu ja, wat zou
dat, is het daarom geen Territoriaal wa¬
ter?’. Het College vroeg zich vervolgens
af of de overheid vreemdelingen zonder
meer uit haar binnenwateren mocht we¬
ren. De vraag kreeg een bevestigend ant¬
woord. Het hoogheidsrecht van de staat

over binnenwater was zó volstrekt verze¬
kerd dat hieraan geen twijfel kon bestaan.
Hiervoor een aparte verbodsbepaling op¬
nemen in de nationale wetgeving was niet
nodig, om twee redenen zelfs nadelig. Uit
zo’n bepaling bleek twijfel aan het eigen
hoogheidsrecht. Bovendien zou de keizer¬
lijke regering er stellig een anti-Duitse
maatregel in zien.
Wat de minister van Landbouw, Nijver¬
heid en Handel betreft, had het College
voor dovemansoren gesproken. Om te be¬
ginnen besliste deze bewindsman ten
gunste van een afzonderlijke verbodsbe¬
paling. In de tweede plaats wilde hij dit
verbod opnemen in de wet van 26 okto¬
ber 1889 ‘in de overweging, dat de toen¬
malige regeering... heeft bedoeld, dat het
in die wet voorgelegde verbod van toepas¬
sing zou zijn op de ZUIDERZEE',55 Zijn
collega van Buitenlandse Zaken steunde
zoals gewoonlijk het College voor de Zee¬
visscherijen en wees het denkbeeld van de
hand.56 Het zou Nederlandse belangen
schaden. Bovendien had de wet van 1889
betrekking op iets waarbij de Zuiderzee
juist niet kon aansluiten. De begrippen ter¬
ritoriale zee en binnenwater dienden zorg¬
vuldig gescheiden te blijven. Het ministerie
van Landbouw, Nijverheid en Handel
bleef echter bij zijn standpunt. Het Col¬
lege en Buitenlandse Zaken maakten een¬
voudige zaken onnodig ingewikkeld. Wat
was toch de reden, vroeg het zich af, waar¬
om die instanties zich verzetten ‘tegen een
assimilatie dezer volkomen gelijksoortige
zaken onder de verzamelnaam ‘Territori¬
ale wateren’. De Regeering van 1889 had...
wel degelijk gelijk door te zeggen, dat de
Zuiderzee tot de Nederlandsche territori¬
ale wateren (men zou zelfs kunnen zeggen
territoriale zee of zeeterritoir) behoorde’.
Deze opmerking, vermoedelijk afkomstig
van de Secretaris-Generaal, ging de ver¬
antwoordelijke minister te ver.57 Voor de
buitenwacht, voor Buitenlandse Zaken,
deed hij water in de wijn. Het was hem
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inmiddels duidelijk dat de Zuiderzee niet
tot de eigenlijke territoriale wateren be¬
hoorde. Restte de vraag hoe hij het ver¬
bod voor buitenlanders in de Zuiderzee te
vissen moest beargumenteren. Als de wet
van 1889 problemen gaf, moest hij omzien
naar een alternatief. Daarnaast kon het
geen kwaad eens grondig van gedachten
te wisselen over alles wat met de territori¬
ale wateren samenhing. De voorbereiding
op de tweede Vredesconferentie bood
daartoe wellicht een mogelijkheid. Onder¬
tussen kon het verzoek van de Duitse zee¬
visgroothandel niet blijven liggen.
Nederland was niet van plan het in te wil¬
ligen, maar het was aan Buitenlandse
zaken, en niet aan een commissaris der Ko¬
ningin, om dat besluit over te brengen.58
In dit steekspel hadden het College voor
de Zeevisscherijen en Buitenlandse Zaken
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de meeste punten behaald. Noordzee en
Zuiderzee bleven in de wetgeving strikt van
elkaar gescheiden. Het laatste gebied bleef
dus buiten de wet van 1889. Een volgen¬
de vraag was of die wet toch niet moest
worden aangevuld. Niet dan in geografi¬
sche zin, maar wat betreft de bevoegdhe¬
den van de overheid. Ook in dit geval
bracht een buitenlander de zaak aan het
rollen. Tegen het eind van 1907 wierp de
Belgische gezant de vraag op of een politiekruiser vreemde vissersschepen die in de
territoriale wateren tegen de Noordzeeconventie zondigden, tot buiten die wate¬
ren mocht achtervolgen. De gezant wees
erop dat volkenrechtsgeleerden dat recht
vrij algemeen erkenden. Of staten daar¬
naar handelden was onzeker.59 Een eerste
punt dat bij de beantwoording van deze
vraag aandacht behoefde was of de gemid¬
delde visser enig benul had van de drie zeemijlsbepaling. Het College voor de
Zeevisscherijen betwijfelde dit sterk.60
Een voorstel van de minister van Marine
die bepaling uit de conventie te schrappen
vond echter geen bijval. Dit voorstel be¬
oogde de drie zeemijlsregel te vervangen
door een stelsel van internationaal vastge¬
legde, om de vijf jaar bij te werken zee¬
kaarten.61 Andere departementen vonden
dit denkbeeld zowel omslachtig als gevaarlijk. Een internationaal verdrag openbre¬
ken was geen kleinigheid. Het was
bovendien onzin te menen dat kaarten
meer houvast boden dan een algemene afstandsbapaling. De gewone visser stond
waarschijnlijk tegenover beide hulpmid¬
delen even nonchalant.62 Wat het achtervolgingsrecht betreft, schaarde het College
zich onder degenen die het erkenden.63 In
één opzicht ging het College zelfs verder.
Het ‘Institut de Droit International’ meen¬
de dat dit recht verviel als het achtervolg¬
de schip de eigen territoriale wateren of
die van derden bereikte. Het College ging
ervan uit dat dit recht dan niet verviel en
dat de betrokken politiekruiser de achter-

volging alleen moest staken. Op een later
tijdstip - als de vissersboot de eigen terri¬
toriale wateren of die van derden weer ver¬
liet - mocht de kruiser de jacht hervatten.
Het was het College overigens niet bekend
of de Nederlandse politiekruisers ook in
deze termen waren geïnstrueerd. Dit bleek
niet het geval en de minister van Buiten¬
landse Zaken bracht dit bericht aan de Bel¬
gische gezant over.64 Kort daarop nam
Marine maatregelen de instructie te wij¬
zigen, niet overigens in de zin van het Col¬
lege.65 Een nieuwe versie bevatte het
achtervolgingsrecht in zijn beperkte vari¬
ant - bijna dertig jaar na de totstandko¬
ming van de Noordzee-conventie.
Slotbeschouwing
Het voorafgaande overziend valt in de
eerste plaats de belangrijke rol op van het
College voor de Zeevisscherijen. De bei¬
de betrokken vakministers, die van Mari¬
ne en van Waterstaat (na 1905 Land¬
bouw), Nijverheid en Handel, opereerden
dermate aarzelend en tastend dat alleen in¬
grijpen van het College uitglijders voor¬
kwam. Daarnaast treft de betekenis van
Buitenlandse Zaken. Steeds stond dit de¬
partement naast het College om de colle-

ga’s te corrigeren. Aan dit overwicht zat
wel een schaduwzijde vast. Buitenlandse
Zaken en het College domineerden de toe¬
passing van het recht van de zee op dus¬
danige wijze dat eigen initiatieven geen
kritisch onthaal meer vonden. Als voor¬
beeld mag de mislukte poging uit 1895 gel¬
den de breedte van de territoriale zee op
zes zeemijl te brengen. Het College en
Buitenlandse Zaken brachten deze aange¬
legenheid op gang (voornamelijk om visserijbelangen te dienen) en kregen van
niemand weerwerk. Pas toen het initiatief
het stadium van diplomatieke voorberei¬
ding had bereikt, kwam kritiek los - van
de zijde van Engeland.66 Buitenlandse
Zaken trok het voorstel toen ogenblikke¬
lijk in, maar in tal van hoofdsteden zal dit
bakzeil halen commentaar hebben ontlokt.
Zorgvuldiger binnenlands beraad had Ne¬
derland dit fiasco kunnen besparen. Als
Buitenlandse Zaken zelf niet besefte dat
een grote maritieme mogendheid geen ver¬
breding wenste van de territoriale zee, dan
hadden andere departementen (met eigen
juridische afdelingen) daarop kunnen wij¬
zen. Bijsturing bleef nu achterwege - tot
Engeland daartoe dwong.
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seum, Londen WC IB 3DG, Groot-Brittannië.
Mei 1993: De Stichting Maatschappijgeschiedenis organiseert een conferentie over De
Republiek tussen zee en vasteland. Externe relaties en hun interne effecten in de eco¬
nomie, de cultuur en de staat omstreeks 1580-1795. Voorstellen voor papers kunnen
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Robert D. Ballard, Op het spoor van de Bismarck.
Duitsland’s grootste slagschip geeft zijn geheimen
prijs (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1990, 232
p., ill. in zw/w. en kleur, ISBN 90-6707-246-X; ver¬
taald uit het Engels door Marion van Drunen en
Hans Wijn).
Het is 8 juni 1989. Langzaam glijden beelden van
een onderzeese vlakte met hier en daar hoog oprij¬
zende hellingen van heuvels en bergen over de scher¬
men van de TV-monitors aan boord van het tot
oceanografisch onderzoeksvaartuig omgebouwde
bevoorradingsschip Star Hercules. Vóór de scher¬
men Robert Ballard, Amerikaans marien geoloog
en inventief wetenschappelijk onderzoeker bij het
befaamde Woods Hole Oceanographic Institute op
Cape Cod in de Amerikaanse staat Massachusetts.
Wereldwijde bekendheid verwierf Ballard door zijn
met veel publiciteit omgeven speurtocht naar de Ti¬
tanic; hij vond het wrak van het roemruchte En¬
gelse passagiersschip, dat op 15 april 1912 na een
botsing met een ijsberg met groot verlies aan men¬
senlevens verging, op ruim 3700 meter diepte op de
bodem van de Atlantische Oceaan ten zuidoosten
van Newfoundland op 1 september 1985.
Nü, vier jaren later, is Ballard op zoek naar het
wrak van een ander fameus schip, het Duitse slag¬
schip Bismarck; op 27 mei 1941 was dit paradepaard
van de Kriegsmarine ten zuidwesten van Ierland tenondergegaan na een hevig gevecht met slagschepen
van de Engelse Home Fleet. Begin juni 1989 weet
Ballard dat hij dicht bij het doel van zijn zoektocht
kan zijn. Officiële gegevens uit de archieven van de
Duitse en de Engelse marine, gesprekken met oog¬
getuigen van de zeeslag en een verkennende zoekoperatie in juli 1988 hebben de om vang van het
zeegebied, waarin het wrak zich moet bevinden,
aanzienlijk verkleind. Het vinden van de restanten
van het Duitse slagschip in de duistere en uitgestrek¬
te diepte van de Atlantische Oceaan is niet meer het
zoeken van een speld in een hooiberg. Maar toch:
alles hangt af van het nauwgezet, strook voor strook
afzoeken van de oceaanbodem met de diepzeeonderzoek-robot Argo én van de juiste interpreta¬
tie van de sonar-gegevens en de videobeelden die
de apparatuur aan boord van de robot naar de ont¬
vangers aan boord van de Star Hercules stuurt.
Op 8 juni 1989 vindt Ballard de Bismarck recht¬

op liggend op een diepte van ruim 4700 meter buiten bereik van de mens, maar niet van diens electronische televisie-ogen. De romp is nog verwonder¬
lijk gaaf, gezien de tuimeling in de diepte en de
dreunende botsing met de oceaanbodem, die het
schip heeft ondergaan. Rondom het wrak blijken
later vele grote en kleine uitrustingsstukken van de
Bismarck te liggen: één van de vier torens van de
hoofdbewapening, losgerukte ladders, roosters en
grote aantallen van de zo karakteristieke Duitse sol¬
datenlaarzen van die tijd.
Ballard’s boek geeft een fascinerend beeld van de
zoektocht naar de Bismarck (pp. 38-57 en 146-209).
In tekst, maar toch vooral in beeld: foto’s van het
wrak, aangevuld met prachtige, verhelderende te¬
keningen door Ken Marschall en met foto’s van de
Bismarck vóór de fataal aflopende ontmoeting met
zijn Engelse tegenstanders.
Daarbij hadden auteur en uitgever het wat mij be¬
treft kunnen laten. De rest van het boek, het groot¬
ste deel, pp. 15-37 en 57-145, bevat het al zovele
malen vertelde verhaal van de bouw van de
Bismarck en van de korte operationele geschiede¬
nis van het Duitse slagschip. En wanneer de krach¬
tige kern van het boek - het verhaal van de
zoektocht - in de ogen van Ballard of zijn uitgever
dan al een jasje nodig had, dan zou het beter zijn
geweest daarin onderwerpen aan de orde te stellen
als: het ‘waarom’ van zoektochten naar schepen als
de Titanic en de Bismarck, de technische aspecten
van het zoeken naar scheepswrakken op zulke gi¬
gantische diepten, en het geven van een antwoord
op de vraag: hoe nu verder met zulke wrakken? Het
boek zou met zulke toevoegingen naar mijn mening
zeker aan zeggingskracht hebben gewonnen.
Leo M. Akveld
Rob van Ginkel, Elk vist op zijn tij. Een Zeeuwse
maritieme gemeenschap, Yerseke 1870-1914
(Z.pl.: Walburg Pers, 1991, 143 p., ill., ISBN
906011-716-6).
De hier besproken publikatie van antropoloog Rob
van Ginkel is een bewerkte doctoraalscriptie. On¬
derzoek en publikatie waren mogelijk dankzij ver¬
schillende subsidies van de Faculteit der Politieke
en Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Uni-
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versiteit van Amsterdam, de gemeente Reimerswaal,
het Anjerfonds Zeeland en de Rens-Holle Stichting.
In het eerste inleidende hoofdstuk geeft Van Ginkel probleemstelling, doel en uitgangspunten weer
en vertelt hoe hij zijn onderzoek heeft aangepakt.
Dergelijke hoofdstukken willen nog al eens ontaar¬
den in wijdlopige saaie beschouwingen. Zo niet bij
Van Ginkel. De overgang van visserij naar visteelt
(maricultuur) is zijn eigenlijke onderwerp, toe¬
gespitst op een drietal vragen met betrekking tot ge¬
volgen van de verpachting, de wijzigingen in de
machts- en afhankelijkheidsrelaties en de samen¬
hang tussen de transformaties. De openbare ver¬
pachting van de visgronden in 1870 betekende voor
Yerseke een keerpunt in de ontwikkeling. De ge¬
volgen ervan waren in 1914 min of meer uitgewoed:
van een slaperige en overwegend agrarische samen¬
leving van ca. 1000 inwoners, waaronder een klein
aantal vissers, was het getransformeerd in een brui¬
sende maritieme gemeenschap van meer dan 4000
inwoners, die vooral leefden van de oesterteelt.
Ook het tweede hoofdstuk heeft een inleidend ka¬
rakter, maar nu gericht op de voorgeschiedenis: de
strijd van de Zeeuwen tegen het water, de overgang
van visserij naar maricultuur en de methoden van
de oester- en mossel visserij. Van 1867 tot 1870 nam
de vloot van Yerseke toe van 24 tot bijna 50 plat¬
bodems, waarvan 15 groter dan tien ton. Naast hun
vrije visserij zagen de vissers zich ook gedwongen
om produkten als suikerbieten te vervoeren.
De drie volgende hoofdstukken beslaan achtereen¬
volgens een drietal perioden (1870-1885, 1885-1900
en 1900-1914), die samenhangen met veranderin¬
gen in de produktiewijze in het oesterbedrijf en die
grote invloed op de ontwikkeling van het dorp heb¬
ben gehad. In de eerstgenoemde periode kwam er
een einde aan de vrije visserij op oesters en mosse¬
len en ontstond de oester- en mosselteelt. De per¬
celen werden tegen de zin van de vissers openbaar
verpacht aan kapitaalkrachtige Hollandse adellij¬
ke lieden als Jonkheer J. L. H. Pompe van Meerdervoort en baron O. F. Groeninx van Zoelen.
Vandaar dan men sprak vasn de ‘oesterbaronnen’.
Yerseke werd een ‘Klondyke’ en trok honderden ar¬
beiders aan. Er kwam een infrastructuur (spoorlijn,
haven, oesterputten, verharde wegen) en de vloot
breidde zich uit tot omstreeks 150 schepen in 1885:
naast één stoomboot was er een grote verscheiden¬
heid aan zeilschepen zoals hengsten, aken en voor¬
al hoogaarzen.
In de periode 1885-1900 kwam er een einde aan de
euforie. De bevolking nam nog toe van 2752 naar
4469 in 1896, maar daarna stokte de groei. Heel wat
Yersekenaren emigreerden naar Amerika. De Yersekse vloot groeide nog door tot ca. 160 omstreeks
1900 met een totale bemanning van zo’n 350 vis¬
sers. Behalve zes tot acht stalen stoomboten van de
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grote oestermaatschappijen behoorden daartoe ook
40 mosselschepen en ca. 15 roeiboten. Ook de ma¬
ritieme infrastructuur groeide mee: de haven werd
in 1898 vergroot en het dorp telde intussen twee
scheepswerven (C. Sierveld en C. R. van Os), hoofd¬
zakelijk voor reparatie. De grote stijgingen van de
pachtprijzen na 1885 leidden tot grote veranderin¬
gen in het aantal bedrijven; uiteindelijk overleef¬
den alleen de echte familiebedrijven.
De emigratie zette zich van 1900 tot de Eerste We¬
reldoorlog voort en zrgde voor een lichte daling van
het bevolkingsaantal tot 4087. Het maritieme be¬
drijf kon een grotere bevolking niet schragen. In
deze periode schommelde de omvang van de vloot
rond de 170 schepen, waaronder enige stoomboten
en een twintigtal roeiboten. Het waren voorname¬
lijk houten hoogaarzen en hengsten. De motorisering verliep snel: naast enige stoomboten waren er
in 1913 al twintig zeilschepen voorzien van een ben¬
zinemotor. De oestermaatschappijen namen zowel
naar omvang als naar aantal af: in 1913 waren er
nog maar zo’n tien over. De mosselteelt, die een
veel geleidelijker ontwikkeling had gekend, kreeg
meer betekenis. De Yersekse vissers specialiseerden
zich niet in een bepaalde tak van visserij: naast de
oester- of mosselvisserij bedreven zij ook aal-,
roggen-, harder-, en kreeftenvisserij teneinde het
hoofd boven water te kunnen houden. Van Gin¬
kel besteedt in dit hoofdstuk ook bijzondere aan¬
dacht aan het verschijnsel dat familiebedrijven
zo’n prominente rol spelen in vele vissersgemeen¬
schappen.
Het zesde hoofdstuk tenslotte is een samenvatting
en conclusie. Noten, literatuurlijst, overige bron¬
nen en verantwoording van de illustraties ronden
het boek af. Het boekje heeft een prettig formaat
en een goede lay-out. De illustraties zijn evenwich¬
tig gedoseerd. Ik schrijf ‘boekje’, omdat het inder¬
daad een bescheiden formaat (21,5 x 14,5 cm) heeft,
maar daarom nog niet van geringe kwaliteit is. In¬
tegendeel, het is zeer leesbaar - ik vind het zelfs
spannend hier en daar - en wat nog belangrijker is,
het door Van Ginkel geschetste beeld van het trans¬
formerende Yerseke is heel overtuigend.
J. P. van de Voort
Herman Kaptein, Het Schermereiland. Een zeeva¬
rend plattelandsgebied 950-1800 (Bergen: Octavo,
1988, 192 p„ ill., graf., tab., ISBN 90-70805-13-8).
In Het Schermereiland staat de economische ont¬
wikkeling van een deel van het Noorderkwartier
centraal. Hoe is het mogelijk geweest, zo vraagt de
auteur zich af, dat zeevaart en nijverheid in de pe¬
riode 1500-1800 tot zo’n grote bloei zijn gekomen.
Voor de beantwoording van deze vraag wordt eerst
de periode voor 1500 onder de loupe genomen. Het
‘Leitmotiv’ van dit gedeelte is de discussie rondom

de vraag of er omstreeks 1500 in de plattelandseconomie van het Schermereiland al sprake was van
een verregaande vorm van specialisatie of niet. Vol¬
gens de hypothese van de Amerikaanse historicus
Jan de Vries (The Dutch rural economy in the Gol¬
den Age, 1500-1700) zou de economie van Holland
na 1500 zo’n hoge vlucht hebben genomen juist om¬
dat de Hollandse plattelandsbevolking zich nog niet
of nauwelijks had gespecialiseerd en er nog niet of
nauwelijks sprake was van een uitgekristalliseerde
beroepsstructuur. Dit ‘rural specialisation’-model
heeft nogal wat kritiek gekregen, met name van L.
Noordegraaf. Kaptein heeft gemeend zijn steentje
aan deze discussie te moeten bijdragen. Op basis
van bestaande literatuur, dus niet op grond van
nieuw (bronnen)materiaal, komt Kaptein tot de
conclusie dat het specialisatie- en differentiatiepro¬
ces op het Schermereiland verder was gevorderd dan
De Vries meende.
Het tweede gedeelte van het boek behandelt de pe¬
riode 1500-1800. Zowel de agrarische sector als de
scheepvaart en de nijverheid worden elk in een apart
hoofdstuk behandeld. Omdat het onderzoek zwaar
leunt op al bestaande onderzoeksresultaten (men
denke bijvoorbeeld aan Het Noorderkwartier van
A. M. van der Woude), heeft het verhaal van de
economische opkomst en teloorgang van het Scher¬
mereiland eigenlijk weinig nieuws te bieden. Waar
in de inleiding werd beloofd dat een antwoord zou
worden gegeven op de vraag welke ontwikkelingen
ten grondslag zouden hebben gelegen aan de eco¬
nomische bloei van het Schermereiland, krijgt de
lezer in het afsluitende hoofdstuk als antwoord dat
allereerst economische en derhalve niet psychische
factoren in deze ontwikkeling een rol hebben
gespeeld.
De laatste jaren wordt in toenemende mate door
historici onderzoek gedaan naar de economische,
demografische en sociale geschiedenis van steden,
dorpen en gebiedjes in Noord Holland gedurende
de ‘nieuwe tijd’. De recent verschenen studies van
R. Willemsen, G. J. Schutte en C. M. Lesger vor¬
men daarvan een goed voorbeeld. Echter, waar bo¬
vengenoemde auteurs met behulp van een grote
hoeveelheid nieuw bronnenmateriaal hun onder¬
werp nieuw leven weten in te blazen, komt Kaptein
niet veel verder dan een herhaling van het oude ver¬
trouwde verhaal. Van de inzet van nieuw bronnen¬
materiaal of een geheel nieuwe aanpak van het
onderzoeksobject is geen sprake. In die zin heeft
het Schermereiland ‘de beroeps’ weinig te bieden.
Voor diegenen die speciaal in de geschiedenis van
het Schermereiland zijn geïnteresseerd, is dit boek
daarentegen een vlot geschreven introductie. Dat
het omslag wordt gesierd door ‘Haring buizen in
de haven van De Rijp’ (zie het onderschrift op pa¬
gina 90) wil er bij mij niet zo erg in. Ik houd het

liever op een drietal katschepen. Wellicht dat alleen
deze tekening al aanleiding geeft de economische
ontwikkelingen in Holland, en met name op het
Schermereiland, nog eens aan een hernieuwd on¬
derzoek te onderwerpen, maar dan wel met gebruik¬
making van nieuw bronnenmateriaal.
P. C. van Royen
A. Lagendijk, Schakel tussen twee werelden;
repatriërings- en troepenschepen van en naar Indië,
1945-1951 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw,
1991, 80 p., ill., ISBN 90-6707-2672).
Ouderen onder ons herinneren zich de namen van
de schepen die in de jaren na 1945 repatrianten uit
het toenmalige Nederlands-Indië naar het vaderland
brachten en in omgekeerde richting Nederlandse
troepen vervoerden, om ook hen later weer terug
te brengen. Deze transporten werden tot medio 1951
uitgevoerd. Tussen eind november 1957 en voor¬
jaar 1958 kwam nog eens een groot aantal landge¬
noten uit Indonesië terug, nadat de autoriteiten daar
Nederlandse bedrijven hadden genationaliseerd. In
dit geval waren het vooral Nederlandse passagiersen vrachtschepen die voor de transporten zorgden,
maar daarnaast brachten ook schepen onder Itali¬
aanse, Franse of Britse vlag de verdreven Neder¬
landers in kleinere aantallen per reis naar het
vaderland terug.
De auteur van dit boek stelt terecht dat aan deze
reizen, waarbij in totaal duizenden passagiers (bur¬
gers en militairen) waren betrokken, nauwelijks
aandacht werd besteed in de gedenkboeken van de
rederijen die op deze routes voeren, of in andere
publicaties. Hij heeft daarom een geslaagde poging
gedaan om in deze leemte te voorzien. Binnen het
bestek van 80 pagina’s op A-4 formaat worden ruim
honderd schepen beschreven die bij deze transpor¬
ten waren ingeschakeld, Nederlandse en andere.
Van elk schip is een foto opgenomen, met daarnaast
enkele gegevens over het schip zelf en zijn le¬
vensloop. Voor de periode 1945-1951 worden eerst
de Nederlandse schepen per rederij vermeld, en ver¬
volgens de buitenlandse, waarvan de Britten de
meerderheid uitmaakten. Daarbij speelden ook
twaalf Amerikaanse troepentransportschepen een
rol, met namen die steeds met het voorvoegsel ‘Ge¬
neral’ begonnen.
Oud-repatrianten, oud-militairen en anderen die op
de in het boek behandelde schepen hebben geva¬
ren, maar ook scheepvaartliefhebbers in het alge¬
meen, kunnen in het alfabetische register het schip
van hun keuze opzoeken. Het boeiende onderwerp
verdient een uitvoeriger behandeling dan nu wordt
geboden, maar het was blijkbaar de bedoeling de
prijs van het boek redelijk te houden; vandaar de
beperkte opzet van de uitgave. Daarom zal bijvoor¬
beeld ook een nadere opsomming achterwege zijn
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gebleven van de door de behandelde schepen ge¬
maakte reizen met bijzonderheden als data, aanloophavens en aantallen vervoerde passagiers.
De auteur komt een compliment toe voor zijn ini¬
tiatief het tot dusver nauwelijks beschreven onder¬
werp op deze wijze vorm te hebben gegeven. De
illustraties in het boek, dat is voorzien van een aan¬
trekkelijk omslag in kleur en met enkele foto’s, ge¬
ven een goed beeld van de vele mooie schepen uit
die tijd, die inmiddels alle van de zeven zeeën zijn
verdwenen en waaraan velen nog herinneringen zul¬
len hebben.
C. de Haas
Frank Lequin en Albert Meijer, Samuel van de Put¬
te, een mandarijn uit Vlissingen (1690-1745) (Mid¬
delburg: Stichting VOC Publicaties, 1989, 104 p.,
ill., krt., ISBN 90-70174-33-2, ƒ 50,—).
Het betreft een uitgave waarin de resterende door
Van de Putte nagelaten stukken met betrekking tot
diens reizen in Azië, in het bijzonder in Nepal, Ti¬
bet en China, wordt behandeld. Van de Putte was
de vierde Europeaan en de eerste Nederlander die
Tibet bezocht en al tijdens zijn leven een beroemd¬
heid. Hij was ook een der weinige Nederlanders die
het monopoliegebied van de VOC bereisde, zonder
in dienst van de Compagnie te zijn. Bij testament
beschikte hij dat zijn reisstukken na overlijden
moesten worden vernietigd, hetgeen geschiedde.
Van de Putte vreesde dat zijn reisjournaal, aan publikatie waarvan hij niet toekwam, op onzorgvul¬
dige wijze zou worden uitgegeven.
Uit wat door toeval aan die vernietiging is ontsnapt,
en door Lequin en Meijer is bijeengebracht, is
duidelijk dat Van de Putte een Nederlander was die
onze aandacht verdient. Toch betwijfel ik of
publicatie in boekvorm gerechtvaardigd is. De inhoud van de bewaard gebleven stukken geeft voor
het facsimileren én het transcriberen daarvan niet
echt aanleiding. Daarbij komt dat P. J. Veth in
de vorige eeuw al twee artikelen over Van de Putte
schreef. Als Lequin en Meijer de informatie die
zij aan Veths publicaties konden toevoegen in een
artikel hadden gepubliceerd, zou dat voldoende
zijn geweest. Het verwerken tot boekvorm van wei¬
nig gegevens heeft dan ook geleid tot veel blanco
papier.
Het is ook te betreuren dat de auteurs geen onder¬
zoek hebben gedaan naar de cartografische waar¬
de van Van de Putte’s kaartjes. We zouden graag
willen weten of deze enige invloed hebben gehad
op de vorming van het cartografisch beeld van Ti¬
bet, zoals in het geval van het werk van enkele ge¬
noemde Jezuieten. Dit temeer daar de auteurs
meedelen dat Van de Putte de eerste cartograaf van
Nepal en Tibet genoemd kan worden (p. 31). On¬
danks mijn kritiek behoort deze uitgave thuis in de
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boekenkast van liefhebbers van reisverhalen.
W. F. J. Mörzer Bruyns
Maritiem Journaal 1990 (Middelburg: De Vey Mestdagh, 1990, ISBN 90-6376-0345); jaarlijks verschij¬
nend informatie- en documentatiewerk op maritiem
gebied voor Nederland en België; eindred. M. de
Jong.
Sinds 1974 komt elk jaar een deel van het Maritiem
Journaal uit. Hierin wordt verslag gedaan van de
vele maritieme aktiviteiten in Nederland. Tot 1990
werd het Maritiem Journaal uitgegeven door Unie¬
boek BV. Het nieuwste deel, dat verslag doet over
het jaar 1989, is uitgebracht door de Middelburgse
uitgeverij De Vey Mestdagh. Zoals we gewend wa¬
ren, is ook het nieuwe Maritiem Journaal een mooi
gebonden bundel. Opvallend is de kleurige omslag
van de kaft en zijn voor het eerst kleurenfoto’s ge¬
bruikt. Jammer is dat de blauwe kaft dit keer, an¬
ders dan bij de vorige delen, geen opdruk heeft. Niet
erg handig voor het gebruik in de bibliotheken,
waar zo’n boekwerk als jaarlijks overzicht van ge¬
beurtenissen, plannen en resultaten natuurlijk thuis
hoort.
Vergeleken bij de vorige jaren hebben zich inhou¬
delijk geen grote veranderingen voorgedaan, hoe¬
wel de redactie flink werd uitgebreid. De vaste
rubrieken, waarin wordt stil gestaan bij onder an¬
dere de scheepsbouw, zeescheepvaart en marine,
zijn ook nu weer terug te vinden. In heldere taal
beschrijven de auteurs de invloed van binnen- en
buitenlandse ontwikkelingen op de Nederlandse
scheepvaart. In 1989 werd het herstel bij de scheeps¬
bouw en -reparatie voortgezet. Als gevolg van de
opleving in de conjunctuur kwam er ook een einde
aan de vlootafname. Een duidelijke toekomstvisie
blijkt uit de titel van het artikel over de Koninklij¬
ke Marine: ‘Kleiner maar fijner’, doelend op de in¬
krimping van de marine in de komende jaren.
Opvallend tussen dit alles is de rubriek over de ma¬
ritieme kunst. Daarbij is een aantal kleurrijke kunst¬
werken van de leden van de Nederlandse Vereniging
van Zeeschilders afgebeeld. Interessant zijn tevens
de artikelen over de maritieme archeologie in Fle¬
voland en de haven van Den Helder. In het eerste
wordt aandacht besteed aan het Museum voor
scheepsarcheologie in Ketelhaven, dat bezig is zich
tot een nationaal museum voor de scheepsarcheo¬
logie te ontwikkelen. Een erkenning van het inzicht
dat ‘zeegeschiedenis’ niet alleen uit boeken wordt
gehaald, maar ook uit de zeebodem. De topstuk¬
ken van het museum zijn een wrak van een 17e
eeuwse koopvaarder en van een vissersschip uit het
Zuiderzeegebied. Het artikel over de haven van Den
Helder geeft een aardig beeld van de ontwikkeling
van dit gebied, dat tegenwoordig zowel voor de ma¬
rine, de visserij als de offshore een belangrijke func-

tie vervult.
Als naslagwerk is het Maritiem Journaal zeker van
belang als het gaat om het tweede deel, de docu¬
mentatie. Een redelijk uitvoerige lijst van maritie¬
me publicaties, gevolgd door uitgebreide vlootlijsten, completeert deze uitgave.
C. P. P. van Romburgh
C. Ostersehlte, Die Deutsche Gesellschaft zur
Rettung Schiffsbrüchiger. Bd. 26: Schriften des
deutschen Schiffahrtsmuseum; herausgeg. von D.
Ellmers, W. D. Hoheisel und G. Schlechtriem
(Hamburg: Kabel Verlag, 1991, 144 p., ill.).
In 1990 vierde de Deutsche Gesellschaft zur Ret¬
tung Schiffsbrüchiger haar 125-jarig bestaan; zij
werd op 29 mei 1865 te Bremen door particulieren
opgericht. De heer H. H. Meier, directeur van de
Norddeutscher Lloyd, had in het tot stand komen
een groot aandeel. Het feit dat de vereniging te Bre¬
men ontstond, heeft tot gevolg gehad dat zij altijd
zeer nauwe banden met deze Hanzestad heeft on¬
derhouden.
De geschiedenis van de maatschappij zelf wordt in
dit boek maar summier behandeld, hetgeen is te wij¬
ten aan de omstandigheid dat het grote archief tij¬
dens de geallieerde luchtaanvallen op Duitsland in
1944 geheel verloren ging. De auteur moest dus wel
naar andere bronnen omzien. Niettemin is hij erin
geslaagd de geschiedenis in al haar facetten kort
weer te geven. De historie valt in een aantal perio¬
den uiteen: vanaf de oprichting in 1865 tot het uit¬
breken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 (dus de
tijd van het keizerlijke Duitsland), van het einde van
de Eerste Wereldoorlog tot 1950 (onderverdeeld in
de tijd van de republiek van Weimar en de periode
van het nationaal-socialistische Duitsland) en
tenslotte de tijd na 1950, inbegrepen de deling van
Duitsland.
Er wordt ook aandacht besteed aan allerlei zaken
die nauw met het reddingswezen samenhangen, zo¬
als lichtschepen, bebakening, dienstvaartuigen, uitkijkdienst, sleep- en bergingsvaartuigen en relaties
met buitenlandse zusterverenigingen. Er blijkt on¬
der meer contact te zijn onderhouden met die in En¬
geland. Verder wordt een korte schets van de
geschiedenis van de reddingen gegeven. In de be¬
ginperiode werden de handreddingboten bijvoor¬
beeld nog met paarden door de branding gebracht.
Ondanks de beperkte mogelijkheden van toen heeft
men toch honderden zeelieden van een wisse dood
kunnen redden. In het boek zijn tenslotte (verlucht
met de nodige foto’s) ook nog veel bijzonderheden
te vinden over het materieel waarmee na de Twee¬
de Wereldoorlog de reddingen werden verricht.
Een lijst van alle strandingen en ongevallen waar¬
bij de reddingboten zijn ingezet ontbreekt helaas.
De auteur heeft volstaan met een jaarlijkse opgave

van het aantal geredde zeelieden. Niettemin heeft
hij nuttig werk verricht door alles wat hij nu kon
achterhalen eens ‘op een rijtje te zetten’, want over
een aantal jaren wordt dat steeds moeilijker. Bo¬
vendien is het goed dat weer eens aandacht is ge¬
schonken aan het prachtige werk van de redding¬
boten en hun bemanningen, waar men normaal
eigenlijk véél te weinig bij stil staat.
L. L. von Munching
Sóren Thirslund, Traek af navigationens historie,
3 dln. (Kopenhagen: Handels- og Sófartsmuseet p2
Kronborg, 1987-1989, Serie Maritema nrs. 1, 2, 3,
72 + 80 + 92 p„ ill., ISBN 87-981869-1-4,
87-981869-4-9, 87-981869-6-5, 95, 105, 125 kr.).
De Deense oud-kapitein en onderwijzer in de zee¬
vaartkunde Sóren Thirslund heeft voor het
Handels- og Sofahrtsmuseum te Helsingór een kort
overzicht van de ontwikkeling van de navigatietechniek geschreven, dat onlangs in drie deeltjes op de
markt verscheen.
Het eerste bestrijkt de hele periode vanaf de Oude
Grieken tot en met het begin van de Europese ex¬
pansie overzee en de invoering van de astronomi¬
sche plaatsbepaling. Het volgende deel behandelt
de ontwikkeling in de zeevaartkunde tussen om¬
streeks 1530 en 1850. Het derde gaat over de ver¬
anderingen vanaf het midden van de I9de eeuw tot
heden. De Traek eindigt met de opkomst van
satelliet-navigatie.
Het hoofddoel van de boekjes is geïnteresseerde le¬
ken een idee te geven waar het bij navigatie alle¬
maal om draait en wat er in de loop van de tijd
veranderd is. Nieuwe gegevens of verrassend origi¬
nele inzichten moet men hier dus niet verwachten,
hoewel Thirslund niet aarzelt nu en dan bepaalde
problemen te signaleren die hem bij het verzame¬
len van het materiaal frappeerden. Voor het over¬
zicht van de geschiedenis tot de twintigste eeuw
heeft hij zich vooral verlaten op internationale stan¬
daardwerken als die van E. G. R. Taylor, D. W.
Waters, Per Collinder, W.E. May, A. Schück en
Jean Randier en een paar gepubliceerde en onge¬
publiceerde studies van Deense navigatiehistorici als
Johannes Knudsen en Jens Kusk Jensen. Bij het be¬
schrijven van recentere ontwikkelingen kon hij na¬
tuurlijk ook uit zijn eigen ervaring putten.
Handig, nuttig, praktisch - dat zijn de kwalifica¬
ties die vanzelf opkomen bij het doorlezen en be¬
kijken van deze boekjes. Termen worden duidelijk
omschreven, begrippen worden helder uitgelegd,
navigatiemiddelen worden voorbeeldig beschreven
en geïllustreerd. Het gemiddelde is minstens één af¬
beelding per bladzijde! Rokers onder de zeehistorici worden weer op hun wenken bediend met een
foto van de onverwoestbare ‘zeemeter’ annex ta¬
baksdoos van Pieter Holm (deel 2, blz. 49).
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Tekst en illustraties sluiten uitstekend bij elkaar aan.
Daarin schuilt, paradoxaal genoeg, tegelijk één van
de twee zwakheden van deze boekjes. Het verhaal
is sterk toegesneden op de meest fotogenieke kant
van de navigatiegeschiedenis, de ontwikkeling van
kaarten en instrumenten. Er wordt van alles ver¬
teld over dieploden, kompassen, loggen, zeekaar¬
ten, astrolabia, octanten, sextanten, tijdmeters en
electronische apparatuur. De indeling van deel 2 en
3 is volledig afgeleid van de verschillende catego¬
rieën voorwerpen die bij de navigatie werden ge¬
bruikt. Er wordt daarentegen vrijwel niets gezegd
over rekenmethoden, zeemanstafels, zeemansalmanakken of handboeken voor de zeevaartkunde.
Over lengtebepaling door middel van maansafstanden staat er bijvoorbeeld niet meer dan een halve
kolom (tegenover een stuk of twaalf pagina’s over
chronometers), over loxodroomnavigatie of breed¬
tebepaling buiten de middag zelfs nog minder. Het
is in dit verband niet zonder belang te vermelden
dat een uitstekend boek als dat van Charles H. Cot¬
ter, A history of nautical astronomy, dat uitgebreid
op deze aspecten van de navigatietechniek ingaat,
kennelijk aan de aandacht van de auteur is ont¬
snapt. Natuurlijk, ik weet best dat deze meer
abstracte zijde van de zeevaartkunde niet gemak¬
kelijk in plaatjes is te vangen. Maar in een modern
overzicht van de navigatiegeschiedenis, hoe beknopt
ook, mag ze eigenlijk niet ontbreken.
Een tweede zwakheid van deze Traek is dat de
schrijver ten prooi is gevallen aan wat men de ‘John
Harrison-versie’ van de navigatiegeschiedenis zou
kunnen noemen. De ontwikkeling van de zeevaart¬
kunde wordt bijna volstrekt rechtlijnig voorgesteld.
Er komt uit de beschrijving niet duidelijk naar vo¬
ren dat voor menig navigatieprobleem vaak vele ver¬
schillende oplossingen werden voorgesteld (en
toegepast). Lengtebepaling met behulp van de va¬
riatie van het kompas, bijvoorbeeld, wordt slechts
terloops even vermeld, en met de lengtebepaling
door middel van maansafstanden is het als gezegd
niet veel beter gesteld. Het lijkt erop alsof zeelui
vroeger weinig anders konden doen dan Halleluja
roepen voor het horloge van Harrison. De werke¬
lijkheid is veel gevarieerder geweest.
Thirslund heeft dus de kans gemist een ruimer pu¬
bliek deelgenoot te maken van nieuwere inzichten
over de ontwikkeling van de navigatietechniek. Dat
is jammer, want zijn boekjes zien er toch erg aan¬
trekkelijk uit.
C. A. Davids
E. van der Put, De Visscherij-Courant 1906-1917.
Verslag van elf jaar Zuiderzeevisserij door ‘de man
aan den kant’ (Zutphen: Walburg Pers, 1991, 64
p., ill., Publikaties van de Stichting voor het Be¬
volkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzee¬
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polders, dl. 55; ISBN 90-6011-742-5).
De Visscherij-Courant verscheen tussen 1906 en
1933. In de loop van haar bestaan groeide de krant
uit van een soort actieblaadje tot een volwassen vak¬
blad met een oplage van ‘enkele duizenden’.
Oprichter en hoofdredacteur tot 1931 was B. J. Gel¬
der, een handelaar in visserijartikelen en één van
de initiatiefnemers van de Vereeniging tot Bevor¬
dering van de Belangen der Zuiderzee-Visscherij
(1905). ‘De man aan den kant’ was een pseudoniem
waaronder hij bij gelegenheid stukjes schreef.
Verreweg de meeste aandacht van het blad ging uit
naar de Zuiderzee. Het waren woelige tijden. Plan¬
nen tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van
de Zuiderzee namen steeds vastere vormen aan.
Voor- en tegenstanders van de kuilvisserij vlogen
elkaar voortdurend in de haren en de motorisering
van de visserijvloot nam een aanvang. Omdat de
krant zo uitvoerig informeert over de meningsvor¬
ming onder de Zuiderzeevissers vormt zij een be¬
langrijk document voor historisch onderzoek op het
gebied van de Zuiderzeevisserij.
De Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de
drooggelegde Zuiderzeepolders bezit de eerste elf,
bijna complete jaargangen van de VisscherijCourant uit de periode 1906-1917. In het kader van
een stage bij de vakgroep Geschiedenis van de pers,
propaganda en openbare meningsvorming (UvA)
heeft Van der Put deze jaargangen bestudeerd. Dit
aardige en goed verzorgde boekje is een bewerking
van zijn stageverslag. De auteur heeft gekozen voor
een thematische opzet. Na een korte inleiding over
de Visscherij-Courant als historische bron en de ui¬
terlijke aspecten van dit vakblad, worden achter¬
eenvolgens oprichting en organisatie, de persoon
Gelder, inhoud en redactionele standpunten en ten
slotte ontwikkeling en ondergang beschreven. Een
notenapparaat, lijst van vindplaatsen van de krant
(overigens onvolledig, want ook het RIVO bezit en¬
kele jaargangen), beknopte bibliografie en register
completeren het geheel.
De krant die Van der Put beschrijft is die van Gel¬
der. Deze wist iedereen tegen zich in het harnas te
jagen. Daarbij gebruikte hij ‘zijn’ krant als wapen
in de strijd. De auteur schetst een oppervlakkig,
maar levendig beeld van de (gevolgen van de) ru¬
zies binnen de redactie en van het gebrek aan eens¬
gezindheid tussen de vissers onderling. De
illustraties, veelal pagina’a uit de krant zelf, on¬
dersteunen dit beeld. Soms verzuimt de auteur ver¬
banden te leggen. Werd de krant voor conservatief
uitgemaakt (p. 25), omdat de nieuwe uitgever zo
bekend stond (p. 51)? Nam Onze Zoetwatervisscherij langzamerhand de taak van de VisscherijCourant over? Daarnaast wekt de titel verwonde¬
ring op. Weliswaar zijn alleen de eerste elf jaargan¬
gen doorgenomen, maar tussen de regels door wordt

veel verteld over de periode na 1917. Gelukkig
maar, want deze informatie is bijzonder nuttig voor
ieder die de Visscherij-Courant wil raadplegen en/of
zich wil toeleggen op de geschiedenis van de Zui¬
derzeevisserij .
A. M. C. van Dissel
In 1988 verscheen van Arie van der Veer, Van zijtrawler naar hektrawler: portret van 80 jaar zeevis¬
serij (Alkmaar: De Alk, 1988, 160 p., ill. en scheepsbouwtekn.).
Wie geïnteresseerd is in de moderne Nederlandse
vissersschepen - dat zijn er velen - kent deze auteur
uit IJmuiden. Al vóór de Tweede Wereldoorlog be¬
gon hij aan de opbouw van een documentatie van
de Nederlandse zeevisserijvloot. En dat kwam na
die oorlog goed van pas: een belangrijk deel van
de door de bezetter gestolen vloot kon dank zij Van
der Veers systeem geïdentificeerd en teruggehaald
worden.
Van der Veer is een echte documentalist. Elke foto
van een vissersschip gaat steeds vergezeld van een
minutieuze scheepsbiografie. Hij heeft er talloze ge¬
publiceerd en beschreven, zowel in zijn wekelijkse
rubriek in de IJmuider Courant als in deeltjes in
de Alkenreeks. Waren de Alkenreeksdeeltjes hele
kleine boekjes - 15 x 11 cm - de hier besproken publikatie is een kloek fotoboek van 30 x 21 cm. Dat
komt de fotos ten goede, maar verder is er tussen
deze uitgaven nauwelijks verschil.
Na een ‘Woord vooraf’ van een halve kolom en een
‘Inleiding’ van driekwart kolom volgen er acht
hoofdstukjes van ongelijke omvang. Ze bestaan na¬
genoeg geheel uit scheepsportretten vorzien van on¬
derschriften in cursief, voorafgegaan door een korte
beschouwing van het scheepstype dat in het betref¬
fende hoofdstuk aan de orde komst. In een aantal
hoofdstukken zijn ook scheepsbouwtechnische te¬
keningen opgenomen, zoals zijaanzichten en boven¬
aanzichten. Het op een na laatste hoofdstuk ‘De
vloot van motorzijtrawlers en hektrawlers’ is in feite
een vlootlijst, ingedeeld per vissersplaats, daarbin¬
nen per rederij en per rederij een korte beschrijving
van elk schip. Van der Veer geeft ook van elke vis¬
sersplaats en van elke rederij een historisch over¬
zicht.
Dit boek, dat meer dan 200 meestal mooie foto’s
telt, wordt besloten met een alfabetisch scheepsna¬
menregister en een literatuurlijst.
J. P. van de Voort
D. Wagner, Die Segelmaschine: der Flettner-Rotor;
eine geniale Erfindung und ihre mögliche Renais¬
sance (Hamburg: Kabel Verlag, 1991, 213 p.).
In dit boek wordt aandacht geschonken aan een uit¬
vinding van de Duitse ingenieur Anton Flettner, die
in de jaren twintig een voortstuwingssysteem voor

schepen door de wind bedacht, waarbij hij gebruik
maakte van het zogenaamde Magnus effect. Flett¬
ner was een bijzonder begaafd ingenieur, die al jong
grote interesse had voor wis- en natuurkunde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed hij al een uit¬
vinding om tanks - die nog maar net waren geïn¬
troduceerd - van afstandsbediening te voorzien.
Daarna ontwierp hij ‘hulp-sturen’ voor grote vlieg¬
tuigen, die uitstekend functioneerden. Na de oor¬
log vond hij het Flettner-roer uit voor een betere
besturing van schepen. Het werd onder meer gede¬
monstreerd op het stoomschip Frigido van Wm. H.
Müller & Co. In 1920 verhuisde Flettner naar Den
Haag en trad in dienst bij Wilton’s Machinefabriek
en Scheepswerf en het jaar daarop richtte hij de
N.V. Flettner Scheepsroer Mij op (onze kanonneer¬
boten Flores en Soemba waren voorzien van een
Flettner-roer!). Lat er keerde hij terug naar Duits¬
land om bij de Krupp Germania Werft in Kiel te
werken en kwam daar in contact met ir. Croseck,
die hem vele jaren bij zijn experimenten ter zijde
stond.
Na talloze proeven met de Flettner-rotoren werd in
1924 de voormalige topzeilschoener Buckau met
twee lichtmetalen door electromotoren aangedre¬
ven rotoren uitgerust. Nadat enkele kinderziekten
waren overwonnen, bleek de uitvinding in alle op¬
zichten succesvol en, ondanks de grote moeilijkhe¬
den in Duitsland (het was de tijd dat president Ebert
overleed en de Fransen het Roergebied bezet hiel¬
den), werden plannen gemaakt voor een tweede rotorschip, de Baden-Baden, dat ook voldeed en nota
bene een reis naar New York volbracht. Er werd
nadien zelfs nog een derde rotorschip in de vaart
gebracht, de Barbara, beheerd door rederij Sloman,
dat eveneens succes opleverde. Maar de gevolgen
van ‘zwarte vrijdag’ in New York (25 oktober 1929)
bleven niet uit. De crisis kwam en kostbare experi¬
menten werden gestaakt. Er waren veel belangrijker problemen en het rotorschip raakte uit de
belangstelling.
In de jaren dertig construeerde Flettner kleine autogiro’s/hefschroefvliegtuigen (d.i., voorlopers van
helicopters), waarmee hij goede resultaten boekte
en de aandacht van de Duitse marine trok. Maar
de oorlog kwam tussen beide en onderbrak verde¬
re ontwikkelingen. Na de oorlog ging Flettner naar
Amerika en richtte een ingenieursbureau op, dat
zich toelegde op de bouw van helicopters. Hij over¬
leed in december 1961 te New York.
De beide oliecrises in de jaren zeventig, die tot
bezuinigingen op brandstofverbruik bij de koop¬
vaardij roepden, leidden tot een hernieuwd be¬
langstelling voor Flettners ideeën. Vooral de
Japanners toonden grote interesse voor ‘hulpzeilen’
aan boord van handelsschepen en zette de proef¬
nemingen daarmee voort.
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De auteur van dit boek komt de verdienste toe, een
bijzonder interessant werk over een vrijwel verge¬
ten stuk historie van de scheepsvoortstuwing te heb¬
ben geschreven.
L. L. von Münching
F. von Wahlde, Ausgebüxt. Das Tagebuch des
Schiffsjungen Franz von Wahlde über seine Reise
mit der Bark Pallas nach Südamerika. Mauritius,
Indien und Java 1884-1886 U. Schnall en U. Feldkamp, ed. Hamburg: Ernst Kabel Verlag, 1989, 292
p., ill., krtn., ISBN 3-8225-0106-9).
Toen ik in 1979 als dienstplichtige op drie schepen
van de Koninklijke Marine voer, hield ik een dag¬
boek bij. Alle verse indrukken in dat levende stuk¬
je geschiedenis schreef ik op, om ze te verwerken,
om ze vast te houden. Mijn inspiratiebron was na¬
tuurlijk de dissertatie van de socioloog C. J. Lammers, die 16 jaar tevoren was verschenen. Niet dat
ik ook over publikatie dacht, integendeel, maar dat
was evenmin het geval met A. C. Metzelaar, wiens
bekende dagboek van zijn wereldreis aan boord van
het driemastvolschip Europa (1906-1908) in 1941
werd gepubliceerd. De bewerker vulde het dagboek
aan met informatie uit brieven, maar verzuimde aan
te geven hoeveel vrijheid hij zich daarbij heeft
gegund.
Dit laatste bezwaar gaat niet op voor het in 1989
verschenen dagboek van Franz von Wahlde, een
schoolvoorbeeld van een bronnenpublikatie. Van
het Deutsches Schiffahrtsmuseum hoeft dat niet te
verbazen. Behalve een prima inleiding en notenap¬
paraat zijn in de tekst korte toelichtingen tussen
haakjes opgenomen; handig en zonder dat het
stoort. Omdat het manuscript een goede spelling en
interpunctie bezit hebben de bewerkers deze onge¬
wijzigd overgenomen; af en toe zou een extra kom¬
ma wel op zijn plaats zijn geweest; Ook zouden in
Nederland de afkortingen zijn uitgeschreven. De be¬
werkers hebben zelf de tekst in hoofdstukken en ali¬
nea’s verdeeld. Een kaart van de wereldreis en een
tekening van de tuigage van een bark zijn duide¬
lijk en handig. Bovendien is voor de illustratie ge¬
bruik gemaakt van de schetsen die Franz zelf heeft
gemaakt. Deze zijn aangevuld met andere tekenin¬
gen uit die tijd, die soms wel wat klein zijn af¬
gedrukt.
Net als Metzelaar was Franz von Wahlde van ge¬
goede komaf, maar de Oldenburger was al op 16jarige leeftijd van huis weggelopen. Omdat zijn fa¬
milie nooit had gevaren was er niemand die Franz’
romantische impressie van de zee had kunnen nu¬
anceren. Hij had zijn schooltijd nog niet afgerond
en moest dan ook genoegen nemen met een baan¬
tje als scheepsjongen, een heel wat harder bestaan
dan Metzelaar, die stuurmansleerling werd. Von
Wahlde was na twee jaar voorgoed genezen van de
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zee en trad als dierenarts in zijn vaders sporen, ter¬
wijl Metzelaar juist bleef varen.
De Pallas was een gewoon schip (een bark van 613
brt), dat een gewone reis maakte. Net als Metze¬
laar concentreert Von Wahlde in zijn dagboek zich
op het leven aan boord in plaats van bezoeken aan
vreemde plaatsen, waar de oudere reisverhalen vaak
vol van staan. Van de armoede die hij overzee aan¬
treft raakt hij eerder gedesillusioneerd. Voor een
16-jarige jongen beschikt hij over opvallende dis¬
tantie en scherp observatievermogen. Trefzeker be¬
schrijft Franz wat er bij de navigatie en het bedienen
van de zeilen allemaal komt kijken. Ook is hij nogal
lakoniek over de plagerijen die hij zelf moet onder¬
vinden.
Wel beklaagt Von Wahlde zich geregeld over het
eenzijdige en slechte eten. Nog méér dan op ande¬
re zeilschepen uit de late negentiende eeuw bezui¬
nigt de gezagvoerder van de Pallas daarop. Hij noet
ook wel, omdat hij nauwelijks winst maakt. Bijna
de helft van de reis vaart deze bark van de wilde
vaart in ballast, op zoek naar lading! De stoom¬
vaart zal het zeilschip spoedig daarna volledig weg¬
drukken. Ook in andere opzichten verrast de
kapitein. Al binnen twee weken na uitvaart weet de
bemanning met een sobere werkstaking enkele con¬
cessies van hem af te dwingen. En in tegenstelling
tot Nederlandse gezagvoerders houden hun buiten¬
landse collega’s ’s zondags geen godsdienstoefe¬
ningen.
Tot besluit enkele aspecten van het bezoek aan Soerabaja, voor ons misschien het meest interessante
deel van de reis. In de haven telt Franz ruim 100
zeilen, de meeste met de Nederlandse vlag, maar
slechts enkele stoomschepen. Er is nog geen sleep¬
boot, wel een baggermolen van het Gouvernement.
Wanneer dat vaartuig op drift raakt en nogal wat
houtwerk van de Pallas beschadigt wordt deze op¬
vallend snel door geheel nieuwe delen vervangen;
‘es ginge doch ja alles aus dem grossen Beutel des
Staats’ (213). In vier weken wordt een flinke hoe¬
veelheid suiker ingenomen. Het is interessant te le¬
zen dat er tijdens het laden vaak met ballast, zeil¬
en houtwerk moet worden gesjouwd. Met de sui¬
ker komt een heel legioen ongedierte aan boord.
Maar het ergste is iets anders: alleen de gezagvoer¬
der mag naar de wal, omdat er een cholera-epidemie
heerst.
G. J. A. Raven

gigantisch project dat meer dan 25.000 slachtoffers
eiste en waarbij driemaal zoveel grond moest wor¬
den verplaatst als bij het in november 1869 geopen¬
de Suezkanaal. In augustus 1914 werd het Panama¬
kanaal feestelijk geopend, ondanks het uitbreken
van de wereldoorlog in het begin van die maand.
Het stoomschip Ancon maakte zaterdag 15 au¬
gustus de eerste tocht door de waterweg. De Ame¬
rikanen waren er in geslaagd het project tot een
goed einde te brengen, dat in 1881 was begonnen
onder leiding van de Fransman Ferdinand de Lesseps met zijn Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama. Meer dan dertig jaar had
de aanleg van het kanaal gevraagd. Eindelijk was
de verbinding tussen de beide oceanen gereed en
daarmee de kortste weg te water tussen de oost- en
de westkust van de Verenigde Staten.
Al in het begin van de 16e eeuw werd er over ge¬
dacht ter plaatse een kanaal te graven. De be¬
langstelling bleef daarna bestaan. Zelfs Nederland
liet op een gegeven moment nog van zich horen:
in 1826 gaf Koning Willem I opdracht voor een onderzoeksexpeditie in Midden-Amerika, gevolgd
door een tweede in 1828. Op 15 mei 1879 begon in
Parijs het Congrès International d’Etudes du Ca¬
nal Interocéanique, bijgewoond door delegaties uit
23 landen en georganiseerd door De Lesseps, de
bouwer van het Suezkanaal en inmiddels een inter¬
nationale beroemdheid. Het congres was door hem
bedoeld om bij publiek en investeerders vertrouwen
te wekken in een onderneming waartoe De Lesseps
inmiddels zelf al had besloten. Men ging accoord
met het in Panama aanleggen van een kanaal op
zeeniveau, te realiseren binnen twaalf jaar. Vervol¬
gens werd er koortsachtig aan de financiering van
het project gewerkt. Begin 1881 kon met het werk
worden begonnen. Al snel vielen toen de eerste zie¬
ken en doden door gele koorts en malaria, verspreid
door miljoenen muskieten in de moerassen. Maan¬
delijks stierven tientallen Franse en West-Indische
arbeiders. De opzet van de onderneming was van¬
af het begin gigantisch: eind 1881 beschikte men

over 30 stoomgraafmachines, 3000 spoorwegvrachtwagons, 50 locomotieven en een groot aantal sleep¬
boten, baggerwerktuigen, boormachines, pompen,
enz. In 1884 werkten er al 19.000 man aan de kanaalaanleg. Toch mislukte de Franse poging door
het klimaat, verspilling, corruptie, wanbeheer en de
gebrekkige stand van de techniek. Berichten in
Frankrijk over dood, chaos en gebrek aan vorde¬
ringen belemmerden verdere financiering. Na veel
tegenslagen moest de Franse onderneming tenslot¬
te tussen 1889 en 1891 worden geliquideerd. De
grootste vergissing aan Franse kant was echter de
koppige voorkeur van De Lesseps voor een kanaal
op zeeniveau.
In 1901 kreeg de Amerikaanse president Theodore
Roosevelt belangstelling voor het project en een jaar
later namen Senaat en Huis van Afgevaardigden de
Panama wet aan. Op 4 mei 1904 kregen de V.S. de
16 km brede kanaalzone in beheer, nadat zij op 6
november 1903 de Republiek Panama hadden er¬
kend. De Amerikanen gingen daarna grootschalig
en met sterk verbeterd materieel aan de slag. Eind
1905 werkten al weer zo’n 12.000 arbeiders aan het
kanaal. Inmiddels was gekozen voor een sluizenopzet in plaats van voor een waterweg op zeeniveau,
die nog geen 50 m breed zou zijn en veel te lijden
zou hebben van modderverschuivingen. Begin 1913
werd het gehele kanaal met water gevuld, gevolgd
door de officiële ingebruikneming op 15 augustus
1914.
Christopher Ward heeft de geschiedenis van de ge¬
compliceerde aanleg van één van ’s werelds be¬
kendste waterwegen in een compacte, prettig
leesbare vorm vastgelegd. De goed gedocumenteer¬
de tekst wordt waar nodig verhelderend geïllustreerd
met tekeningen, reproducties van documenten, en
oude èn recente foto’s. Het boek, althans de ver¬
taalde versie, werd door de auteur, die eerder en¬
kele artikelen schreef over de geschiedenis van
Panama, opgedragen aan zijn vrienden in Ne¬
derland.
C. de Haas

Christopher Ward, Het Panamakanaal (Amster¬
dam: De Bataafsche Leeuw, 1991,80 p., ill., ISBN
90-6707-2494).
Dit boek van de Amerikaan Christopher Ward, in
een goede vertaling van Peter van der Salm, geeft
een interessante beschrijving van de uiterst moei¬
zaam verlopen aanleg van het Panamakanaal, een
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Nieuwe boeken en artikelen
L. M. Akveld
Een literatuuroogst van een kleine 20.000 titels aan boeken, congres- en symposiumpapers, en tijdschrif¬
tartikelen op het gebied van de maritieme geschiedenis in brede zin: voor mij een mooi moment om te
stoppen met de samenstelling van de bibliografie in dit tijdschrift.
Sinds 1978 sprokkelde ik ruim 15.000 genummerde literatuurtitels bijeen, die ik voor U, de lezers van
het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, van belang achtte. (De nummering
van de titels van de bibliografie begon in het in 1978 verschenen nummer 36 van de Mededelingen.) In
de daarvóór verschenen tijdschriftnummers bracht ik nog eens zo’n 4000 ongenummerde titels bijeen.
Ik hoop dat U enig profijt van mijn bibliografie heeft gehad. Ik heb hem in ieder geval gedurende al
die jaren met veel genoegen samengesteld.
Ten behoeve van de samenstelling van deze bibliografie neem ik een aantal (maritiem-)historische tijd¬
schriften, jaarboeken, enz. door op de aanwezigheid van bruikbare titels. Een opgave van deze literatuur¬
bronnen vindt U op de bladzijden 174-179 van jaargang 9 (1990) van dit tijdschrift. Daar treft U ook
de afkortingen van de titels van deze bronnen, die in de bibliografie gehanteerd worden.
Naslagwerken
14644. AICHELBURG, W., Die Handelsschiffe
Österreich-Ungarns im Weltkrieg
1914-1918. Graz, Weishaupt, 1989, 176 p.,
foto’s
14645. BERNS, J., We zien wel waar het schip
strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het
dagelijks taalgebruik. Den Haag,
BZZTÖH, 1991, 94 p.
14646. BIADENE, S. (ed.), Carte da navigar. Portolani e carte nautiche del Museo Correr
1318-1732. Venetië, Marsilio Editori, 1990,
131 p., ill. in kleur
14647. BIJL, J. O., De sleepboten van Piet Smit
jr. Wormer, Stichting tot behoud van au¬
thentieke stoomvaartuigen en motorsleepboten,1991, 112 p., foto’s (periode vanaf
1871)
14648. BILZER, F. F., Die Torpedoschiffe und
Zerstörer der k.u.k. Kriegsmarine
1867-1918. Graz, Weishaupt, 1991, 180 p.,
foto’s, plans
14649. BLASDALE, M.j., Artists of New Bed¬
ford: a biographical dictionary. New Bed¬
ford (MA), Old Darthmouth Historical
Society, 1990, 233 p., ill. (begin 18e eeuw
-1930; ook werk van fotografen; veel ma¬
ritieme onderwerpen)
14650. BRENNECKE, J. (ed.), Beitrage zur maritimen Chronik 1991. Einzelberichte zur
Geschichte der Marine, Seefahrt, Ozeanographie und der sachbezogenen Technik.
S&Z 1991, nr 33, 20, 59, 74-80; nr 34, 8,
22, 62-64, 77-81
14651. FRANK, S. M., Dictionary of scrimshaw
artists. Mystic (CONN), Mystic Seaport
Museum, 1991
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14652. GIHL, M., H. BRAUN, Feuerwehr im Hafen. Die Geschichte der Hamburger Feuerlöschboote. Hamburg, Ernst Kabel
Verlag, 1991 (Schriften des Deutschen
Schiffahrtsmuseums Bnd. 28), 175 p., ill.
(betreft periode ca 1850 - heden)
14653. HARMSEN, Van baroe tot branie. Termen
en zegswijzen bij de Koninklijke marine.
Bergen, Bonneville, 1991, 127 p.
14654. HENRAT, Ph. (ed.), Innovations techni¬
ques dans la marine 1641-1817. Mémoires
et projets re?us par le Département de la
Marine. Inventaire analytique. Parijs, Ar¬
chives Nationales, 1990, 396 p.
14655. HENZE, D., Enzyklopadie der Entdecker
und Erforscher der Erde. 14. Lfrg., MacNair - Moskwitin. Graz, Akademische
Druck- und Verlagsanstalt, 1991, pp. 415
e.v. (vervolg van nr 12170)
14656. JOHNSON, M., Anglo-African trade in
the 18th century. J.Th. Lindblad & R.
Ross, eds. Leiden, Centre for the History
of European Expansion, 1991 (Intercontinenta nr 15), 96 p. (43pp. met tabellen en
statistieken voorafgegaan door inleidende
hoofdstukken)
14657. KLUDAS, A., Die Seeschiffe des Norddeutschen Lloyd 1857 bis 1919. Bnd. 1.
Herford, Koehler, 1991, 166 p., 260 foto’s
14658. LAW, D. G., e.a. (comp.), The Mariner’s
Mirror bibliography for 1990. Londen, The
Society for Nautical Research, 1991, 28 p.
14659. LECOMTE, J., Dictionnaire pittoresque
de marine. Douarnenez, Editions de
1’Estran, 1991 (facs. herd. ed.-1835),
336p., ill.
14660. LINDEBOOM, L., Oude KPM-schepen

van ‘tempo doeloe’. Deel 4. Bilthoven, Ma¬
ritieme Stichting Koopvaardij Historie van
de Oost-Indien, 1991, 168 p., foto’s (ver¬
volg van nr 13496)
14661. MIDGLEY, R., e.a. (eds.), The visual dic¬
tionary of ships and sailing. Londen enz.,
Dorling Kindersley, 1991 (serie ‘Eyewitness
Visual Dictionaries’), 65 p., ill. in kleur
14662. MOOR, J. DE (ed.), Current annotated
bibliography of Dutch expansion studies.
Itinerario 14, 1990, 3/4, 118 p.
14663. PORTER, A. N., Atlas of British overseas
expansion. Londen, Routledge, 1991, 240
p., 137 krtn.
14664. SILVERSTONE, P. H., Clandestine immi¬
gration to Palestine 1938-42. StB 48, 1991,
3, 173-181 (bijzonderheden over aile sche¬
pen die aan de operaties deelnamen)
14665. SMYTH, W. H., The sailor’s word book
1867. Londen, Conway Maritime, 1991 (fotomech. herdr. ed. -1867), 744 p. (alfabe¬
tische lijst met verklaring van 14.000
termen uit de sfeer van marine, koopvaar¬
dij, scheepsbouw, watersport, enz.)
14666. THOMER, E., Unvergessene Musikdampfer. Zeitzeugen ihrer Epoche. Köhlers Flottenkalender 1992, 75-95 (Duitse
passagiersschepen, gebouwd tussen
1900-1940)
14667. WITT, M., A bibliography of the works
written and published by David Steel and
his successors, with notes on the lives of
David Steel and his heirs by-. With
an introduction by Brian La very. Green¬
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van baanbrekende scheepsbouwkundige
werken als ‘Elements of Naval Archi¬
tecture")
14668. ZUIDHOEK, A., Onze mooiste koopvaar¬
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van Sriwyaya. Jambatan 8, 1990, 63-73
(zee-/landweg over de Zuidchinese Zee en
Indische Oceaan via de landengte van Kra,
Noord-Malakka)
14697. KAUKIAINEN, Y„ Sjöfartshistoria nostalgi eller forskning? Meddelanden frdn
Sjöhistoriska Museet vid Abo Akademi nr
18, 1991, 14-20
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14721. (PROCEEDINGS), Anglo-Dutch mercan¬
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14737. BONNETT, W. (ed.), A Pacific legacy. A
century of maritime photography
1850-1950. San Francisco (CA), Chronicle
Books, 1991, 160 p., foto’s
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