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WAT IS HET TERREIN VAN DE ZEEGESCHIEDENIS ? 

In de oprichtingsvergadering van onze vereniging is 
vastgesteld, dat het niet de bedoeling was de aandacht tot 
dezeekrijgsgeschiedenis te bepalen. Heeds werden enkele an 
dere onderwerpen genoemd, 'waarvan de studie aanmoediging . 
verdiende. Het leek ons bestuur daarom gewenst, althans bin¬ 
nen onze vereniging te komen tot een gezamenlijke afbakening 
van het terrein dat wij willen bestrijken. Het juiste oegrip 
voor ieders interesse en het onderlinge contact zullen hier¬ 
door kunnen worden bevorderd. Onze Commission Internationale 
heeft zich vooralsnog niet aan een begrenzing gewaagd. Haar 
statuten spreken van ntoutes les branches de lhistoire ma¬ 
ritime'' en bovendien van "1‘histoire de 1'expansion outre-mer 
sous toutes ses formes'1. 

Bijna alle objecten van menselijke kennis kan men be- 
zien met betrekking tot de zee. Als men dus enig systeem ^ . 
neemt, waarin de voornaamste begrippen van menselijke^kennis 
samengevat worden en men denkt bij elke rubriek "met oetrek 
king tot de zee", dan verkrijgt men vrij vlug een.antwoord op 
de vraag -wat is het terrein van de zeegeschiedenis . loch is 
dit voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor reege 
schiedenis geen bevredigend antwoord omdat zij nu eenmaal te¬ 
zamen gekomen zijn, juist door die betrekking tot de zee cen¬ 
traal te stellen. Immers, men stelle zich een overzicht voor, 
hoe kunstig ook opgebouwd, dat zou aanvangen met oegnppen als 
Maatschappelijke Wetenschappen, Zuivere wetenschappen, Toege¬ 
paste Wetenschappen, Aardrijkskunde e.d.m. Getracht is daarom 
een simpele lijst, zonder nadere groepering of onderschikking 
op te stellen van de hoofdonderwerpen, die tot het terrein, 
van de zeegeschiedenis zouden kunnen worden gerekend, hen ju¬ 
rist, technisch of economisch geschoolde onder de leden zal 
aanstonds opmerken, dat zijn vakgebied over verschillende on¬ 
derwerpen verspreid ligt. Het is de vraag, of dit een bezwaar 
is. De lijst is zo ingericht, dat de hoofdletters de onder¬ 
werpen aangeven; de kleine letters geven.bij wijze van toe¬ 
lichting enkele voorbeelden van zaken, die onder elk onder¬ 
werp thuishoren. Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid. 

OOKLOGSMARINE 
internationale politiek en bondgenootschappen, zeeoorlogen, 
taktiek, logistiek, strategie 

ZEESCHEEPVAART , ^ 
zeehandel, scheepvaartondernemingen, bevrachters, sleep 
diensten, overeenkomsten en internationale organisaties 

KUST- EN BINNENVAART 



VISSERIJ 

ONTDEKKINGSREIZEN 
overzeese expansie der Europese volken, 
reizen 

SCHEEPSBOUW 

verhalen 

2 - 

van zee- 

constructie en uitrusting voor oorlog en koopvaardij? 
scheepswerven 

HAVEN- EN ZEEWERKEN 
scheepvaartwegen, techniek en organisatie van de haven¬ 
arbeid 

ZORG VOOi, TOEGANKELIJKHEID VAN DE KUST 
loods-, betonnings- en reddingswezen, kustverlichting, 
b ergingswe z en 

OPTISCHE EN' ELEKTRISCHE BEEICHTENWISSELING 

STUURMANSKUNST 
nautische astronomie, praktische weerkunde, oceanografie, 
hydrografie, kartografie 

ZEERECHT 
internationaal zeerecht, verzekeringswezen, averij en 
schipbreuk, straf- en tuchtrecht voor oorlogsmarine en 
voor koopvaardij 

DE SCHEPELING 
arbeid van verschillende categorieën van schepelingen? 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, arbeidsorganisatie 
aan boord, opleiding, sociale positie en geestelijk leven, 
maatschappelijke zorg aan de wal? vaktaal, folklore 

ZEESPORT 

Het bestuur biedt deze lijst aan de leden aan met de vragen 
a) kan men zich in principe met de opzet verenigen? 
b) dient verandering te worden gebracht in de reeks van hoofd¬ 

onderwerpen? 
c) welke wijzigingen en aanvullingen zijn eventueel aan te 

brengen in de toelichting bij de hoofdonderwerpen? 

Het bestuur verzoekt de leden, schriftelijk hun bemerkin¬ 
gen op deze lijst te willen indienen. Deze zullen vervolgens 
gegroepeerd en op de eerstvolgende vergadering besproken wor¬ 
den, waarna de lijst zal worden vastgesteld. Verzocht wordt 
bij de mondelinge bespreking niets in het geding te brengen, 
dat niet vantevoren schriftelijk is ingediend. 

LEDENLIJST 

Overleden 

Engelbronner, J.C. d' 
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1. Contributie 
Het bestuur verzoekt de leden, voor zover zij dit nog niet 

deden de contributie over 1961 ten bedrage van ƒ 1,5 
willen storten op girorekening no. 293591 van meDuffrouw A M.P. 
Mollema te !s Gravenhage. Ook de contnoutie over 1962 (.even 
eens ƒ 1,50) zal thans gaarne op bovengenoemde girorekening 
worden ingewacht. 

2 Contact met de Commission Inter- 
nat i o n a 1 e d'H i s t o i r e Manta me 

Tte Commission" heeft het voornemen, in 1962 in Venetie een 
zesde Golloque International te houden. Het bestuur heef om 
nadere inlichtingen over deze bijeenkomst verzocht. Voorts. 
heeft het aan de "Commission" zijn medewerking aangeboden in 
zake het voornemen om een "liste des musees et collections 
maritirnes" samen te stellen. Naar de mening van ons bestuur 
is het eerst nodige dat ter wille van de uniformiteit.regels 
worden opgesteld, waaraan de beschrijvingen der musea en ve 

J&taÏÏBK»", Prof. Michel Mollat, heeft. 

ons medegedeeld, dat prof. dr M. ^SSlies^het111 
versity of Witwatersrand, Department of Romance Studies, ner 
Nederlandse aandeel zal verzorgen van herziening van he 
"Glossaire nautique" van Jal. De heer Valkhoff is do . , 

stuur uitgenodigd om lid van onze ver9nJ|Jnf^e;ip?os|ai?e;i me- 
over opzet en uitvoering van zion werk aan het glossaire 
de te delen. 

COLLECTIES EN TENTOONSTELLINGEN 

Nederlands Historisch Scheepvaart Museum.te Amsterdam 

1 Catalogus^er bibliotheek, I960. In 2 delen linnen, 1154 blz. 
SÏÏ^ÜTraim 100 blz. registers van persoons-, scheeps- en 
aardrijkskundige namen. 55 afbeeldingen. 

2. Twee platenalbums, elk van 32 afbeeldingen, met ko 
landse en Engelse verklarende tekst. . 
Deel I. Zeegeschiedenis, kortografie en stuurmanskunst 
Deel II. Scheepsmodellen en -tekeningen, per stuk ,£— 



3. Catalogus van scheepsmodellen en scheepsbouwkundige tekeningen . 
1943 Uitverkoch 

U.Bs Het scheepvaart Museum te Amsterdam wordt in stand, gehouden 
. _ _ — . 1 i_ Ti JT  _    T\ n irt 4* Tm 1 n o n 

dé Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum. De contributie bedraagt 

voor donateurs min. f. 10.- per jaar 
voor leden min. f. 25*— Per jaar. 
De twee platenalbums worden de toetredende leden en donateurs gratis 
verstrekt. Tevens ontvangen deze de jaarverslagen van de "Vereeniging, 
waarin ook enkele artikelen over bijzondere aanwinsten zijn opgenomen. 
Voor leden en donateurs is 1 exemplaar van de catalogus der bibliotheek 

verkrijgbaar af. 120.—. 

Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam. 

Publikaties; 
De bomschuit, een verdwenen scheepstype. 1953 

f. X-z. 
1. Petrejus, E.W 

2. Paris, P. 

3. Audemard, L. 

4. Overeem, J.B. van 
en E.W.Petrejus 

Esquisse d’une ethnographie navale des peuples 
annamites, 1955 f. 10.' . 
Les jonques chinoises. I—III. 
per deel £» 5 »*~ 

Willem van de Velde, beschrijving van het schilderij 
van de slag in de Sont 1658. f. 0.80 

5. Engelbrecht, V.A. Beschrijving van de wereldkaart van Blaeu 1618. 
f. 1.25 

6. Hoff, Mr B. van ’t Panorama van Konstantinopel uit het begin 
van de Gouden Eeuw f. 1»—. 

7. Jaarverslagen t/m 1956 
Jaarverslag 195ï/l958 
Jaarverslagen 1959 en I960 

f. 6.50 
f. 2.- 
f 1.— 

Enige catalogi: 
Zeeschilderij en van Vroom tot Van de Velde f. 1.50 

f. 2.— 
f. 1.— 

Scheepsmodellen en foto’s ’50 Jaar Rotterdamse Zeescheepvaart 

1898-1948’ f* Q».75 
350 Jaar Nederland - Japan 
Witte de With - herdenkingstentoonstelling 
Nederland en het Noordpoolgebied 
De Blaeu’s, beschrijvers van land-, hemel- en water¬ 

wereld 
Eilanden en waarden in kaart en beeld: de groei van 
Zuid-Hollands rivierengebied 
Lopende tentoonstelling: 
Rotterdamse zeilschepen in de 19© eeuw. T/m 18 februari» 

f. 1.25 

f. 1.— 

f. 0.80 

LITERATUUR 

Oorlogsmarine 

Ashe, Lincoln P, Secret naval investigator. 
London, Kimber, 1961. 207 PP» 15 ill• 
Tweede Wereldoorlog (Dept. of Mines and Torpedoes 
Investigation Section). 

Asher, Eugene L, The resistance to the Maritime Classes: 
the survival of feudalism in the Prance of Colbert. 
Berkeley, University of California. 



Bradford, Ernie 

Bulloch, J. & H. 

Eergusson, B. 

Erewen, Oswald 

Gordon, Donald C, 

Howard, Joseph L, 

Hughes, Robert 

Luttervelt, Dr E 

Marcus, G.J. 

Marcus, G.J. 

Newcomb, Richard 

Pope, Dudley 
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Press, I960. IX, 142 pp. (University 
of California Publications in Histo¬ 
ry, 66). 
Besproken in. The Journal of Modern 
History, Dec. 1961. 

The great Siege. 
London, Hodder & Stoughton, 1961. 
(Malta - Mei/September 1965). 

Miller Spy ring; the full story of the Naval 
Secrets Case. 
London, 1961. 224 pp. (Spionnage mari¬ 
ne- etablissement Portland). 

The watery mazes the story of Combi¬ 
ned Operations. 
London, 1961. 445 PP« ill.» maps,portr. 

Sailor;s soliloquy. 
Edited by G.P. Griggs. 
London, Hutchinson, 1961. Dagboeken 
van een zeeofficier tot 1910. De au¬ 
teur stierf in 1958» 

The admiralty and Dominion navies, 
1902-1914. 
Ins The Journal of Modern History, 
Dec. 1961, vol. XXXIII, no.4, pp. 407- 
422. 

, Our modern navy. 
Princeton, Van Nostrand, 1962. 27 
photogr. 192 pp. 

Flagship to Murmansk. 
London, Kirnber, 1961. 160 pp. 
New edition of. Through the waters. 

. van Herinneringen aan de voormalige Ne¬ 
derlandse bezittingen op de Goudkust 
in het Rijksmuseum. 
In; Bulletin van de Kon.Ned.Oudheid¬ 
kundige Bond, 6e serie no. 14 (1961) 
kol. 242. Betwijfeld wordt of de com- 
mandostaf afkomstig is van De Ruyter. 

A naval history of England. 
London, Longmans, 1961. The formative 
centuries. Tot de Eranse Revolutie. 

Quiberon Bays The campaign in home 
waters 1759. 
London, I960. XIV, 212 pp. ill., krt., 
portr. 

F. Savo; The incredible naval debacle off 
Guadalcanal. 
Holt, Rinehart & Winston, 1961. 

Decision at Trafalgar. 
Philadelphia/New York, Lippincott, 
1959. 381 pp. 
Goede recensie in; The Journal of Mo¬ 
dern History, Dec. 1961. Heet in het 
Engels s England expects. 



Potter, E.B. (ed.) 

Roskill, S.W. 

Smelser, Marshall 

Siersema, O.J. & 
V.E. Nierstrasz 

Thomas, D.A. 

Turner, L.C.F., etc. 

Warner, Oliver 

Williamson, James A. 
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Sea power; a naval history. 
Englewood Cliffs, I960. 932 pp. 

The war at sea 1939-194-5» Vol. Ill, 
part II. 
London, H.M.S.O., 1961. Officiële ge 
schiedschrijving. Dit deel; From the 
Normandy landings to the defeat of 
Japan. 

The Congress founds the navy, 1787- 
1798. 
Notre Dame, Ind., 1959* X, 229 pp. 

Stelling van Den Helder, mei 1940. 
!s Gravenhage, I960. 145 pp. De strijd 
op Nederlands grondgebied tijdens 
Wereldoorlog II. 

Submarine victory. 
London, Kimber, 1961. 224 pp., 21 ill. 

War in the Southern Oceans, 1939-1945. 
London/Gape Town, Oxford University 
Press, 1961. 284 pp., 22 pits. 
(Union War Eist.S.; 

The glorious first of June. 
London, Batsford, 1961. 
Lord Howe's naval combat of 1794 
against Admiral Villaret-Joyeuse and 
Revolutionary France;s fleet. 

The age of Drake. 
London, A. & G. Black, 1961. 400 pp. 
O.m. de nieuwste gegevens over de 
Armada. 

Woodroofe, Thomas Vantage at sea. Englands emergence 
as an Oceanic power. 
New York, 1958. 301 pp., ill., facs., 
maps, portr. 

Zeescheepvaart 

Arms t rong, Warren 

Bonsor, N.R.P. 

Cutler, Carl C. 

Duckworth, C.L.D. 
& G.E. Langmuir 

Atlantic highway. 
London, Harrap Books, 1961. 
The human endeavour, the drama and 
bitter competition since the days of 
the first steamship in transport across 
the 3.000 mile expanse. 

North Atlantic Seaway. 
Prescot, Stephenson & Sons, 1961. 
Passenger services. 

Queens of the Western Ocean. The 
story of Americans Mail and Passenger 
Sailing Lines. 
Annapolis, U.S. Naval Institute, 1961. 
672 pp., ill. 

West Coast Steamers. 
Prescot, Stephenson & Sons, 1962. 
2nd ed. revised. 



Gill, Conrad. 

Hilder, Brett 

Kemp, P.K. & 
Christopher Lloyd 

Luck, H. 

Macgregor, D.E. 

Potter, Neil & 
Jack Frost 

Smith, Raymond 

Williams, Neville 

Ontdekking 

Bradford, Ernie 

Gerlache de Gomery, 
Adrien V.J.de 

Scheepsbou 

Laine, Alexander 

Landstrom, Bjorn 
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Merchants and mariners of the 
eighteenth century. 
London, Edward Arnold, 1961? 176 pp. 
Handel op China. Documents left by 
Thomas Hall, captain, ship-owner and 
merchant circa 1718-1725» 

Navigator in the South Seas. 
London, Percival Marshall, 1961. 
252 pp., ill. 

The brethren of the coast; The 
British and French buccaneers in 
the South Seas. 

London, etc., I960. VIII, 248 pp., 
ill., maps, portr. 

Schiffbau, Seehandelsschiffahrt und 
Seehafenwirtschaft der d.eutschen de- 
mokratischen Republik. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1961. 28 pp. 

The China bird; The history of Cap¬ 
tain Killick and the firm he founded; 
Killick Martin & Company. 
London, Chatto & Windus, 1961. XVII, 
566 pp., (zeerederijen). 

The Marys the inevitable ship. 
London, Harrap Books, 1961. 2nd im¬ 
pression. 
De H'cjieen Mary". 

Sea Coal for London. 
440 pages, 16 pp. of half-tones. 
A contribution to the history not on¬ 
ly of the trade itself but also of the 
commerce of London's River and the Port. 

Captains outrageous. Seven centuries 
of piracy. 
London, Barrie & Rockliff, 1961. 
227 PP» Zeerovers. 

s r e i z e n 

A wind from the North. The life of 
Henry the Navigator. 
New York, I960. X, 277 PP»? maps, portr. 

Victoire sur la nuit antarctique. Lsex- 
pédition de la "Belgica", 1897-1899» 
Tournai, I960, 261 pp., ill., portr. 

ABC of warships of World War I. Ed. 
H.M. Le Fleming. No. 5» Submarines. 
London, I. Allan, 1961. 80 pp., 80 ill. 

American sail. A pictorial history. 
New York, Dutton, 1961= 34-6 pp. 

TI10 sliijo o 
New York, Doubleday, 1961. 309 pp.> ill* 
London, Allen & Unwin, 314- pp., ill. 



McKusick, Marshall B, 

Olechnowitz, Karl 
Friedrich 

Scott, J.D. 

Winter, Heinrich 

Stuur mans 

Engelhart, Ben & 
Chris Brand 

Tooley, R.V. 

Zeerecht 

Clark, Roy 

Marsden, R.G. 

De Schepel 

Brown, Alexander 
Crosby 

- 8 - 

Aboriginal canoes in the West-Indies 
New Haven, I960. 11 pp. (Yale Univer¬ 
sity publications in anthropology, 
63) 

Der Schiffbau der hansischen Spatzeit 
Eine Untersuchung zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte der Hanse. 
Weimar, I960. XX, 210 pp,, fac's. 
(Abhandlungen zur Handels- und So- 
zialgeschichte, *) 

J 

Vickers; A History of the Company, 
roy. 8vo, 400 pp., ill. 

The history is brought close 
to the present day with an account of 
the amalgamation with Armstrong Whit¬ 
worth, of Vickers‘ contribution to 
defence in two world wars, and of the 
emergence of the company in a new 
place in the national economy. 

Die Kolumbusschiffe von 1492. 
2. Aufl. Rostock, I960. 36 pp., 
ill., maps 

u n s t 

Gerard Mercator, kartograaf en 
schrijfmeester. - Gerard Mercator, 
cartographer and writing-master. 
Oudenbosch, 1959. 24 pp., ill., 
facs., maps, portr. 

Maps and mapmakers. 
London, Batsford, 1961. 156 pp., 
new impression. 

Black-sailed traders. 
London, Putnam, 1961. 264 pp. 
Scheepsbouw. 

Law relating to collisions at sea. 
London, Stevens, 1961. LXXXVI, 
975 PP. (Library of shipping law). 

Second United Nations Conference on 
the law of the sea. 
Official records. Summary records of 
plenary meetings and of meetings of 
the Committee of the whole. Geneva, 
17 March-26 April I960. 
Geneva, 1961. 176 pp. 

Breedte territoriale wateren en wis¬ 
ser ij gr enz en. 

i n g 

Women and children last. 
The loss of the steamship Arctic. 
New ïork, Putnam, 1961. 256 pp., ill. 
Sept. 27, 1854o 



Casson, Lionel 
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Goos, Jan 

Inter-Govt. Maritime 
Consultor 

Lloyd, Christopher 

Maerevoet, L. 

Savornin Lohman, 
A.P.de 

Les marins de 1’antiguité. 
Paris, Hachette, 1961. 

Jan Goos, visserman van Enkhuizen. 
Uit zijn aantekeningen. Uitg. en be¬ 
werkt door K. Boonenburg. 
Amsterdam, 1961. IV, 180 pp., ill., 
facs., portr. 

International conference on safety 
of life at sea. I960. Pinal act with 
Annexes, including International Con¬ 
vention signed in London, June 17, 
I960. Spanish edition. 

Ships and Seamen. 
4to, 224 pp., 410 ill. 
Piracy, extreme discipline, mutiny 
and bloodshed are as much part of the 
story of the sea as the more romantic 
attractions of exploration, merchant¬ 
men and, in more recent times, sai¬ 
ling for pleasure or cruising in luxury. 
All these aspects are given their 
full place in this survey of seaman¬ 
ship from the Vikings to the latest 
atomic submarine. 

Bijdrage tot de studie van de woor¬ 
denschat van de Scheldevissers te 
Mariekerke. Met de medewerking van 
P. de Bondt. 
Gent, 1961. 223 PP•, ill•, krt. 
(Koninklijke Vlaamse Acad, voor Taai¬ 
en Letterkunde, Peeks 6 : 84). 

Spiegel der Zeevaart. 
Amsterdam, Amstleven, 1961. 
Verzamelde en van toelichting voor¬ 
ziene brieven van zeevarenden. 






