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EEN MEDEDELINGENBLAD 

Het plan Is opgevat de Verenigingsberichten te verza¬ 

melen tot een op ongezette tijden verschijnend Mededelingen¬ 

blad, dat op hoogst eenvoudige wijze zal worden uitgegeven. 

Het Bestuur hoopt voor de aanlooptijd enige financiële steun 

van bul ben te ontvangen 5 als het plan slaagt, zal op den duur 

een klein offer van de leden moeten worden gevraagd. 

Het ligt in de bedoeling, behalve Verenigingsberichten 

een verscheidenheid van mededelingen op te nemen, die voor de 

studie van de zeegeschiedenis bevorderlijk kunnen zijn. 

Een eerste proeve wordt de leden hierbij aangeboden. Het 

Bestuur zal het zeer op prijs stellen, als het in de toekomst 

op bijdragen van de leden zal kunnen rekenen. 

Het Bestuur. 



-2- 

EEl'ï NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS OPGERICHT 

door R.E.J. Weber 

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, op 20 

mei 1961 te 's-Gravenhage opgericht, dankt haar ontstaan aan 

hec internationale contact van de Nederlandse historici. In¬ 

ternationale congressen voor historische wetenschappen waren 

reeds sedert hét jaar 1900 gehouden,'toen hieraan in‘1926 " ' 

een meer geregelde vorm werd gegeven door de oprichting van 

een Comité International des Sciences Historiques. Nederland 

kreeg nu behoefte aan een contactorgaan, waartoe in 1928 de 

vereniging Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschap¬ 

pen werd opgericht, welke te. Amsterdam is gevestigd. 

De voornaamste taak van het internationale comité en 

zijn nationale groeperingen is het creeren van wetenschappe¬ 

lijke hulpmiddelen voor de geschiedbeoefening. Wanneer men de 

jaarverslagen van het Nederlandse Comité doorkijkt, ontmoet 

men regelmatig mededelingen over medewerking aan de Biblio- 

graphie Internationale des Sciences Historiques, over de sa¬ 

menstelling ener Nederlandse Historische Bibliografie en een 

Repertorium van Boeken en Tijdschriftartikelen over de Ge¬ 

schiedenis van Nederland. 

Behalve de nationale groeperingen kent het Comité Inter¬ 

national des Sciences Historiques ook internationale commis¬ 

sies, die optreden als werkgroepen op speciale terreinen. Zo 

bestaat reeds sedert enige tijd een Commission d'Histoire 

Militaire Comparée, waarvan de Nederlandse krijgshistoricus 

Dr. J.W. Wijn president is. In I960 nu is een Commission In¬ 

ternationale d'Histoire Maritime daarbij gekomen, nadat men 

reeds viex* maal minder formeel in een 'colloque internatio- 

nal' maritiem-historische onderwerpen had besproken. 

Aan heb Nederlands Comité voor Geschiedkundige Weten¬ 

schappen werd vervolgens verzocht, een Nederlandse sub-com- 

missie in het leven te roepen, waarna aan schrijver van deze 

regelen werd gevraagd, enig voorbereidend werk op zich te 

willen nemen. Het resultaat hiervan was, dat op het twee¬ 

jaarlijks congres van Nederlandse historici, op 20 mei 1961 

te s Gravenhage gehouden, een autonome Nederlandse Vereni¬ 

ging voor Zeegeschiedenis werd opgericht welke als lid tot 

net Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen 

toetrad en de taak op zich nam van Sous-Commission Néerlan- 

daise de la Commission Internationale ddïistoire Maritime. 
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Na Pinksteren van dit jaar trad de nieuwe vereniging 

dus in de openbaarheid en na het formele van bovenstaande 

mededelingen komt het volstrekt informele» er zijn nl. voor¬ 

lopig geen statuten en reglement opgesteld 1 het leek de op¬ 

richters raadzaam eerst eens in vrijheid na te gaan wat deze 

zaak worden kan» 

Als nationale werkgroep van de internationale commissie 

voor zeegeschiedenis heeft de vereniging in allen gevalle als 

eerste doel, bij te dragen tot het verschaffen van hulpmid¬ 

delen voor zeehistorische studiën. Daarnaast is er een natio¬ 

nale taak o het bevorderen in ruime zin van studie en samen¬ 

werking op haar terrein. 

Wat is nu haar terrein? Stellig niet alleen oorlogsmari- 

ne en zeeoorlogen doch evenzeer handelsvaart, de stuurmans¬ 

kunst, de scheepsbouw, het zeerecht, het zeemansleven e.d.m. 

Zelfs wil de Commission- Internationale ons meevoeren naar nog 

wijdere verten, waar zij in haar statuten zegt: "continua- 

trice de 1‘ancienne Commission Internationale pour l’Histoire 

des Grandes Découvertes, elle inclut dans son programme de 

travail l'histoire de 1'expansion outre-mer sous toutes ses 

formes". Het komt ons Nederlandse bestuur voor dat het in deze 

oceaan der geschiedenis enige routes zal moeten bepalen, wan¬ 

neer het wil dat de leden elkaar blijven vinden. 

Het is voor de jonge vereniging een grote steun, dat de 

navolgende organisaties een vertegenwoordiger hebben willen 

aanwijzen. 

de Commissie voor Zeegeschiedenis van de Koninklijke Ne¬ 

derlandse Akademie van Wetenschappen, 

de Linschoten-Vereniging, 

het Nederlands Museum voor Geschiedenis (Rijksmuseum), 

het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, 

de Cartografische Sektie van het Koninklijk Nederlands 

Aardrijkskundig Genootschap, 

het Maritiem Museum "Prins Hendrik"'. 

Bovendien zijn historici van verscheidene wetenschaps- 

richtingen en studenten in de geschiedenis toegetreden, zo¬ 

dat het aantal leden thans 60 bedraagt. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat wij geen 

gezelligheidsvereniging zijn waarvan het bestuur evenementen 

aanbiedt. In verband hiermede, staat de contributie, die 

slechts ƒ 1,.50 bedraagt, ter bestrijding van enkele onkosten. 



Het is wenselijk maar niet noodzakelijk, dat de leden te¬ 

vens "congreslid" zijn van het Nederlands Comité voor Ge¬ 

schiedkundige Wetenschappen (ƒ 3,- per jaar). Edoch, als 

de vereniging tot devies koos "all work and no play", zou 

het onderlinge contact gemakkelijk in het gedrang kunnen 

komen, terwijl menig jong talent zou schromen zich te uiten. 

Het bestuur wil gaarne initiatieven van zijn leden bevorde¬ 

ren, die in een gezamenlijk bezig zijn met nautische zaken 

resulteren. 

(Verschenen in Het Marineblad, september 1961). 

LEDENLIJST 
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mededelingen 

1. Contributie 

Het Bestuur verzoekt de leden, voorzover zij dit nog niet 

deden, de contributie over 1961, ten bedrage van ƒ 1,50? te 

willen storten op girorekening no. 295591 van mejuffrouw A.M.P. 

Mollerna te 1s-Gravenhage. 

2. Excursie Museum Podor in Amsterdam 

Op zaterdag 26 augustus 1961 werd voor de leden een speci¬ 

ale rondgang gehouden op de tentoonstelling "Het Scheepvaart¬ 

museum zoals het reilt en zeilt. Aanwinsten 1950-1960" in 

Museum Podor te Amsterdam. De directeur van het Ned. Hist. 

Scheepvaartmuseum, de heer G.A. Cox, gaf hierbij toelichting. 

Aan de excursie namen 19 leden deel. 

3. Lezingen Scheeps geschiedenis 

Dank zij de welwillende medewerking van de "Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek"' te Amersfoort en van de 

"Directie van -de Wieringermeer (IJsselmeerpolders)" zal binnen¬ 

kort aan de leden kosteloos een drietal lezingen betreffende 

scheepsgeschiedenis worden toegezonden, die zijn gehouden op 

het Tweede Oudheidkundige Congres te Amersfoort op 2 en 3 ja¬ 

nuari 1961. 

4. Schema zeehistorie 

In de oprichtingsvergadering van de Red. Vereniging voor 

Zeegeschiedenis werd uitdrukkelijk vastgesteld, dat het werk¬ 

terrein van de Vereniging zich niet uitsluitend mocht bepalen 

tot de zeekrijgsgeschiedenis. Reeds werden enkele onderwerpen, 

die evenzeer tot ons gebied behoren, genoemd. Het leek het Be¬ 

stuur wenselijk, althans binnen de Vereniging te komen tot een 

gezamenlijke afbakening van het terrein dat wij willen bestrij¬ 

ken. Een opzet voor een dergelijke afbakening is thans in be¬ 

werking en zal in het volgende Mededelingenblad aan de leden 

ter beoordeling worden voorgelegd. 



COLLECTIEo EN TENTOONSTELLINGEN 

••’Vancouver Maritime Museum" . This Museum was inaugurat¬ 

ed on 28 november I960, in an ultramodern, admirably design¬ 

ed building. Canada now has four marine and maritime museums. 

(Bulletin of the Canadian Museum Associations, Ottawa, Vol.l3> 

no. 1, winter 1960-1961). 

Het Nederlands Economisch-Historisch Archief vermeldt in 

zijn jaarverslag over I960 o.m. als aanwinst een •■Dagboek van 
een reis met het fregatschip ELISABETH van Rotterdam naar Ba¬ 

tavia in 1838 en terugreis met het barkschip CHERIBON in 1846". 

Het Archief bevat onder meer een collectie stukken betref¬ 

fende rederijen uit de zeiltijd. 

Het Nederlands Economisch-Historisch Archief is gevestigd 

te •s-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 83 en. is geopend 

van 9-13 en van 14-17 uur, behalve !s zaterdags. 

Bij Bert Bakker/Daamen te 's-Gravenhage is in de Ooievaar- 

serie (135/136) een 248 pp. tellend boekje verschenen, getiteld. 

"Zuiderzee". 11? foto’s van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te 

Enkhuizen. 

Dit platenwerk werd ingeleid en toegelicht door G.R. 

Kruisink. Medewerking verleenden Riet Hylkema, K. Boonenburg 

en J. Wolthers. 

EEN HELDERS MARINEMUSEUM 

door J.E. van Duim M.W.0. 

Op 28 juni jl. werd de stichtingsacte gepasseerd van het 

"Helders Marinemuseum", 

De stichting heeft ten doel. het bijeenbrengen, in stand 

houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen, betrek¬ 

king hebbende op het heden en verleden der Nederlandse marine, 

met het oogmerk deze verzameling in een gebouw met terrein in 

de gemeente Den Helder voor het publiek ter bezichtiging te 

stellen. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten 

van alles wat kan strekken tot het verbreiden van kennis om¬ 

trent de marine in de ruimste zin door het houden van tentoon¬ 

stellingen, cursussen, voordrachten en demonstraties en door 

alle andere wettige middelen aan dit doel bevorderlijk, het¬ 

zij alleen, hetzij in samenwerking met andere instellingen, 

lichamen of personen. De stichting beoogt niet het maken van 
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winst. Het; besouur beslaat uit; zes leden; drie ie benoemen 

door de minister van defensie en drie door het college van 

burgemeester en wethouders der gemeente Den Helder. 

binnen de gemeente Den Helder ligt aan het Nieuwe Diep 

de grootste Nederlandse Marinebasis. Deze basis is sinds de 

laatste wereldoorlog in zeer belangrijke mate uitgebreid om 

üëplsnfs en faciliteiten te bieden aan de thans voornamelijk 

op Nederland gebaseerde oorlogsvloot. De Nederlandse water- 

Douwkundigen hebben hierbij hun kunnen wederom gedemonstreerd 

en aan de overzijde van het Nieuwe Diep is op de zand- en mod¬ 

dervlakte van het Balgzand een geheel nieuw en modern haven— 

complex geschapen. 

De meeste oorlogsschepen liggen nu dan ook op het nieuwe 

haventerrein en daardoor biedt een wandeling langs de oude 

Buitenhaven" voor de belangstellende bezoeker veel minder dan 

vroeger, want evenals de oude Rijkswerf "Willemsoord" is het 

nieuwe navencomplex niet voor het publiek toegankelijk. 

Jaarlijks neemt de stroom van .toeristen en bezoekers aar 

de kop van Noord-Holland en het eiland Texel, die allen via 

Den Helder moeten reizen, toe. Onder hen zijn velen met be¬ 

langstelling voor de Koninklijke Marine en om aan deze belang¬ 

stelling tegemoet te komen, wordt de behoefte gevoeld aan een 

permanente tentoonstelling. Het succes van de tijdelijke ten¬ 

toonstellingen tijdens de Vlootdagen in Den Helder zijn daar 
het bewijs voor. 

Wat dan getoond wordt, geeft een beeld van de huidige ma¬ 

rine, maar wat nu modern is, wordt later historie. De huidige 

gecompliceerdheid van de oorlogsvoering ter zee is echter 

moeilijk te begrijpen, indien men geen beeld geeft van de evo¬ 

lutie van de huidige wapens. Er zal dus ook een verzameling 

aangelegd worden, waaruit duidelijk wordt "hoe het groeide". 

Op het ogenblik worden.onder leiding van de Commandant 

Zeemacht Nederland lijsten samengesteld van die voorwerpen, 

welke nodig zijn om de vooruitgang van de techniek te demon¬ 

streren. Om vooroeelden te noemen, de scheepsartillerie, het 

torpedowapen, de mijnen en de miinafweer, radio en radar enz. 

In deze tijd verzameld, krijgen de voorwerpen later grote 

historische waarde. Reeds te veel werd opgeruimd en ging ver¬ 
loren. 

Bij het afvoeren van schepen uit de sterkte zal voortaan 

nagegaan worden wat uit historisch oogpunt van belang is om 
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bewaard te blijven. Vroeger raakten vele van die voorwerpen 

vaak in de oude magazijnen verzeild en gingen tenslotte ver¬ 

loren. Veelal werd niet de .historische waarde bepaald, maar 

alleen de metaalwaarde. 

Bij .verschillende diensten van de Koninklijke Marine be¬ 

schikt men over kleine historische collecties, meestal opgezet - 

door enige enthousiaste mensen, maar die soms later weer werden 

opgeruimd wegens ruimtegebrek. Het nieuwe museum zou hier dan 

de oplossing kunnen geven. Bovendien kan men nu aan die diensten, 

die nog eigen verzamelingen bezitten (Verbindingsdienst, Mij¬ 

nendienst, Korps Mariniers e.a.) .de gelegenheid geven van tijd 

tot tijd exposities te organiseren, hetgeen de belangstelling 

en zelfwerkzaamheid zal stimuleren. 

Veel historisch waardevolle '‘rommel'' werd in de loop der 

jaren door marinepersoneel bewaard. Bij de tegenwoordige klei¬ 

nere behuizing wordt veel daarvan weggedaan. Het Helders Mari- 

nemuseum wil zich er gaarne over' ontfermen. 

Door dit Marinemuseum in Den Helder te vestigen heeft men 

ook goede hoop een grotere belangstelling bij het marineperso¬ 

neel voor historie en traditie te wekken. 

Eeeds verschillende malen heeft, de Koninklijke Marine uit 

voorlichtingsoogpunt reizende en tijdelijke tentoonstellingen 

georganiseerd. Ook hiervoor werden, soms interessante voorwer¬ 

pen bi,ieengebracht die voortaan een blijvende plaats kunnen 

vinden in dit nieuwe museum. 

Maar naast dit nieuwe museum blijft de behoefte bestaan 

aan een groot en ruim opgezet Nationaal Maritiem Museum, een 

zeevarende natie als de onze, met zo‘n grote en rijke maritieme 

historie, waardig. 

LITEEnTUUR 

Het ligt in de bedoeling in deze.rubriek de aandacht te 

vestigen op nieuw verschenen werken op.ons gebied. Uiteraard 

bevat zij slechts een keuze uit de grote hoeveelheid boeken 

die, speciaal in het buitenland, op het terrein van de zee¬ 

geschiedenis worden gepubliceerd. Aanvullingen worden gaarne 
tegemoetgezien. 

Oorlogsmarine 

Brooks, F.W. The English naval forces 1199-1272. 

London, Pordes, 1961. 244 pp., ill, 
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België 

Scheepsbou 
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Landst rom , B jörn 

Lewis, Michael 

Seghers, M. & R. de 

Bock 

Reddingswe 

Jolly, C. 

Stuurmansk 

Cowen, Robert C. 

•The story of the 'Titanic. New impress¬ 

ion* 

London, Constable; Dover Publ., 1961. 

308 pp., 25 ill• 

s r e i z e n 

Journals on. voyages of discovery. 

Vol. 2. Ed. by J.C. Beaglehole. 

. London, Cambridge University Press, 1561. 

CL , 1022 pp., 82 ill. (Hakluyt Society 

S.). 

Prince Henry: the. Navigator. ... 

London, Hispanic and Luso-Brazilian 

Councils, 1961. 30 pp. 

(M. Canning Ho Lectures) 

Mededelingen. Boek XII. I960. XV, 16.2 pp., 

ill. (O.a. Dumont, G.H.< De ontdekkings- 

. reis van Jacques Lemaire (1615-1617)). 

w 

Ships. Trsl. from French. 

London, Hamlyn, 1961. 64 pp., col. ill. 

(Piet. History Series - voor kinderen). 

Das Schiff. Übersetzt aus dem Schwedisch. 

Leipzig, Bartelsmann Verlag, 1961. 320 

pp., 810 ill. 

Armada guns. 

London, Allen & Unwin, 1961. 243 pp. 

Schepen op de Schelde. 

Antwerpen, De Sikkel/Amsterdam, Van Kam¬ 

pen, 1961. 124 pp., ill. 

z e n 

S.O.S. The story of the life-boat service. 

London, Cassell, 1961, 156 pp., 6 ill. 

(voor kinderen) 

u n s t 

Frontiers of the sea. The story of ocea¬ 

nographic exploration. 

London, I960. 30? pp., maps. 
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Maritime meteorology. 

London, Maritime .Press, 1961. 132 pp. 

38 ill. 

Sammlung mittelalterlicher Welt- und 

Seekarten italienischen Ursprungs und 

aus italienischen Bibliotheken und Ar- 

chiven. Amsterdam, Meridian Publ.Cy.-, 

1981. XII, 234 pp. (Onveranderde heruit¬ 

gave v.d. originele uitgave van 1886). 

e w e r k e n 

Canal across a Continent. 

London, Harrap, 1961. 192 pp.(Panamakanaal). 

i n g 

Shanties from the seven seas. Shipboard 

work-songs and songs used as work-songs 

from the great days of sail. 

London, 1961. XX, 609 pp., ill., music. 

Ships and seamen. 

London, Weidefeld & Nicolson, 1961. 400 

ill. (platenboek). 

Medicine and the Navy, 1200-1900. Vol.3: 

1714—I8I3. London, E. & S.Livingstone, 
1961. 414 pp., 16 ill. 

The ship would not travel due West. 

London, Temple Press Books, 1961. 184 

PP., 29 ill. 

(de Third Man Home" in de eerste 

"Single-handed Transatlantic Sailing 
Pace"). 
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