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VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
gehouden op zaterdag 7 april 1962 in het Maritiem Museum ''Prins Hen¬
drik" te Rotterdam.
1. Opening
Aanwezig zijn 22 leden. Prompt om 10 uur opent de voorzitter de
vergadering, waarna de penningmeesteresse de Rekening en Verantwoor¬
ding 1961 en de Begroting voor 1962 voorleest. De leden keuren het
financiële beleid van het Bestuur goed. Het te verwachten nadelig
saldo voor 1962 geeft het Bestuur aanleiding voor het komende jaar
een contributie-verhoging voor te stellen. Hoewel alle aanwezigen
vóór verhoging zijn, blijkt er verschil van mening te bestaan over
de datum van ingang, over het bedrag en over een eventueel studenten¬
tarief. Tenslotte komt men overeen met ingang van 1963 de contribu¬
tie te stellen op tenminste ƒ 6,- per lid, studenten tenminste
ƒ 3,-. Om het tekort voor 1962 aan te vullen, zal een beroep op
de leden worden gedaan voor een vrijwillige bijdrage van tenminste
ƒ 4,-, studenten ƒ 2,-.
2. Hoofdonderwerpen
nis

der

zeegeschiede¬

Schriftelijke voorstellen van de leden worden ampel besproken en
resulteren in de volgende wijzigingen en/of aanvullingen van de oor¬
spronkelijke lijst.
Oorlogsmarine. Hieronder opnemen als onderdeel: Bestrijding van de
zeeroof.
Scheepsbouw. De bouw van oorlogs- en koopvaardijschepen aanvullen met
vissersschepen, jachten en binnenvaartschepen.
Optische en electrische berichtenwisseling. De naam wijzigen in: Berichtenwisseling, met als onderdelen: optische, accustische, electri¬
sche en electronische stelsels.
Stuurmanskunst. De naam wijzigen in: Stuurmanskunst en meteorologie,
met als onderverdeling: stuurmanskunst, instrumenten, plaatsbepaling
ter zee, maritieme meteorologie en oceanografie, cartografie en hydro¬
grafie .
De schepeling. Aanvullen met medische en geestelijke verzorging, voe¬
ding.
Uiteraard is voor onze Vereniging - en hierop wordt door verschei¬
dene leden nog eens de nadruk gelegd - speciaal de historische zijde
van al deze onderwerpen van belang. Een vr^ag of ook het meest recen¬
te verleden een plaats in de zeegeschiedenis toekomt, wordt uitdruk¬
kelijk bevestigd.
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Een der aanwezigen zou a^n het scherm van onderwerpen een prakti¬
sche literatuur-documentatie willen verbinden - zoals die bijvoorbeeld
van de "Shipowners Association"
waaruit alle leden naar hartelust
kunnen putten. Hierop wordt geantwoord dat bestaande instellingen,
zoals de bibliotheken van de Amsterdamse en Rotterdamse historische
scheepvaartmusea, reeds een dergelijke taak vervullen en dat men al¬
daar serieuze onderzoekers gaarne ten dienste staat. Men is derhalve
van mening, dat de oprichting van een aparte documentatiedienst, af¬
gezien van de kosten en het werk die een dergelijke dienst met zich
zouden meebrengen, niet op het terrein van de Vereniging ligt. Wel
zal ieder lid, op zijn of haar gebied - en de Vereniging bestrijkt
terreinen van de meest verschillende aard - anderen van hulp of ad¬
vies willen dienen. De mogelijkheid om tot een registratie te komen
van de speciale onderwerpen of liefhebberijen van de leden wordt be¬
sproken. Het Bestuur hoopt vóór een volgende Vergadering met een
voorstel dienaangaande te komen.
3. Colloque
maritime

international

d'h i s t o i r e

Het 6e Colloque international d'histoire maritime zal dit jaar
plaatsvinden in twee zittingen, die beide de "routes of the Indian
Ocean in the Southern and Northern Hemispheres" zullen behandelen.
De eerste zal worden gecombineerd met een bijeenkomst van de "Inter¬
national Histórical Association of the Indian Ocean" en in Juli in
Lourenco Marquez worden gehouden. Minstens twee leden van de Vereni¬
ging zullen qualitate qua deze samenkomst bijwonen. Het is gewenst,
dat ook op de tweede zitting, die van 20 tot 2b september in Venetië
zal plaatsvinden in samenwerking met de "Fondazione Giorgio Cini",
en waarop vooral de rol van de Middellandse Zee-landen in de vaart
op de Indische Oceaan bestudeerd zal worden, Nederlandse zeehistorici aanwezig zijn. Uiteraard laten de financiële middelen van de
Vereniging niet toe zelf vertegenwoordigers te zenden, maar men hoopt
dat enkele leden, die hiervoor dankzij hun functie of kwaliteiten in
aanmerking komen, de Vereniging te Venetië willen vertegenwoordigen.
In dit verband raadt de secretaris van het Ned. Comité voor Geschied¬
kundige Wetenschappen aan de Ned. Organisatie voor Zuiver Wetenschap¬
pelijk Onderzoek voor het verkrijgen van een subsidie te benaderen.
■

b. Rondvraag

-

.

De heer De Savornin Lohman breekt bij de rondvraag een lans voor
de niet-vakhistorici, die zich met de studie van de geschiedenis bezig
houden. Aanvaardt de Vereniging hun werk? De voorzitter verzekert de
vrager, dat in onze Vereniging van een tegenstelling beroepsmensen¬
dilettanten geen sprake is en dat gaarne aan iedereen die iets pres¬
teert gelegenheid tot openbaarmaking geboden zal worden.
De heer Van 't Hoff vraagt of een der leden voor de Napoleontische
Vereniging in Den Haag een lezing zou kunnen houden over de zeemacht
in de tijd van Napoleon. Tot nu toe heeft men geen sprekers over dit
onderwerp kunnen vinden.
5. Voordracht

van

de

heer

Van

't

Hoff

Na de pauze neemt de heer Van 't Hoff het woord voor zijn voor¬
dracht over de wereldatlas van Mercator. De heer Van 't- Hoff is zo
vriendelijk geweest deze lezing tot een artikel voor het Mededelingen¬
blad om te werken. Wij nemen dit gaarne hierachter op.

MARCATORS WERELDKAART TM GEBRUIKE VAN DE ZEEVAARDERS (1569)
door B. van 1t Hoff.
Gerard Mercator, die reeds door zijn tijdgenoten en ook nu nog als de
grootste kartograaf van de zestiende eeuw wordt "beschouwd, is 5 ®aartT:i
1512 in Rupelmonde geboren en 2 december 1594 in Duisburg overleden. ^r
bestaat dus alle aanleiding om nu, in 1962, zijn geboortedag, 450
_
jaar geleden, te herdenken. Deze herdenkingen zijn geopend met een bijeen¬
komst in Rupelmonde 25 maart jl. In dezelfde maand verscheen als Band 6
van de Duisburger Forschungen een lijvig boekdeel 'Gerhard Mercator,
1522-1594, Zum 450 Geburtstag' met een negental opstellen, die de veel¬
zijdige werkzaamheid van Mercator in het licht stellen. Op 14 april
werd met een Academische zitting in het Museum Plantin Moretus in
Antwerpen een aan Mercator gewijde tentoonstelling geopend. En tot slot
zal in Duisburg de Mercatorherdenking met enige plechtigheid worden
afgesloten.
^
.
De roem van Mercator berust vooral op zijn wereldkaart van l9°9
baj^
Werk, dass Mercators Namen für alle Zeiten unsterblich gemacht hat
en op,- zijn atlas (1595), die pas voltooid werd een jaar na Mercators
dood ^ . Het v/oord 'atlas' werd toen voor het eerst in de nu nog gang¬
bare betekenis van een boek met kaarten gebruikt.
Mercator was een veelzijdig geleerde. Hij vervaardigde globes, grote
kaarten van Palestina (1537), Vlaanderen (1540), Europa (1554, 2e
uitgav e 1572), de Britse eilanden (1564) en de wereld (1569). Hij was
landmeter, die o.a. in zijn jongere jaren landerijen in Vlaanderen opmat
en in kaart bracht5 hij was een bekwaam en kunstzinnig graveur, die zijn
grote kaarten grotendeels eigenhandig graveerde § hij gaf een boekje,
uit (1540 en later), waarin hij het italiaanse cursiefschrift voor de
teksten op kaarten aanbeval. Hij gaf een van de beste edities van het
grote geografische werk uit de oudheid, nl. dat van Ptolemaeus uit 1157 )5
hij schreef v/erken over Chronologie (1569) on tenslotte was hij nog
theoloog
'
■
,
Wie meer over Mercator wil weten zij hierbij verwezen naar een levensbe¬
schrijving in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 4), naar het
reeds in noot l) genoemde werk van Averdunk en Müller-Reinhard en het
eveneens reeds vermelde nummer van de Duisburger Porschungen en-tenslotte
naar de literatuuropgave in mijnrin noot 5) "te noemen reproduktie-uitgave
van Mercators wereldkaart in atlasvorm.
In deze Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
beperken v/ij ons verder tot zijn wereldkaart ten gebruikê van de zeevaarders.
Om de betekenis van deze kaart te begrijpen moeten wij ons in gedachten
enige eeuwen terug verplaatsen. De vijftiende en zestiende eeuwen waren^het
tijdvak van de grote ontdekkingsreizen. Wij noemen hier slechts het vinnen
van de zeeweg naar Indië in 1498 en de ontdekking van Amerika door
Columbus in 1492.
_
.
Door deze en andere ontdekkingen werd het wereldbeeld verruimd. Terwijl m
e
Middeleeuwen de nauwkeurige geografische kennis beperkt bleef tot Europa en de
landen rondom de Middellandse zee kwamen nu geheel Afrika en Azië en dan nog
een geheel nieuw continent Amerika binnen de gezichtskring.
Het spreekt vanzelf, dat dit van grote invloed was op de ontwikkeling van de
kartografioDc„. gebruikelijke woorgavo ,Van d‘ö Wereld ih do uiddoïööuw'drï was "-4on
op o on wereldzee dobberende schijf, waarvan oJcru zal om het" middelpunt wad; dcioncihclft vorboel&d® :3ur©pa>.‘cn Afrikay gescheiden' 4öor^4o-vü.-dffoll'andso Zee,
terwijl d&-sCndeto hel'Êt Voor- Azië was gö~‘osörvóorcK-T-T)i;t primitieve .■ schema van
d's? z.g1. 'T^kaarton' was nog dó' grondslag vóór dó-beS*öemde"!wcrcldköart'than
Era Mauro (l459j 'dds,'*bijna-50'-jhar'--vódr 'dd'•Ontdókklfïgr'vSn’!Afe*erika), die, men nog
in de Biblioteca Marciana in Venetië kan bewonderen.

-

4

-

Nu de zeeweg naar Indië gevonden en Amerika ontdekt was hadden
de zeevaarders andere en betere kaarten nodig. Het is interessant om
de langzame ontwikkeling van de wereldkaarten in de zestiende eeuw
te volgen en te zien, hoe men toen gaandeweg tot een juistere weer¬
gave van het aardoppervlak kwam. Vooral de fraaie en monumentale
Spaanse en Portugese wereldkaarten, die ten tijde van de ontdekkings¬
reizen werden getekend, die toen slechts weinigen in handen kwamen,
maar die men nu in reproduktie-uitgaven kan bewonderen, geven een le¬
vendige indruk van de min of meer geslaagde pogingen de nieuwe ontekkingen in het wereldbeeld in te voegen. En; Mercators wereldkaart
gaf in 1569 een afsluiting van deze ontwikkeling en werd de basis voor
vele later ontstane wereldkaarten.
Inderdaad geeft Mercators kaart een samenvatting van de geografische
kennis van zijn tijd. Mercator slaagde erin door een kritisch gebruik
van alle hem ten dienste staande hulpmiddelen een wereldbeeld te ont¬
werpen, dat voor zijn tijdgenoten een openbaring moet zijn geweest en
dat nu nog onze bewondering kan opwekken.
Welke waren de bronnen van de wereldkaart? Allereerst hechtte Mer¬
cator grote waarde aan de gegevens, die uit de klassieke oudheid waren
overgeleverd. Vooreerst de kaarten van Ptolemaeus, die in de vijftien¬
de eeuw weer bekend waren geworden. Verder bestudeerde hij ijverig de
werken van klassieke auteurs, zoals Plinius, Solinus en Pomponius
Mela. Waar het maar enigszins mogelijk was verwerkte hij die gegevens
m zijn kaart, zoals hij uitdrukkelijk in bijschriften vermeldt.
Daarnaast raa(^Ple6gde hij de kaarten van Portugese en Spaanse we¬
reldreizigers, die hij in handen kon krijgen. Evenmin liet hij de ver¬
halen van Marco Polo over diens reizen naar China en Indië en van an¬
dere reizigers uit de Middeleeuwen ongebruikt. Dan raadpleegde hij
de gedrukte kaarten, zoals die in de z.g. "Lafreri-Recueils", die
na 1550 in Venetie en Rome werden gedrukt en de grote kaarten van
zijn vriend en tijdgenoot, de Antwerpenaar Ortelius en van de Italiaan
g o e veraienste van Mercator is, dat hij al dit ongelijksoortig
a eriaa
o één geheel wist samen te vatten, dat alle vroegere wereldaarten m de schaduw stelde en op zijn beurt weer het uitgangspunt
voor nieuwere kaarten was.
Het spreekt vanzelf, d«t wij, die 400 jaar later leven, de wereld
beter kennen en op Mercators kaart veel vinden, d"t achteraf onjuist
bleek te zijn. Wij moeten bedenken, dat veel bronnen van Mercator
troebel w-ren en bijvoorbeeld vele zeevaarders en ontdekkingsreizigers
met onjuiste verhalen voor de d-g kwamen. Zo vindt men op Mercators
kaart tussen Ijsland en Amerika het eiland "Friesland"', een fantasie¬
product van een Venetiaan, Zeno geheten, die in de zestiende eeuw een
boek drukte met een met kaarten geïllustreerd reisverhaal van voorouers, die vóór Columbus in Amerika zouden zijn geweest (in Venetië
vond men het niet prettig, dat een Genuees Amerika had ontdekt.1),
n ere voorbeelden zijn de fantastische weergave van de omgeving van
e Noordpool, de tekening van het grote continent, dat Mercator rond¬
om de Zuidpool vermoedde, terwijl de weergave van de binnenlanden van
Ainja en Azië, die men overigens pas goed in de negentiende eeuw
leerde kennen, eveneens een mengsel van Wahrheit und Dichtung is.' Dat
ercator soms mistastte is begrijpelijk; immers cc^ntrole ter plaatse
raog®llJk en W1J moeten het waarderen, dat hij meestal zijn
bronnen noemde, zodat correctie later mogelijk was.
De wereldkaart van Mercator is nog meer beroemd door de projectie
de z^evaart van uitnemend belang bleek te zijn. De oudste
de cirke/^aï°r Spreekt van de oplossing van de kwadratuur van
cirkel, wij zouden ook aan het ei van Columbus kunnen denken. Dat

nog heden wereld— en zeekaarten van de Mercator projectie gebruik
maken is wel een bewijs, dat hier van een geniale vinding mag wor¬
den gesproken.
De titel van de wereldkaart zegt uitdrukkelijk, dat de kaart
ontworpen is "ad usum navigantium", dus ten gebruike van de zee¬
vaarders. De waarde van de kaart voor de zeevaart ligt in de nieu¬
we, sindsdien naar Mercator genoemde projectie, dus de nieuwe wijze
waarop het bolvormige aardoppervlak op een plat vlak werd weergegeven. Tussen twee haken moeten wij hier opmerken, dat eigenlijk
niet van een projectie, maar van een constructie moet worden gespro¬
ken.
In dit aan de zeegeschiedenis gewijde blad is een toelichting
over de "Mercator-projectie" op zijn plaats. Reeds voor Mercator
was een projectie in gebruik, waarbij de meridianen en de paral¬
lelcirkels elkaar loodrecht snijden. Men sprak van 'platkaarten ,
in tegenstelling tot de kaarten, w^^rop de meridianen in gebogen
lijnen elkaar bij de polen ontmoeten. Die platkaarten gaven een
sterk mistekend beeld en zij waren voor de zeevaart onbruikbaar.
Immers de breedtegraden, die bij de evenaar l/360ste van de aard¬
omtrek meten, worden in werkelijkheid kleiner, naarmate men de
polen nadert, maar zij blijven op de 'platka'-rten' even groot.
De geniale gedachte van Mercator was nu om de breedtegraden,
naarmate men van de evenaar de polen nadert, in dezelfde verhou¬
ding als de lengtegraden te vergroten. Het gevolg is, dat de
schaal van de kaart groter wordt; maar ook dat de landen en zeeen in de juiste vorm (zij het op andere schaal) worden weergegeven.
Men spreekt dan van een "conforme" projectie. De grote waarde voor
de zeevaart is, dat de loxodromen, dit zijn de lijnen, die een
schip vaart zonder van koers te veranderen, op de kaart als rechte
lijnen zijn getekend.
Ter verduidelijking laten wij hier een beschouwing volgen, die
wij aan Dr. Ernst Crone te danken hebben.
"
Een schip dat vaart zonder van koers te veranderen — dat
"dus een constante koers stuurt - snijdt de meridianen op aarde
"onder een constante hoek. Is b.v. de koers van het schip nno
"(noord-noord-oost) of noord 22-2' oost, dan is de hoek van snij¬
ding 2.2.\°. Het schip cirkelt aldus om de aarde en tegelijk ver¬
plaatst het zich van lagere naar hogere breedte. De lijn op
"aarde door het schip beschreven is ingewikkeld, want zij is
"een lijn van dubbele kromming. Zij draagt de naam van loxodroom.
"Het net van de Mercator-kaart is zodanig gekozen, dat deze bij"zondere lijn daarin als rechte lijn wordt afgebeeld. Vaart een
"schip van een plaats A naar placts B, volgens een koers,
"die tijdens de reis niet wordt veranderd, dan vaart het volgens
"de loxodroom van A naar B. Deze wordt in de kaart afgebeeld als
"de rechte lijn, die de overeenkomstige punten A en B in de kaart
"verbindt. De Mercator-kaart heeft tevens de eigenschap dat boe"ken tussen lijnen op aarde gelijk zijn aan de hoeken tussen de
"afbeeldingen dezer lijnen in de kaart. Wil men dus de koers
"kennen om van A naar B te varen, dan heeft men slechts in de.
"Mercator-kaart de hoek op te meten waaronder de verbindingslijn
"AB de meridianen snijdt, welke meridianen in het net van de
"Mercator-kaart als rechte en evenwijdige lijnen worden afgebeeld.
"
Het opmeten van deze hoek kan geschieden met behulp van een
"gewone graadboog. Het kan ook geschieden door middel van kompas"rozen, die op diverse plaatsen in de kaart hiertoe worden aan"gebracht.
"
In de korte beschrijving van het "Organum directorium" op de

"wereldkaart zegt Mercator, dat er in zijn kaart, noch in de zee, noch
"in het land, plaats was voor een voldoend aantal kompasrozen. In
"plaats hiervan voegde 'hij het diagram toe,' met behulp waarvan het¬
zelfde kon worden gedaan en waarmede ook andere metingen konden wor"den verricht. Dit diagram is niets anders dan het net van de Mercatorkaart. De horizontale onderrand is de afbeelding van de equator
"van nul tot 90°, ingedeeld in gelijke Ldelen van één graad. De staande
"rand ter linker zijde is een meridiaan, ingedeeld volgens de vergro"tende-breedte-schaal, lopende van de equator tot 75°• De delen, die
"telkens één breedtegraad afbeelden, wassen in lengte, naarmate zij
"verder van de equator zijn gelegen. Aan de equatob zijn zij gelijk
"aan één equatordeel. Op 60° breedte is één meridiaandeel gelijk aan
"de lengte van twee equatordelen. Op hogere breedte wordt 'de lengte
"ervan telkens meer. Voorts zijn op een'lengteverschil van tien
"graden acht meridianen getekend, die recht zijn en evenwijdig met
"de nul-meridiaan lopen. Ook de parallellen, getekend'met een inter"val van tien graden, zijn rechte lijnen, evenwijdig lopende met de
"equator.
"
Met de linkerbovénhoek en de linkerbenedenhoek als centrum zijn
"bundels rechte lijnen getrokken met een hoekverschil van elf en een
"kwart
graad, die de streken van het kompas voorstellen. De uit de
"linkerbenedenhoek divergerende lijnen dragen de namen van de-streken
"van het kompas. In beide hoekpunten is een koordje bevestigd.
"
In de tweede alinea zijner beschrijving leert Mercator het bepa"len van de richting tussen twee plaatsen, m.a.w.het meten van de
"loxodromische koers tussen de plaatsen A'en B,
" ' Plaats A wordt op de nul-meridiaan en op.zijn juiste breedte aan"getekend. Dan wordt met- het bekende lengteverschil tussen A en B de
"meridiaan van B gezocht en daarop B aangetekend op zijn juiste
"breedte. Als nu AB wordt getrokken is de afbeelding in de kaart
"gevonden van de loxodroom, die op de aardoppervlakte A met B ver"bindt. De hoek waaronder AB de meridianen snijdt wordt nu als volgt
"gevonden. Het bovenste touwtje - wanneer B op lagere breedte ligt
"dan A - wordt zodanig gestrekt, dat het, evenwijdig loopt met AB,
"hetgeen met een passer wordt gecontroleerd, nl. de afstand tussen
"lijn en touwtje moet overal even groot zijn. Op de verdeling in
"streken wordt de gezochte hoek afgelezen.
"
De afstand van A naar B kan met behulp van het net op de volgende
"wijze worden afgelezen. De lengte van de lijn AB, gemeten in delen
"van de equator, levert de gewenste afstand op.
"
Omgekeerd kan. ook met behulp van het net plaats B worden gevonden,
"wanneer koers en afstand van A uit gerekend bekend zijn. Het wordt
"geleerd in de vierde alinea."
Tot zover de toelichting van Dr. Crone. Tenslotte nog een enkel woord
over de exemplaren van Mercators wereldkaart, die bewaard zijn geble¬
ven en de reproduktie-uitgaven, waarin men de kaart het beste kan
raadplegen. De wandkaart is gedrukt van 18 koperen platen, nl. 3 rijen
van 6 koperen platen, waarbij dan nog 6 koperen platen komen voor de
randen links en rechts. De gehele wandkaart i‘s aldus niet minder dan
135 cm hoog en ongeveer 2 meter breed. Deze grote kaart deelt het droe¬
vig lot van andere oude kaarten van -grote afmetingen, nl. dat zij
moeilijk goed bewaard kon worden en nu zeer zeldzaam is.' 'Men kent
slechts één exemplaar in de Bibliothèque Nationale te Parijs, één in
de'Universiteits-bibliotheek in Basel, terwijl een derde exemplaar
in de Stads- en Universiteitsbibliotheek van Breslau in 19^5 teniet'
ging.
Van het Parijse exemplaar bestaat een oude reproduktie-uitgave op
acht bladen, no. XXI, 1-8 van Jomards: Les monuments de la géographie

- 7 ou Recueil d1 anciennes .cartes européennes et orientates... depuis
les temps les plus reculés . jusqu1è 1’époque d'Ortelius et de Gérard
Mercator (Paris 1842-186?). De kaart in Breslau werd gereproduceerd
door A. Heyer in: Drei Karten von Europa, Britischen Insein, Weltkarte, herausgegeben von der Gesellschaft für Erdkunde (Berlin 1890 en
Leipzig 1921) en deze uitgave was weer de grondslag voor een reproduktie—uitgave van de wereldkaart door het Hydrographic Institute
in Monaco: Full-size reproduction of the original chart of the
world by Gerard Mercator issued in 1569 (Monaco 1931), van welke uit¬
gave slechts 150 exemplaren werden gedrukt. Men treft deze reproduc—
tie-uitgaven slechts in enkele Nederlandse bibliotheken aan.
Het vierde exemplaar van Mercators wereldkaart is een zeer bijzon¬
der stuk. Het is nl. een exemplaar in atlasvorm door Mercator zelf
met gebruikmaking van 3 afdrukken van de koperen platen samengesteld.
In deze atlas, toevallig weer van 18 bladen, laat Mercator na een
titelblad en een bladzijde met opdrachten en priviliges.volgen vier
kaarten van de Atlantische Oceaan, een kaart van de Stille Oceaan
en een van de Zuidpunt van Zuid-Amerika met aangrenzende oceanen en
dan kaarten van Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Azië en tenslotte
Zuid-Amerika. Aan die laatste kaart ga*n voor-f een diagram, het zgn.
"Organum Directorium" met een gebruiksaanwijzing, vermeld in Dr.Crone s
toelichting hierboven. Bovendien geeft Mercator in uitvoerige tek¬
sten o.a. een betoog, waarom hij de kaart voor de zeevaarders op
deze projectie heeft ontworpen.
Deze wereldkaart in atlasvorm werd in 1932 denk zij het juiste
inzicht van de heer J.W. van Nouhuys, toen directeur van het Mari¬
tiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam, voor dat museum aangekocht.
Om dit kostbare stuk voor ieder toegankelijk te maken is nu een re—
productie-uitgave verschenen met een begeleidende tekst van mijn
hand. 5)
Ik mocht op de laatste bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging
voor Zeegeschiedenis een beschouwing over kaart en reproduktie ten
beste geven en spreek de hoop uit, dat deze uitgave aanleiding zal
zijn, dat het werk en de geniale persoonlijkheid van Mercator bij
velen beter bekend zullen worden.

Noten
1) H.Averdunk und J. Muller-Reinhard. Gerhard Mercator und die
Geographer unter seinen Nachkommen. Erganzungsheft no. 182 zu
Petermanns Mitteilungen (Gotha 1914), Seite 65.
2) Het eerste deel met de kaarten van Frankrijk, de Nederlanden en
Duitsland verscheen in 1585, het tweede deel met de kaarten van
Italië en de Brlkanlanden in 1589, het derde deel in 1595.
3) Carlo de Clerq, Le commentaire de Gérard Mercator sur 1'Epitre
aux Romains de Saint Paul; in: Duisburger Forschungen 6 (1962),
S. 233-243. Dit zeer uitvoerige eigenhandig geschreven tractaat
van Mercator berust in de Universiteits-bibliotheek te Leiden.
4) Deel X (1937), kolom 6l8, geschreven door J.Keuning.
5) Gerard Mercator's Map of the World (1569) in the form of an Atlas
in the Maritiem Museum "Prins Hendrik" at Rotterdam, reproduced
on the scale of the original with an introduction by B. van 't
Hoff (Rotterdam - 's-Gravenhage 1961).
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PERSONALIA
Dr M.A.P. Meilink-Roelofsz
Op 5 juli jl. promoveerde mevrouw M.A.P. Meilink-Roelofsz aan
de Universiteit van Amsterdam "cum laude" tot doctor in de letteren
en wijsbegeerte op.een.proefschrift getiteld "Asian trade and Euro¬
pean influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about

1630."
COLLECTIES EN TENTOONSTELLINGEN
Museum voor de IJsselmeerpolders gevestigd te Schokland
Jaarverslag
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Expositieruimte. De grote loods met scheepsresten, die thans ge¬
durende het gehele jaar open is, bleef in grote trekken gelijk be¬
houdens wijzigingen in de geëxposeerde scheepsinventarissen. De me¬
talen klapboeken met foto's van scheepsopgravingen en van scheepsbouwhistorische bijzonderheden trekken een goede belangstelling. In
een donker gedeelte van de middenruimte is een carrousselprojector
opgesteld, die kleurendia's kan vertonen van een twintigtal wisselende
onderwerpen. De kijkers krijgen hierbij een gestencilde tekst ter toe¬
lichting. Zeer veel bezoekers bekijken de dia's.
Onderzoek. In de Noordoostpolder vonden naar aanleiding van
enkele vondsten veldverkenningen plaats.
In sectie F (kavel F l4) is een scheepswrak gevonden. Het scheeps—
type had - mede doordat het wrak zeer had geleden - niet genoeg be¬
tekenis voor een systematische opgraving. Bij de uitgraving kwam
echter een omvangrijke inventaris aan het licht, waarbij zich bij-
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en snuifdozen te voorschijn, aardewerk, porcelein en een smal,
zilveren oorijzer. Een mooie en interessante aanwinst van verge¬
lijkbaar materiaal.
Het onderzoek van het grote scheepswrak op kavel E 81 aan de
Prof. Brandsmaweg is tijdelijk voortgezet. Het vaartuig is in de
tweede helft van de 17e eeuw vergaan. De romp is tot aen de over¬
loop aanwezig en in zeer goede staat. Ook voor- en achtersteven
zijn vrijwel compleet. De opgraving werd uoor diverse excursies be¬
zocht onder wie een aantal deskundigen op het gebieo. van de his¬
torische scheepsbouw.
Een aantal monsters mos, afkomstig uit diverse in de Noordoostpolder onderzochte schepen, waarin met mos was gebreeuwd,- wordt
thans te Groningen gedetermineerd. Uit de eerste resultaten blijkt
dat althans een deel van deze mossen herkenbaar is. De hoop bestaat
dat daarmee wellicht nadere gegevens omtrent het wingebied of ten
minste het,winmiiieu kunnen worden verkregen.
Oostelijk Flevoland. Een scheepswrak op L 89 bleek een vrij gaaf,
tamelijk'lang schip te zijn, dat stellig moet worden onderzocht;
dat óp 0 30-, b'ij diepploegen gevonden, is vermoedelijk een vis¬
serschip, dat nader moet worden verkend, evenals het wrak H 3V, dat
bij mengwoe-len aan het, licht kwam. De melding van een wrak (H 32)
vraagt ook nog nadere verkenning en onderzoek. Een verkenning van
het met kompost geladen schip op kavel H 60 vond plaats in gezel¬
schap van enige deskundigen op het gebied van kompostering, ten¬
einde na te ’gaan in hoeverre ook voor hen de opgraving van belang
zou kunnen zijn. Het schip is vermoedelijk 100-150 jasr oud. Het
wrak Y 11 bleek een vrij compleet, betrekkelijk klein schip te
zijn, dat met veel slagzij in de grond zit. Twee gave.scheepszwaarden zijn gevonden op de kavels H 27 en H 3^> Óp H 4l is een zeer
grote knie van een deklegger van een fors schip gevonden. Van
sectie Q is een bardmankruik van vrij laat type aangevoerd en een
"misthoorn”, gemaakt uit een duivelsklauw (een grote schelp van
een exotische weekdiersoort). Een scheepswrak op kavel H 38 is
zeer compleet, ongeveer 20 m lang, zeer smal en geladen met klei¬
ne, gele bakstenen. Dit doet vermoeden dat het schip uit de loe
eeuw dateert. Het is ook scheepsbouwkundig van betekenis. Op H Hl
is een wrak gevonden waaromtrent verwacht mag worden, dat het van
belang is. Er zijn voorts drie scheepszwaarden gevonden, alle in
goede staat.
Hiermee is het aantal tot nu toe aangetroffen scheepswrakken
aangegroeid tot 59, waarvan er in totaal 28 als munder belangrijk
voor het onderzoek zijn prijsgegeven en verwijderd. Voorlopig blij¬
ven er dus 31 scheepswrakken voor onderzoek gereserveerd. Deze zul¬
len, nu de uitgifte van de gronden op gang gaat komen, binnen en¬
kele jaren moeten worden onderzocht - ongerekend de scheepsresten
die bij de voortgaande ontginning nog te voorschijn komen.
Uit het bovenstaande blijkt dat voor Oostelijk Flevoland goede
verwachtingen voor het toekomstig onderzoek mogen worden gekoes¬
terd, zowel t.a.v. de prehistorische bewoningsresten als de scheeps
resten.
Uit het IJsselmeer werd door Arrondissement Hoorn van de Rijks¬
waterstaat te Lemmer een roer van een schip aangevoerd. Omtrent
datering van het stuk kon niets naders worden vastgesteid.
Bij- de haven van Hindelopen is een spant v^n een overnaads ge¬
bouwd schip, stellig van laat—middeleeuwse ouderdom, opgebaggerd.
Het is ongetwijfeld een uit scheepshistorisch oogpunt zeer belang-
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rijk schip geweest, waaromtrent helaas al te weinig bekend is ge
worden.
Restauratie en conservering. Vorig jaar is het vraagstuk van het
bewaren van scheepshout, afkomstig van in het Zuiderzeegebied opge
graven scheepswrakken in groter verband aan de orde gesteld. Enkele
deskundigen op museaal of scheepsbouwhistorisch gebied hebben toen
de mening naar voren gebracht, dat het wenselijk zou zijn meer
scheepsresten te bewaren dan tot nu toe en er naar te streven zo
mogelijk ook grotere constructies (c.q. scheepsbouwhistorisch van
betekenis zijnde scheepsrompen) te conserveren. Naar aanleiding
hiervan is de wenselijkheid naar voren gekomen een commissie in
het leven te roepen, die de directie zal kunnen adviseren omtrent
het bewaren van scheepshout. In no. 3 (mei 1962) van deze Medede¬
lingen werd over de instelling van deze commissie bericht. De com¬
missie is reeds eenmaal bijeen geweest voor beoordeling van een
object.
Gezien de groeiende belangstelling voor de scheepsarcheologie vooral ook in het buitenland - en de daarmee samenhangende activi¬
teiten t.a.v. het conserveren en bewaren van scheepsresten, is
het verheugend dat de beoordeling omtrent het al dan niet bewaren
in ons onderzoekgebied in ruimer verband ken worden bezien, Beoor¬
deling op nationaal niveau werd in verband met de verantwoordelijk¬
heid voor het unieke scheepsbouwkundige archief, dat zich in de
Ijsselmeerpolders bevindt in de vorm van vele honderden wrakken,
steeds meer gevoeld als een dringende behoefte.
Foor de gedachtenwisseling betreffende conserveringsmethoden
was het bezoek van de heer H.J. Plenderleith van het Research La¬
boratory van het British Museum te Londen (thans voor museum- en
conserveringseangelegenheden verbonden aan de UNESCO te Rome)
aan het museum op Schokland en de scheepsopgraving E 8l, in gezel¬
schap van de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, de Rijksadviseur
voor de Musea en de directeur van het in oprichting zijnde Centrale
Laboratorium voor Conservering van Museumvoorwerpen, van veel betekenis.
Het bewaren en het behouden ven de bodemvondsten vragen met het
groeien van de verzameling in steeds sterker mate de aandacht.
Niet alleen is het noodzakelijk het binnenkomende materiaal zo snel
mogelijk tegen ondergang te beschermen door het tegengaan van oxydatie, uitdroging enz., ook het reeds lange tijd geleden gevonden
en geconserveerde vraagt voortdurende aandacht en controle. .Dit
geldt in wezen voor alle bodemvondsten van welke aard ook.
De houtconservering met methylcellulose, een reeds jaren gebrui¬
kelijke methode, is voortgezet. Het werken met een rugsproeier bij
het aanbrengen van het conserveringsmiddel betekent een grote ver¬
betering vergeleken met het insmeren van het hout met een kwast.
De proef met polyethyleenglycol 400 heeft eveneens bevredigend re¬
sultaat opgeleverd. Een aantal andere proeven is met diverse midde¬
len genomen, zowel ten behoeve van het opvullen van het te conser¬
veren natte hout, als om het geconserveerde materiaal in de eind¬
bewerking totaal af te dekken. Omdat de paraffine-afdekking bepaalde
bezwaren heeft, wordt geëxperimenteerd met andere middelen.
Internationale contacten met musea en andere instellingen over
conserveringsmiddelen en -wijzen zijn ook dit jaar weer van belang
geweest.
Uiteraard brengt niet alleen het conserveren, maar ook het be¬
waren van het grote materiaal van de onderzochte schepen, ten aan¬
zien van de bergruimte allerlei problemen mee. Er is ook in het af-
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gelopen jaar naar een oplossing van deze problemen gezocht, doch
dit heeft nog niet tot een bevredigend resultaat mogen leiden. De
thans in gebruik zijnde ruimte voldoet niet meer aan minimaal te
stellen eisen, doch het tijdelijke karakter van deze depotruimten
staat eenvoudige verbeteringen in de weg. Het is te betreuren, dat
het vele werk dat geëist wordt om de bijzondere stukken door con¬
servering voor ondergang te behoeden ernstig door de ongunstige
omstandigheden wordt beïnvloed.
Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie — De Indische collectie»
Inleiding
De Indische afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumenta¬
tie begon haar werkzaamheden op 16 februari 19^-6, toen de moeder-instelling reeds enige maanden met haar taak bezig was.
De verzameling, die door genoemde afdeling werd aangelegd, is ten¬
slotte als INDISCHE COLLECTIE blijven voortbestaan. Zij is thans in
bruikleen bij de Stichting "Indie in de Tweede Wereldoorlog", opge¬
richt te Amsterdam op 10 december 1952, onder wier verantwoordelijk¬
heid het ten behoeve der verzameling verrichte, wetenschappelijke
werk geschiedt. - .......
Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag allerlei te verzame¬
len, dat van belang geacht kon worden voor de geschiedschrijving van
Oost- èn West-Indië, heeft de collectie zich op zodanige wijze ont¬
wikkeld, dat het verzamelde materiaal voornamelijk bestaat uit stuk¬
ken, die betrekking, hebben op Oost-Azië, het voormalige NederlandsIndië in, het bijzonder. De aandacht is daarbij in hoofdzaak gericht
geweest op de belevenissen van de Nederlandse bevolkingsgroep.
Het bijeenbrengen van gegevens, die de daadwerkelijke strijd te
land, ter zee en in, de lucht betreffen, werd overgelaten aan andere
instanties: met name het Bureau Maritieme Historie van de Marine¬
staf, de Krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale Staf en het
Directoraat-Generaal van Scheepvaart, alle te 1s-Gravenhoge. Het is
duidelijk, dat de grenzen van het specifieke terrein van zee-, land-,
luchtmacht en koopvaardij niet scherp te trekken zijn, terwijl even¬
min het verschil tussen non-combattanten en strijders altijd nauw¬
keurig is aan te geven. - .Maritieme

stukken

Op het eerste gezicht is de aanwezigheid van maritieme stukken in
de Indische Collectie enigszins verrassend. Het materiaal betreft
een eilandenrijk en de oorlog was *>mphibisch. Dit verklaart dat als
vanzelf de inhoud van een deel der stukken betrekking heeft op het¬
geen op en aan zee geschiedde.
Van deze stukken, waaronder enkele unieke, zijn ruim duizend archiefnummers aanwezig.
Wat specifiek maritiem is, werd onder dit hoofd afzonderlijk bijeen¬
gebracht, met name dat wat op de duur wellicht beter tot zijn recht
komt in een andere verzameling. Het spreekt vanzelf, dat reeds zoveel
mogelijk de gegevens uit deze stukken zijn doorgegeven aan de instan¬
ties, die zich met maritieme geschiedschrijving bezig houden.
In deze afdeling der collecties zijn verschillende belangrijke on¬
derdelen, die niet in volle eigendom zijn verkregen, doch slechts in
bruikleen. Als bijzondere onderdelen werden opgenomen: collectie "Van
Limburg Stirum"; collectie "Radio Holland"; archief "Bakker"; collec¬
tie "Vromans"; archief "Mellema".
Zij hebben gedeeldelijk gediend voor publikaties.
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V/at niet specifiek maritiem is, is in de algemene documenten¬
verzameling gebleven. Reeds als gevolg van de talrijke transporten
over zee van krijgsgevangenen en werkkrachten, zijn het schip en
de zee zeer vaak onderwerp van de ingezonden verslagen.
(Overgenomen uit: Vromans, A.G, "De Indische Collectie van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam". Heruitgave
Juni 1955. Amsterdam, Stichting "Indië in de tweede Wereldoorlog",
59 pp.)
Het Nederlands Postmuseum
Het Postmuseum is in het bezit gekomen van een bijzonder fraai, in
geelkoper uitgevoerd model van een rsderstoomboot, genaamd "Merwede"
Het is een schenking van de Raad van Bestuur van de N.V. Panora¬
ma Mesdag. De echte
"Merwede", de tweede van deze naam, werd in
1865 door de werf Fop Smit te Kinderdijk gebouwd en afgeleverd aan
de firma Fop Smit & Co te Rotterdam, die er jarenlang een dienst
tussen Rotterdam, Dordrecht en Gorkum mee heeft geëxploiteerd.
Het schip Was o.m. ingeschakeld in het postvervoer tussen deze
steden.
Het model is hoogstwaarschijnlijk terstond na de bestelling van
de "Merwede" vervaardigd en dus bijna' honderd- -j-a-ar- oud. Het toont
ons een rivierschip nog zonder deksalons; de houten banken langs de
reling worden slechts door dektenten beschermd. De stuurstand ach¬
terop is geheel open. Daar bevindt zich het horizontaal geplaat¬
ste zeer grote stuurwiel dat nodig was om met de hand voldoende
kracht te kunnen uitoefenen op het brede roer. De kapitein had op
de brug (een werkelijk smalle loopbrug, dwars tussen de raderkasten) een 'halfrond' slechts van voren met glas gedicht huisje tot
zijn beschikking. Door de reeksen raampjes die in de zijden zijn
aangebracht, ontwaart men benedendeks drie flinke salons, één vóór
twee achter, welke met mahoniehout comfortabel betimmerd en van
banken met fluwelen zittingen en van tapijten voorzien zijn.
Het model, dat een zo zorgvuldig afgewerkt interieur heeft, is
ook in zijn verdere afwerking zeer verfijnd uitgevoerd. Het slanke
ongeveer l80 cm lange schip heeft twee flinke schepraderen, die
via een hoogliggende dwarse krukas aangedreven worden door een
stoommachine met twee oscillerende ■ (schommelende) cylinders en een
luchtpomp. Door koekoeksvensters aan dek is deze machine nog te
ontwaren. De maker heeft destijds zoveel liefde voor zijn schip
gehad, dat hij zelfs de ketel, die onzichtbaar benedendeks is ge¬
plaatst, volledig heeft uitgevoerd met vlampijpen en deuren voor
de vuurhaard.
Met recht mag gezegd worden, dat men hier te maken heeft met
een belangrijk object voor de geschiedenis van het verkeerswezen.
Scheeps-sier
"Scheeps-sier" heet de tentoonstelling, die van 11 april tot
1 november 1962 wordt gehouden in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
De naam is goed gekozen, want hier wordt aan talloze fraaie voor¬
beelden vertoond hoeveel liefdevolle zorg door de eeuwen heen be¬
steed werd om het schip door een decoratie van alle onderdelen, die
daarvoor maar in aanmerking kwamen, te verfraaien en te versieren.
Daar zijn de indrukwekkende schegbeelden met hun menselijke of
legendarische figuren. Bevallig over het roer uitgestrekt schijnt
een zeemeermin bij de schipper in de kajuit te gluren. Elders klimt
een otter tegen het roer op. De roerkop wordt een mensengezicht,
een "Flora” onder haar rozenhoedje, of een gehelmde "Mercurius".
Martiale leeuwen bewaken het roer. De roerklik gaat bedolven onder
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hoornen van overvloed, het topje ven de mast is een toren van
boven elkaar geplaatste gevleugelde paardjes. Op mastplanken
en hakkeborden worden bijbelse voorstellingen uitgesneden. Met
takken omrankte vlaggestokken steunen in houders van kunstig
smeedwerk.
• Naar de aard ven het Museum valt op deze expositie de nadruk
minder op de ornamentiek der grote zeeschepen — de collectie boeg¬
beelden is betrekkelijk klein - d»n op de versiering van de binnen¬
vaartuigen. Die was veelal het werk van volkskunsten.aars en daarvan
getuigt het tentoongestelde. Toch, el mag het werk vaak wat primitief
aandoen, beperkt in de vormgeving, de motieven aan een vaste tradi¬
tie gebonden, een waar vakmanschap kan deze houtsnijders dikwijls
niet worden ontzegd.
De geïllustreerde catalogus bevat een korte beschrijving van de
tentoongestelde voorwerpen, voorafgegaan door een algemene inleiding
over "de opsmuk van schepen" door de directeur van het Museum,
G.R. Kruissink. Van de hand van de wetenschappelijk ambtenaar,
K. Boonenburg, bevat zij een interessant overzicht over de decora¬
tie der verschillende scheepsonderdelen, waaruit we hier een en an¬
der overnemen.
Boeg- en schegbeelden. Al is de collectie van deze beelden betrek¬
kelijk klein, toch kan men hun evolutie in de loop der tijden uit
het tentoongestelde volgen. Men vindt er de 17de-eeuwse rood-gele
staande leeuw uit Holland, als galjoenbeeld langzamerhand vervangen
door in natuurlijke kleuren geschilderde figuren of gestalten uit
het ssgenrijk. Curieus is de afbeelding van "Michiel Adriaansz. de
Ruyter" met golvende lokken, platte witte kraag en gouden erekettingen. In de 19de eeuw is het galjoen zover ingekort, dat het versieringselement voor een groot deel steun moet zoeken in de scheg. De
vormgeving van h~t beeld volgt deze verandering, terwijl ook opmer¬
kelijk is d*t de beelden niet meer polychroom, maar vrijwel uit¬
sluitend wit zijn geschilderd.
Bij de binnenschepen moet de versiering niet acn de boeg, maar
binnen de beslotenheid van het schip zelf worden gezocht, meestal
op of nabij roer of helmstok.
Roerversieringen. De decoratie van de bovenzijde van het roer kan
men in hoofdzaak verdelen in drie groepen: de leeuwen, de koppen en de
roerklikken. V^n deze heeft de roerleeuw zich het langst gehandhaafd;
men vindt hem nog op tjotters, Friese jachten, boeiers, aken en tjal¬
ken .
De roerkop vertoont meestal het hoofd van mythische figuren, een
gehelmde mannenkop of de met bloemen getooide "Flora",
spreekt de
fantasie van de maker ook wel een woordje mee en wordt Flora een
wufte dame met zwarte hoge hoed en lange oorhangers. Kleinere kopjes,
die vaak als helmstokversiering dienst deden, stellen "Turkjes'1 met
knevel en Oosterse tulband, of "admiraaltjes" met driekante steek
voor.
Een doorgaans meer eenvoudige roerversiering, die de kop van het
roer afsluit, is de klik. Men kende "holle" en later "bolle" klikken.
De holle klikken vertonen op de riet kopen beslagen bovenzijde altijd
een ornament van drie tonnetjes, rood, wit en blauw geschilderd. De
zijvlakken kunnen van gesneden en/of geschilderde ornamenten zijn
voorzien. Het zijn meestal hoornen des overvloeds waaruit overvloedig
bloemen en vruchten stromen. Met het verstrijken der jaren wordt de
hoorn eenvoudiger. De bloemen en vruchten verdwijnen om plaats te
maken voor een twijgje, wat besjes of een enkel b3.ad : De bolle klik¬
ken hebben zeer vaak de hoorn des overvloeds wa-ruit slechts één tak
ontspringt.
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ÏYiastplanken en hakkeborden. J3e-t gladde oppervlak van deze planken
vraagt als het ware om decoratie. Het bord werd vrijwel altijd om¬
geven door lofwerk en bloemen en vruchten in de natuurlijke kleuren,
met linten bijeengebonden. Binnen deze omlijsting, naar de boeg
gekeerd, vindt men allegorische taferelen of bijbelse voorstellin¬
gen. Het is waarschijnlijk, dat deze in eerste aanleg naar .bestaan¬
de prenten werden gesneden. De bekroning wordt door een gevleugeld,
gekroond engelenkopje of door twee liggende leeuwen met wapenschild
gevormd. De achterzijde toont meestal het wapen van de thuishaven.
Mastwortels. Bij vele schepen werd de bekroning van de mast ge¬
vormd door een fraai gesneden en verguldé mastwortel - die men der¬
halve niet onderaan de voet, maar boven de top van de mast vindt verdeeld in een aantal geledingen, waarin telkens terugkerende or¬
namenten zijn te onderscheiden. De geledingen plègen als bloemkel¬
ken in elkaar over te gaan, de onderste relatief breed en opgebouwd
uit dansende engeltjes die bloemen of takken ophouden. Er komen
ook mastwortels voor, die als basis een haantje vertonen, met daar¬
boven een aantal steeds kleiner wordende hennetjes, of ook wel zich
steeds verkleind herhalende gevleugelde paarden. Deze wortels zou¬
den van Marker waterschepen afkomstig zijn.
Vlakgestokken. Uiteraard worden ook de vlaggestokken rijk be¬
schilderd en versierd. Vaak zijn ze in rood, wit en blauw beschil¬
derd. Het onderste deel in reliëf gesneden met wingerdranken in
goud op blauwe achtergrond. De vlaggestokknop, met aan de basis
zwevende engeltjes die festoenen torsen, loopt uit in een pluim
van staande en liggende veren. Deze knoppen zijn vaak ware juweel¬
tjes van snijkunst. Op de knop bevond zich een ijzeren pin, waar¬
aan de oranje wimpel was bevestigd en daarboven stond een "wortel¬
tje", een verkleinde mastwortel.
Vlaggen en wimpels. Een aantal negentiende-eeuwse staatsievlaggen en enkele beschilderde wimpels completeren de collectie, die een
bezoek alleszins waard is.
De tentoonstelling is geopend op werkdagen van 10 tot 17 uur,
op zon- en feestdagen van 12 tot 17 uur. De toegang tot het Museum
kost ƒ 0,40 (personen beneden de 18 jaar ƒ 0,10), terwijl voor
de tentoonstelling geen afzonderlijke prijs is verschuldigd.
LITERATUUR
Boekbesprekingen
DAVIES, D,.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas
trade. The Hague, Nijhoff, 1961. XII, l60 pp., ill., maps,
portr.
hij Nijhoff in Den Ha»g is verleden jaar een boek verschenen
van de hand van een Amerikaanse bibliothecaris uit Oüfornië,
D.W. Davies, dat als titel draagt: A primer of Dutch seventeenth
century overseas trade. Reeds eerder heeft Davies zich op het ter¬
rein van de Nederlandse geschiedenis begeven, want in 1954 kwam bij
dezelfde uitgever het boek uit: The world of the Elseviers, 15801712, een werk, dat niet veel aandacht heeft getrokken in ons land,
getuige het ontbreken van enige recensie ervan in de Nederlandse
geschiet,kundige tijdschriften. Het is te hopen, dat DaVies ’ tweede
boek geen zelfde lot ten deel zal vallen, want het verdient niet
slechts de belangstelling van de Amerikaanse lezer, voor wie het
geschreven is. De auteur behandelt een bijzonder interessant onder-
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werp uit de vaderlandse geschiedenis, namelijk de geweldige ont¬
plooiing van de overzeese handel op het einde van de l6e en in de
eerste helft van de 17e eeuw. Hoofdzakelijk de eerste contacten met
nieuwe handelsgebieden komen ter sprake en de titel van het boek is
derhalve wel iets te ruim.
De handel op de vanouds bekende kusten van West- en Noord-Europa
groeide sterk. De verschepingen van graan, hout, bont en scheepsma¬
terialen uit de landen rondom de Oostzee namen toe, de contacten met
Moscovië werden uitgebreid en de Engelse invloed aldaar werd terug¬
gedrongen. In Frankrijk verwierven de Nederlandse kooplui zich een
steeds sterkere economische positie en in het Iberisch schiereiland
bleven zij ondanks de handelsembargo's hun waren halen en brengen.
Op het einde van de l6e eeuw werd ook de Middellandse Zee aan hun
handelsterrein toegevoegd: Italië, waar grote hoeveelheden koren
afgezet konden worden en de Levant, waar zij in 1612 officiëel tot
de handel werden toegelaten door bemiddeling van de Nederlandse
resident Cornelis Haga bij de Sultan. Op de westkust van Afrika
moesten de Portugezen verschillende posities prijsgeven en reeds lang
voordat de West-Indische Compagnie in 1621 opgericht werd, kwamen de
Nederlanders in Zuid-Amerika. In afzonderlijke hoofdstukken bespreekt
Davies het verblijf van de Nederlanders in Brazilië en Guyana en Nieuw
Nederland vergeet hij natuurlijk ook niet. De min of meer illegale
handel op IJsland, waar een Deense compagnie een monopolie bezet,
krijgt eveneens zijn plaats.
Vrij langdurig staat de auteur stil bij de grote en snelle ex¬
pansie van de Vereenigde Oostindische-Compagnie in Azië, bij de op¬
bouw van haar monopolie in de Indische Archipel en bij de vestiging
van factorijen in Voor-Indië en Zuid-Oost-Azië. In Jap^n bezaten
de Nederlanders als enige Europeanen na 1639, tot 1854, een handels¬
post op het kleine, kunstmatig opgeworpen eiland Decima. In China
en Arabië slaagde de V.O.C. er evenwel niet in vaste handelsrelaties
te kweken. In Perzië was zij gelukkiger en de factorijen aldaar wer¬
den de belangrijkste o.p het Aziatische continent; op het einde van
de 17e eeuw bedroegen de Perzische winsten een vijfde van de totale
winst. Het raadselachtige Australië heeft de V.O.C. tot verschil¬
lende ontdekkingstochten verleid, maar nergens werden volkeren aan¬
getroffen, met welke zij een enigszins rendabele handel meende te
kunnen drijven.
Davies heeft zijn relaas verlevendigd met illustratieve citaten
en platen,, die hig dikwijls ontleend heeft aan de publikaties van
de Linschoten-Vereeniging. Hij heeft een prettig leesbare stijl,
die niet verstoken is van humor; vooral de Engelsen en "Hollands
glorie" de haring moeten het nogal eens ontgelden. De Nederlandse
lezer kan met een zekere trots de daden van zijn voorouders lezen,
want de auteur is vol bewondering voor hun ondernemingszin. Slechts
een enkele maal laat hij critiek horen, zoals bij het optreden van
de V.O.C. in de Indische Archipel. Nieuwe gezichtspunten komen niet
naar voren. Soms zou men willen, dat Davies iets dieper op enkele
zaken inging, maar dat zou buiten de opzet van het boek vallen,
dat niet meer dan een inleiding wil zijn. Hierin is hij geslaagd;
in 154 bladzijden weet hij het essentiële te vertellen en in zijn
kortheid en duidelijkheid heeft hij een overzichtelijk en vrij
volledig boëk geschreven. Wel kan men zich afvragen, waarom de
handel met Engeland niet tersprake komt en verdient ook de belang¬
rijke houthandel uit Noorwegen niet vermeld te worden? Een register
ontbreekt, maar niet een uitgebreide literatuuropgave, waaruit
blijkt, dat Davies niet alleen bij moderne, maar ook bij contempo¬
raine schrijvers te rade is gegaan.
J.R. Bruijn.

- 16 KÖHLERS Flottenkalender, 50ste jaargang; hoofdredacteur: Ludwig
Dinklage. Minden (Westfalen) Wilhelm Kohier, 1962. 224 pp.
Dit jaarboek voor marine en handelsvaart bevat vele voor de zeehistoricus interessante zaken. Helaas moeten wij hier meteen aan
toevoegen, dat het zeer aan waarde gewonnen had, wanneer aan de
bijdragen een korte bronvermelding was toegevoegd. Dit bezwaar geldt
uiteraard niet, waar het gaat om ooggetuigenverslagen en hiervan
bevat de "Kalender” enige zeer interessante. Wij noemen hier dat van
de ontsnapping van S.M.S. "UB 49" uit Spaanse internering in 1917
en dat van de ondergang van de "U 110", één der "causes celèbres"
uit de tweede wereldoorlog,(waaraan Roskill zijn boek "The secret
capture" heeft gewijd), De bekende Oostenrijkse marine-historicus
Hendel-Mazzetti verzorgde de, helaas zeer beknopte, tekst bij een
"portrettengalerij" der "Baumeister der K.u.K. Kriegsmarine"; een
analoge reeks voor de Duitse marine bevat als eerste het portret
van onze landgenoot Benjamin Raule, die onder de Grote Keurvorst
de grondslag legde voor de Brandenburgse oorlogsvloot. Een artikel
over de ondergang van de "Schainhorst" in 1945 bevat de interessan¬
te en noch bij Roskill, noch bij Forester voorkomende mededeling,
dat in de laatste phase van het vuurgevecht met de "Duke of York"
dit schip in open schrift een cspitulatie-aanbod, waarbij de offi¬
cieren hun degen mochten behouden, seinde! Dit bericht verdient o.i.
nader onderzoek. Velen zullen zeker genoegen beleven aan de bij¬
dragen over het zeilend schoolschip "Gorch Fock" en de vlootrevue
vóór Kaap S^-gres ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag
van Hendrik de Zeevaarder, waaraan dit schip, met andere vierkantgetuigde bodems deelnam. Voor deze artikelen, evenals voor vele
andere, geldt dat zij fraai geïllustreerd zijn. Tot slot vermelden
wij een statistisch overzicht van de huidige stand van de Bundesmarine en een instructief artikel over de "Volksmarine", de zeestrijdkrachten van de Duitse Demokretische Republiek.
Ph. M. Bosscher.
Nieuwe uitgaven
Algemeen..
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The batlle of North Cape.
London, Kimber, 1962. 207 PP., ill.
The sinking of the battle-cruiser Scharnhorst in December, 1943, marked the end
of any serious surface threat from the
German navy; on the British side it was
one of the most skilfully fought battles
of the war. Commander Ogden has written
an exciting description of the fighting and
his illustrations and battle plans are ex¬
cellent. He has used both German and Bri¬
tish sources but made no new discoveries.
(Times Lit.Suppl., 15 juni 1962).
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quent execution. An excellent book, giving
a firmer delineation to the victim’s
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London, Harrap, 1962. 468 pp., ill., maps.
Here in a single volume is one of the most
authoritative, thoroughly documented ac¬
counts of all naval action in World War II.
It is a concise, dispassionate and wellbalanced account of the naval operations
of the Second World War, compiled by a
team of teachers and historians at the
U.S. Naval Academy at Annapolis, all possess¬
ing some experience of sea warfare. Refresh¬
ingly free from bias (The Observer, 18 maart
1962).

Roskill, S.W.
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London, Collins, 1962. 288 pp.
An extended version of the Lees-Knowles lec¬
tures captain Roskill seeks to show that
the principles of conducting maritime war
are changed much less than has been suppo¬
sed by technical innovations (Times Lit.
Suppl. 9 maart 1962).
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aantal foto's terwijl elk schip bovendien
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The steel navy. A history in silhouette.
London, Macdonald, 1962, 168 pp., ill.
This book is a compressed survey of the
development of all types of British and
Commonwealth warships from i860 to the
present day. Each section is preceded by
a competent historical survey.
Elblaski przemysokretowy w latach 15701815.
Gdansk. Gdanskie Towarzystwo N*ukowe, 1961
259 pp., 17 pits., ill.
(The Gdansk Society of Sciences, Section 1.)
The monograph deals with the Elblag shipyards
in the 1570-1815 period from the standpoint
of a study on the relations of production
and the state of forces of production in
the shipyards. The author describes the lo¬
calization of shipyards, organization and
technology of ship-building, size of produc¬
tion, auxiliary crafts and relations of
production in the shipyards against the
background of class struggles in the
l8th century.
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sers. 64 pp., ill.
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Marine cartography in Britain. Leicester,
University Press, 1962, 222 pp.
Hitherto there has been no satisfactory
history of one of this country's most bene¬
ficial services to mankind - the Admiralty
chart. After following far behind the stan¬
dard set by the Majorcan cartographers of
the sixteenth century, the Dutch in the se¬
venteenth and the French in the eighteenth,
the British took the lead only after esta¬
blishment of the Hydrographic Department of
the Admiralty in 1795, four years after that
of the Ordnance Survey. Even then it was
not the first official cartographer, Alexan¬
der Dalrymple (Cook's rival), but his suc¬
cessor, Captain Hurd, who formed an indepen¬
dent surveying branch of the Navy and made
the fruits of its labours accessible to the
seamen of all nations. Nor could the task
of charting the seas of the world be under¬
taken until the survey of the British seas
was completed in 1855. This is the subject
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of Dr. Robinson's handsome and scholarly
volume. As a history of the marine carto¬
graphy of the British seas from the magni¬
ficent manuscripts executed for Henry VIII
to Sir Francis Beaufort's more utilitarian
services to navigation in the mid-Victorian
epoch, it will hot soon be superseded. But
those interested in the subject should be
warned that the book is concerned with
coastal surveys, with "platemakers" and
their publishers in this country only, not
with the charting of the oceans of the
world, nor with the artistic aspects that
has.attracted so many-to the study of old
land maps... (The Economist, 14 juli 1962.)
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Hans Christaan Adamson Philadelphia, Chilton Books, 1962.
Marine disasters that led to modern survi¬
val and salvage methods.
Mowat, Farley

The serpent's coil.
Boston, Atlantic-Little, Brown, 1962.
189 pp.", ill. by F. Newfeld.
The salvage operations to save the Leices¬
ter, one of the Liberty ships of the illstarred "Sam" series, by two deep-sea tugs
of the Foundation Company of Canada. One
of the móst remarkable salvage operations
of all time.
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The forbidden voyage.
London, Cassell, 1962. 288 pp., 5 ill.
Dr. Reynolds sailed his yacht into a for¬
bidden zone in the Pacific during the 1958
series of atomic tests as a protest against
such testing in general and to provoke a
test case over the legality of the Atomic
Energy Comm.’s <-ction in asscuming jurisdic¬
tion over a considerable area of the high
seas. He was arrested: the trial took place
and what happened forms the subject of most
of this book. (Times Lit. Suppl., 2 maart
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London, Deutsch, 1962. 144 pp. (Language
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A completely revised version of "Sea Slang".
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Barre (Mass.), 3arre Gazette, 1962. 250 PP*i
ill.
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This volume contains texts and tunes of
over eighty shanties which Mr. Harlow re¬
calls from his voyages on the Akbar, which
in the 1870s sailed between Boston and Aus¬
tralia. The second part of the book is a
miscellany of sea songs, which the author
has taken from printed and second-hand sour¬
ces because they seemed relevant and gave
a fuller picture of the American sailors'
life, which is further illustrated in some
excellent photographs. (Times Lit.Suppl.,
13 april 1962.)
Joint ILO/WHO Committee
on the hygiene of sea¬
farers

Third report.
Geneva, W.H.O., 1961, 14 pp.

Smith, Waldo E.L.

The navy and its chaplains in the days of
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Toronto, Ryerson Press/London, Baily Bros.,
1961/62. 197 PP., 4 ill.
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Hongkong to Barcelona in the junk "Rubia".
Trsl. by Ordish & Ley.
London, Harrap, 1962.
This is the remarkable story of how an ama¬
teur crew dared to do what even experienced
sailors had never attempted, sail a Chinese
junk - perhaps the most unmanageable craft
of sll - the 10.000 miles from Hongkong to
Barcelona.

Why was Admiral Byng shot on the quarter¬
deck of HMS Monarch on March 14, 1757?
The short answer is undoubtedly that the
government of the day had made a miscalcu¬
lation. Minorca was lost and the Government
needed a scapegoat... Mr. Dudley Pope's ac¬
count is much better than the title of his
book suggests, though in fact it is a quo¬
tation from the log of HMS Monarch. The book
has considerable historical value as it is
sufficiently documented for students of the
period as well as being a clear and swift¬
ly moving account for those who merely wish
to follow the story. The book's importance
lies not merely in a lively narrative, but
also in the use made for the first time of
Augustus Hervey's Journal. Hervey was one
of the few officers serving under Byng, who
stood up for him throughout.-He was an impe¬
tuous, arrogant man, yet Hervey was a very
competent naval officer and as he took part
in the battle himself and criticised some of
Byng's decisions, his witness is important...
_
IHe book ends with the inscription on Byng's
at Southill, which includes the disturbing phrase that "bra¬
and loyalty were insufficient securities for the life and honour
naval officer" - a fitting comment on the whole sorry story.
Economist, 9 juni 1962.)

