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(inruil) der negers; dan volgen de negotieboeken
, die de in¬
koop van deze registreerden. Beide zijn van nut voor de economische

Een belangrijke bron voor de geschie¬
denis van onze scheepvaart: de journalen der Middelburgsche

kant van het bedrijf; zij stelden, met andere bronnen - notulen,
brieven enz. - ons in staat van de slavenhandel der Compagnie een

Commercie Compagnie, 1720-1809, door W.S. Unger,

vrij volledig beeld te geven
In het stormachtige jaar 1720 dat, niet geheel ten onrechte, in
onze economische geschiedenis als "Het Groote Tafereel der Dwaasheid”
bekend staat, werd te Middelburg - toen nog een belangrijke handels¬
stad - bovengenoemde handelsonderneming opgericht. Van dat jaar tot
l807 reedde zij schepen uit naar alle werelddelen; nadien sleepte
zij als werf, die van het begin af tot het bedrijf behoorde, tot 1889
moeizaam het leven voort, alleen tussen 1851 en 1853 nog een paar
reizen naar Java ondernemend l).

aan de journalen, niet in boekhoudkundige doch in nautische zin,
der kapiteins én zij zijn het vooral die de aandacht der nautische
historici verdienen.

Van de oprichting tot in de jaren '50 strekte haar bedrijvigheid zich
uit naar de door Hollanders en Zeeuwen sedert eeuwen bevaren havens
Frankrijk, het Iberisch schiereiland en de Middelland¬

cies te zijn van 150, nl. 29 van reizen naar dé kust van Afrika, 44
naar de West-Indiën, 73 van driehoeksreizen, 3 naar Europese havens
(inclusief één walvisvaart), één naar de Zuidzee - zijn journalen
bewaard

West-Indiën. Wel zijn in deze periode ook enkele slavenreizen ge¬
maakt - de eerste in 1732 -, maar de traditionele handelsproducten
goud en olifantstanden in Afrika, tropische produc¬

ten in Amerika, overwogen. Na het midden der eeuw echter verandert
het beeld. De Europese vaart met inbegrip van enkele reizen naar
IJsland en Straat Davis (walvisvaart) houdt in die jaren geheel op,
terwijl die op Afrika en West-Indië een gans ander karakter kreeg:
in de plaats van de vaart heen-en-weer Guinee-Europa of West-IndiëEuropa kwam overwegend de driehoekshandel Afrika-West-Indië-Europa.
296 economische uitredingen der Compagnie zijn ons over de gehele
periode bekend; daarvan bepaalden 52 zich tot het Europese handels¬
gebied, 91 tot West-Indië (inclusief twee

naar de Zuidzee), 40 tot

Guinee c.a., 113 waren driehoeksreizen, d.w.z. slavenreizen. Van de
114 uitredingen, die van 1756, het jaar waarin de Europese belangen
der Jiomp£.gnie ophielden, tot 1807, toen de laatste slavenreis werd
ondernomen, plaatsvonden, waren 92 slavenreizen; over de periode 1766
1807 waren deze cijfers zelfs resp.

Wij hebben hier dus te maken niet met wat verspreide

vuldigheid ook t.a.v. nautische onderwerpen, evenals betreffende de
slavenhandel het geval was, meer betrouwbare conclusies mogelijk kan
ma4:en 5). Uit ijiijn boven (zie noot l) genoemde inventaris kan men ze
gemakkelijk uitlezen (nrs 172, 176 enz.).

se zee, daarnaast naar Afrika, met name naar Guinea en Angola, en de

dier landen, nl.

Voor ruim de helft van alle reizen - om pre¬

gegevens, maar met een vrij compact materiaal, dat door zijn veel¬

Haar nautische expansie valt duidelijk in twee perioden uiteen.

van Oostzee,

Zeer veel werd daarvoor ontleend

74 en 65!

over ieder

schip met al diens reizen werden neergelegd in de scheeps- of rederij
boeken, bevattende "rekening van de aanbouw en verdere esquipagie en
de rekeningen der successievelijke reizen".

(inv. nrs 300, 1234, 1397) voor de (opper) stuurman, één (nr 187)
door de "derde waak” of derde stuurman, één (inv. nr 32l) door de
secretaris 6), Naast deze zijn er nog vijf dubbele journalen, gehou¬
den door andere officieren, nl. twee (inv. nrs 236, 1412) door de
(opper) stuurman, twee (inv, nrs 301, 1105) door de onderstuurman,
ook wel tweede stuurman genoemd, één (inv. nr 321) door de "derde
waak"; van twee (inv. nrs 1071, 1209) is er een onvoltooid duplicaat
van onbekende hand, van één (inv. nr 430) een afschrift. Men ziet
hieruit h ezeer de kapitein de normale redacteur van het journaal
was. Deze taak was hem dan ook speciaal in zijn instructie opgedra¬
gen:

"wert den capteyn of die bij sijn overlijden de commande sal

voeren wel expresselijck gelast en geordonneert zijn boecken (hier¬
mee zijn de koopmansboeken bedoeld) en journaal alle'dag effen te'
stellen" 7). Terecht stelden directeuren dan ook de eis dat hij een
"cappabel" kapitein moest zijn, "een zeeman en negotiant”

Of zij

voor de vervulling van hun taak aan een proef waren onderworpen, zo¬
als Gaston Martin voor Nantes - de;Franse slavenstad bij uitstek -

Van deze reizen werd schip voor schip en reis voor reis een af¬
zonderlijke administratie gehouden. De financiële totalen

Van deze 150 journalen zijn 145 gehouden door de kapiteins, drie

Voorop gaan de cargaboe-

ken, de waren vermeldend, aan de kapiteins meegegeven voor de aankoop

vermeldt, is niet gebleken, maar dat hun praktische kennis groter
zal zijn geweest dan hun theoretische lijkt wel aannemelijk.
Deze journalen nu brengen, behalve gegevens over de reisduur,
de gebruikelijke nautische waarnemingen over "vaak slegt, moeilijk
en verdrietig weer”, over "contrarijwinden, stilte, labber- en
flauwe coeltens, stormen, travaeten (= travaden .of rondlopende buien

-5met regen en felle onweersverschijnselen, in 't Portugees trovodda)
"sterke raveling van stroom", vooral op de kust van Angola, vaarsnelheid en bestek, die de deskundigen op dit gebied tot nadere be¬
studering mogen verlokken. Zoals reeds is gezegd, vormen zij ten aan¬
zien hiervan een compact geheel, maar ook omtrent meer "individuele"

reisjournalen bewaard.
6) NI.

op de Don Louis, die in 1724 een reis naar de Zuidzee maakte

(zie Het archief p. 37 sub nrs 320/l). Op een andere reis wordt
deze funktionaris op de monsterrol na de derde waak genoemd.
7) Unger,

Slavenhandel, p. 122.

onderwerpen brengen zij nuttige mededelingen. Zo bevat het journaal

8) Ibidem, p. 23.

van de reis van "Het Vergenoegen" (inv. nr 1103) - overigens helemaal

9) Ibidem, p. 23-27.

geen vergenoegen - achteraan een overzicht van vertrek en aankomst van
De Linschoten-Vereeniging

plaats tot plaats; een ander (inv. nr 765) georgrafische en astronomi¬
sche gegevens betreffende de Spaanse West-Indiën. Landopdoeningen

De Linschoten-Vereeniging (Secretariaat: Lange Voorhout 9,

vindt men in de beide exemplaren van het journaal van de merkwaardige

's-Gravenhage), die zich toelegt op het uitgeven van oorspronkelijke

reis langs de westkust van Zuid-Amerika van de Don Louis in 1724-1727

beschrijvingen van zee- en landreizen, heeft verleden jaar als haar

(inv. nrs 320, 321), en-naar ik meen in enkele andere. Van belang is

LXIIe werk gepubliceerd: "De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter

ook de verhandeling:

in 1664-1665", bewerkt door P.

"Konst der stuurlieden" in het journaal van. een

Verhoog en L. Koelmans. Binnen zeer

reis, 1742-1743 gedaan naar de kust van Afrika, opgesteld door een

korte tijd is de verschijning te verwachten van twee nieuwe delen,

jong en stellig veelbelovend officier, de derde waak Chr. Ranger.

nl. de reizen van Pieter van den Broecke in Azië, uitgegeven door

Bovendien kan gewezen worden op de waarde van deze grote reeks journa¬

Prof. dr. W.Ph.

len voor een onderzoek naar het leven van de schepeling. De sterfte-r

Locher van de Moscovische Reyse van Nicolaas Witsen in 1664-1665.

cijfers op de diverse tochten, de duur van het soms voortijdig verla¬

Reeds eerder werden ondermeer beschrijvingen uitgegeven van beroemde

ten dienstverband en talloze andere zaken kunnen eruit samengelezen

reizen naar Indië, Afrika on andere streken, zoals van Cornells de

worden, waarbij ook nog ter beschikking staan de monsterrollen voor

Houtman, Olivier van Noort, Willem Bontekoe, Abel Tasman en Piet

215 reizen naar alle gebieden, die de Middelburgsche Commercie Com¬

Heyn. Bij menige studie in de zeegeschiedenis blijken de werken van

pagnie bestreken heeft 9)f

de Linschoten-Vereeniging een onmisbare steun, een reden waarom in

Tenslotte zij nog medegedeeld dat voor enkele reizen (inv. nrs
516, 523, 929, 936) een modeljournaal werd gebruikt, waarbij kolommen

Coolhaas en een bewerking door Prof. dr. Th.J.G.

dit blad de aandacht gevestigd mag worden op de arbeid van deze
vereniging,

waren gedrukt. Op de linkerbladzijde kwamen de volgende hoofden voor:
Maanden/Dag. Aanteekenswaardige zaken, Ontdekkingen en Voorvallen/,
op de rechterbladzijde: Dag/Coers/Mijl/Gegiste breete/Lengte/Bevond
(en) breete/Naaldwijzing/winden/Kragt van de wind en hoedanigheid van

COLLECTIES EN TENTOONSTELLINGEN
De Scheepvaartmusea in Nederland

' t weer.
Ter gelegenheid van de conferentie van de International
1) Voor de inhoud van dit in het Rijksarchief in Zeeland bewaarde

Council of Museums, welke in juli 1962 in Nederland ge¬

archief, zie W.S, Unger, Het archief der Middelburgsche Commercie

houden werd, wijdde het tijdschrift Museum, dat een uitga¬

Compagnie (19 51).

ve van de Unesco is, een nummer aan de Nederlandse musea

2) Een enkele maal ook wel journaal (in de boekhoudkundige zin van het

(Vol. CV, no 2, 1962). Op verzoek van de redactie schreef

woord), journaalboek of "dagelijks journaal van de negotie" genoemd.

de ondergetekende hiervoor een kort artikel over Scheep¬

3) W.S. Unger, De slavenhandel der Middelburgsche Commercie Compag¬

vaartmusea in Nederland, dat in Franse en

nie, 1732-1808 (Econ.-Hist. Jaarboek XXVIII (1961) p. 1 vlg.).

ling werd afgedrukt. Hier volgt de oorspronkelijke in het

4) Bovendien nog één van een reis naar Java in 1850/51.

Nederlands geschreven tekst.

5. De West-Indische Compagnie heeft hetzelfde zeegebied bediend, maar,
anders dan t.a.v. de V.O.C. het geval is, zijn van haar slechts weinig

if

Engelse verta¬

Het varen dat, zoals het spreekwoord zegt, de Nederlanders in het
bloed zit, het rood-wit-blauw wapperend over de wereldzeeën, de
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eeuwenoude verbindingen tussen de Lage Landen en alle havensteden

nieën hadden gesierd: de Oost-Indische, de West-Indische en de Le-

van Europa, Afrika, Azi'e en

vantijnse. Bij dë opheffing daarvan warén zij automatisch aan de

Amerika, de strijd tenslotte om deze

verbindingen vrij te kunnen bevaren, heel dat bij uitstek nationale

Staat gekomen. Zo gebeurde het dat het Rijksmuseum thans de geluk¬

epos vormt een fascinerend onderwerp waaraan — het spreekt welhaast

kige eigenaar is van vroeg zeventiende-eeuwse schilderijen van toch¬

vanzelf - verschillende musea in Nederland gewijd zijn. Daar is, als

ten naar de Oost, van gezichten op steden aldaar en van een zeldzame

oudste, de historische afdeling van het Rijksmuseum in Amsterdam,

reeks van taferelen uit Turkije.

met haar rijke maritieme collectie. De grondslag ervan werd al een

is op den duur door aankopen zeer uitgebreid.

paar honderd jaar geleden gelegd in de gebouwen der Admiraliteiten.

Ook deze facet van de verzameling

Afzonderlijk dienen nog genoemd te worden de voorwerpen van da¬

Daarin kwamen allengs verzamelingen scheepsmodellen, schilderijen en

gelijks gebruik, die Heemskerck en Barentsz in 1597, na hun mislukte

gedenkstukken van grote historische waarde bijeen. Men bewaarde er

poging "om de Noord" naar China te varen, achterlieten op het Rus¬

o.a. de vlaggen, die in zeeslagen op de vijand waren veroverd, en

sische eiland Nova Zembla: kookgerei, wapens, het gereedschap van de

andere curieuze buit-stukken.

scheepstimmerman, zeevaartkundige en andere boeken, touw, scheepsklos-

In het magazijn te Amsterdam vond men relieken als twee kolos¬
sale gesneden en vergulde scheepslantaarns, unieke stukken uit de 17e
eeuw, waarvan echter helaas de herkomst vergeten is geraakt. Te Helle-

sen, een Jacobsstaf en nog veel méér. Deze authentieke zestiendeeeuwse voorwerpen zijn in I87I en 1876 teruggevonden.
Met dit al geeft de Historische Afdeling van het Rijksmuseum de

voetsluis kon men een nog zeldzamer souvenir bewonderen: de spiegel-

bezoeker een vrij compleet overzicht van de geschiedenis van Neder¬

versiering van het Engelse admiraalschip de Royal Charles, dat in 1667

land ter zee.

door de vloot van De Ruyter bij Chatham veroverd was. Het is, bij mijn
weten, het enige in zijn soort dat tot op de dag van heden bewaard is
gebleven. De historische betekenis ervan wordt geëvenaard door de
aesthetische waarde van dit bonte pronkstuk van Engelse barok. Het
mooiste dat de Admiraliteit van Zeeland te Middelburg bezat, was een
scheepsmodel van uitzonderlijke afmetingen, dat in 1698 gebouwd was

museum zijn de uitsluitend aan de marine gewijde musea te Rotterdam
en Amsterdam. Het maritieme museum "Prins Hendrik" te Rotterdam is
voortgekomen uit een tentoonstelling op scheepvaartgebied, die in
1852 georganiseerd werd door de Koninklijke Nederlandse Yachtclub
aldaar.

voor de studie van de tuigage.
De Admiraliteiten zijn in de Franse revolutie opgeheven, maar de
traditie ervan werd in de negentiende eeuw voortgezet door het Ministe
rie van Marine. In de eerste helft van de negentiende eeuw vormde zich
op dit ministerie in Den Haag

Meer scheepvaartkundig-technisch gespecialiseerd dan het Rijks¬

een verzameling van keurig gebouwde

modellen van schepen, scheepsonderdelen, geschut, bruggen, vuurtorens,
dokken, enz., die tot ruim duizend nummers uitgroeide.
Al deze voorwerpen zijn tegen het einde van de negentiende eeuw

Deze organisatie stichtte in 1873 in haar clubgebouw een

museum, waartoe o.a. prins Hendrik der Nederlanden, broer van koning
Willem III, talrijke scheepsmodellen afstond. Door giften en aanko¬
pen is de collectie in de loop der jaren enorm uitgebreid. Een speci¬
aliteit van het museum vormt de omvangrijke verzameling, modellen van
Nederlandse binnenvaartschepen, zowel als die der grote vaart.
Het is waardevol materiaal voor de studie van het schip door de eeuwen
heen. Voorts vindt men er een rijke collectie oude kaarten - Neder¬

in het Rijksmuseum bijeengebracht. Daar werd de collectie aanmerke¬

landse en buitenlandse (o.a. de verzameling Engelbrecht) - terwijl

lijk uitgebreid met talrijke schilderijen van Willem van de Velde en

schilderijen, aquarellen en gravures van schepen uit de zeventiende

andere grote meesters van het marinestuk, historisch betrouwbaar

tot en met de twintigste eeuw uiteraard niet ontbreken. Ook deze

materiaal ven de eerste orde! Belangrijk is ook de verzameling por¬

vormen kostelijk studiemateriaal voor de specialist.

tretten van nagenoeg alle grote Nederlandse vlootvoogden. De meeste

Ook het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam

kwamen door aankoop in het museum; een enkel, als het grote protret

dankt zijn ontstaan aan een tentoonstelling, die in 1913 te Amster¬

van De Ruyter

door Ferdinand Bol, was oud bezit: het is indertijd

door de admiraal zelf aan de Admiraliteit van Zeeland geschonken.
Een prachtige aanvulling vormden de schilderijen en voorwerpen,
die vroeger de vergaderzalen en bureaux der overzeese handelscompag-

dam gehouden werd. Uit een daartoe ingestelde commissie kwam in 1916
de Vereeniging, die de eigenaar van het museum is, voort. In 1922
werd het museum geopend. Terwijl het "Prins Hendrik" Museum te Rot¬
terdam zijn kracht vooral gezocht heeft, in de burger-scheepvaart,
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valt in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam het accent wat meer op de

huidige dag, terwijl er ook over de scheepvaart in andere landen

oorlogsmarine en de Nederlandse scheepvaart uit de "Grote Tijd", het

het nodige te vinden is.
Dr. R, van Luttervelt,

einde van de zestiende en de zeventiende eeuw. Die kan men hier be¬

Conservator bij het Rijksmuseum.

studeren aan de hand van talrijke scheepsmodellen uit de tijd, diverse
historische relieken en een fraaie collectie schilderijen van alle
grote meesters van het marinestuk. De verzameling kaarten evenaart,

Het museum voor de Nederlandse Zeevisserij

zo niet overtreft, die van de Rotterdamse zusterinstelling. Prenten,

te Vlaardingen.

globes, nautische instrumenten en - ten behoeve van de onderzoeker een bijzonder welvoorziene bibliotheek met o.a. veel oude journalen
(legaat Warnsinck) maken het museum verder tot een van de belangrijk¬

ondergebracht in een achttiende-eeuws woonhuis van een reder op de
Westhavenkade 45. Bij de totstandkoming van dit museum werd er naar

ste in zijn soort.
Op geheel andere wijze wordt de geschiedenis van de vaart op de
voormalige Zuiderzee behartigd door het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen,
In en bij het charmante oude Peperhuis - een pakhuis der Oost-Indische
Compagnie uit 1625 - krijgt de bezoeker een beeld van het leven der
Zuiderzeeschippers in vroeger jaren. In het gebouw ziet men scheeps¬
modellen en scheepsonderdelen, terwijl aan de kade ervóór schepen
liggen, die in de negentiende en de eerste helft der twintigste eeuw

gestreefd voor de belangstellenden in de visserijgeschiedenis van
ons land een verzameling voorwerpen bijeen te brengen, die een in¬
druk zou geven van de structuur van de visserij op zee en de aan¬
verwante bedrijven aan

de wal, zoals de scheepsbouw, touwslagerij

en kuiperij.
Het bestuur van een daartoe in het leven geroepen stichting,
dat de nodige middelen bijeen wist te brengen, kreeg van de gemeente
Vlaardingen financiële steun, de beschikking over het bovengenoemde

op de Zuiderzee gebruikt werden.
Een unieke positie neemt het Oudheidkundig Museum Noordoostpolder
op het vroegere eilandje Schokland in. Hier worden de vondsten be¬
waard, die bij de drooglegging van de Zuiderzee tevoorschijn zijn
gekomen. Belangrijk zijn vooral de inhoud en de wrakken van schepen,
die soms reeds in een ver verleden vergaan zijn.

Onderdelen hiervan

vormen een zeldzame, met het vorderen van de inpolderingswerkzaamheden nog steeds aangroeiende verzameling.
Naast de grote scheepvaartmusea bezit Nederland ettelijke klei¬
nere, die zich toeleggen op materiaal van meer plaatselijk belang.
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen richt zijn aandacht op
de binnenvaart in de vier Noordelijke provincies van het Land; in
het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek wordt de Friese scheepvaart ge¬
toond, terwijl de Zaanse Oudheidkamer te Zaandam, het Veenkoloniale
Museum te Veendam, het Gemeentemuseum te Zierikzee, het Westfries
Museum te Hoorn en het Museum Mr.

Het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij te Vlaardingen is

Simon van Gijn te Dordrecht streek¬

musea zijn, die aardige collecties scheepsmodellen en andere stukken
betreffende de maritieme geschiedenis bezitten. In het Stedelijk Mu¬
seum te Vlissingen kan men o.a. herinneringen aan Michiel Adriaenszoon de Ruyter zien. Tezamen bevatten

al deze musea een schat van

spectaculair en wetenschappelijk belangrijk materiaal, dat een uit¬
voerige documentatie geeft van de grote- en de binnénscheepvaart in
Nederland vari - globaal gesproken - de late zestiende eeuw tot op de

pand en in bruikleen de inventaris van een oudheidkamer, die enige
jaren tevoren was gelikwideerd en waarvan de eigendommen aan de ge¬
meente waren overgedragen. Het grootste deel van de museale voorwer¬
pen, die men thans in het museum aantreft, is derhalve eigendom van
de gemeente Vlaardingen, evenals het museumgebouw. Daarbij werden
van het bedrijfsleven en van particulieren bijdragen ontvangen in de
kosten van restauratie en inrichting van het huis.
Bij de opstelling van de museuminventaris was men uiteraard
afhankelijk van de indeling van het oude woonhuis, dat bestaat uit
een souterrain, parterre, eerste etage en zolder. Zoals reeds is op¬
gemerkt, was het perceel vele jaren de woning van een reder. Boven¬
dien werd het voor een deel gebruikt als kuiperij. Aan de laatstge¬
noemde functie herinnert een bestrate zijplaats terzijde van het
»
achterhuis, waar wellicht tonnen e.d. tijdelijk konden worden opge¬
slagen. Deze zijplaats is, evenals de kelderruimte, ook thans niet
ongebruikt gelaten. Een reddingboot, vis- en haringtonnen, alsmede
de borden van een trawlnet hebben hier- een plaats gekregen.
Reminiscenties aan de rijkdom van de oude Vlaardingse reders
vormen in dit gebouw de vestibule, die fraai versierd is met hout¬
snijwerk rond de dubbele toegangsdeur van de hal, en de betimmerde
achttiende-eeuwse salon met een versierde schoorsteen en een beschil¬
derd plafond. Dit gedeelte van het voorhuis is zoveel mogelijk ge-
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restaureerd en in stijl gemeubeld. Alle overige vertrekken zijn mo¬

omzet garandeerde. Van grote betekenis waren tevens de uitbreiding
dern ingericht als expositieruimten.
van de spoorwegverbindingen in Europa en de verbetering van het
De kern van de collectie is een serie scheepsmodellen. Men ziet
vrachtvervoer over zee door het in de vaart brengen van stoom¬
hier de buis, hoeker, logger, trawler, Scheveningse bom enz.

tentoon¬

schepen.

gesteld. Uitgezonderd de bom zijn al deze modellen gemaakt naar
De bezoeker van het museum te Vlaardingen zal ongetwijfeld een
schepen die door Vlaardingse reders gedurende vele jaren werden uit¬
algemene .indruk kunnen krijgen van de omvang van de Noordzeevissegerust.

Schepen van sommige van deze typen zijn nog heden in de
rij in verleden en heden. Daarbij kan voor het historische onder¬

vaart. Daarbij zijn voorwerpen geëxposeerd, die direct of indirect
zoek gebruik worden gemaakt van archieven in de gemeentelijke open¬
verband hóuden met de haring-, beug- en IJslandse visserij, zoals
bare archiofbewaarplaatsen, waarvan de inhoud een waardevolle aan¬
netten, vishaken, tonnen, aas, navigatieinstrumenten, reddingsmidde¬
vulling kan zijn van die van de stukken-van de visserijcolleges die
len en zeemanshandboeken. Ook de handel is niet vergeten, want deze
in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag berusten. Bovendien is als
was en is immers de kurk waarop de gehele visserij drijft. In een
aanvullende bron voor dit onderzoek onder het beheer van de gemeente¬
v^^r^ne

namelijk brandijzers en stempels van de keursmeesters,

archivaris een prent- en fotoverzameling.

die ons herinneren aan de bescherming van de kwaliteit van het pro¬
Het museum op de Westhavenkade 45 te Vlaardingen is geopend op
duct door de overheid. Ook een exemplaar van de visserijwet l8l8
werkdagen van 10-12.30 en 14-16.30 uur en op zondag van 14-16.30 uur.
kunnen we in dit verband noemen. Een kleine verzameling houtsnij¬
C. Postma,

werk en knipsels is bewaard gebleven uit de tijd liggend vóór 1866,

Gemeente-archivaris te Vlaardingen.

toen de logger hier te lande nog niet voer en het gebruik van het
lichte katoenen net verboden was. De bemanning beschikte in die jaren
ovt,r meer vrije tijd dan later, toen de vleten van katoen werden ge¬

Welke verrassingen de analysering van een museumobject kan op¬

breid en bovendien verlengd werden, hetgeen 'bij het uitzetten en

leveren, leert een boeiend artikel van Dr.

binnenhalen meer wérk gaf. Bovendien was het logies op de nieuwe

zeeslag bij Berjgen , , een penschilderij van Willem van de Velde de Oude",

schepen aanzienlijk kleiner, waardoor een rustige werkhoek ontbrak.

gepubliceerd in het Bulletin van het Rijksmuseum (10e jrg., nr. 1, p.

Een paar klonpjes,

een boetnaaldenetui, twee dieploden enz. liggen

hier als produkten van "huisvlijt" aan boord van een buis of hoeker

R.

van Luttervelt:"De

16-30).
Op 12 augustus 1665 deed een Engels eskader een aanval op de

uit gestald. Ze herinneren aan uren van rust en stilte, waarop de

neutrale haven van Bergen in Noorwegen, waarin een groot aantal Neder¬

zeeman rekende en waarvoor hij een goed stukje hout bij een bevriend

landse koopvaarders - met inbegrip van een rijke retourvloot uit In¬

kuiper vroeg om dat te bewerken. Enige houten etensbakken en een

die van 12 schepen onder bevel van Pieter de Bitter - een toevlucht

dwarsdoorsnede van een logger geven een bescheiden beeld van de soci¬

had gezocht sedert het uitbreken van de Tweede Engelse Zeeóorlog.

ale status van de vissers in de negentiende eeuw.

Deze aanval werd door het krachtig verweer van de zware V.O.C.-sche¬

Bijzonder fraai is het model van de hoeker Dammes Erve.
door de scheepsbouwmeesters S. van Gijn en

gebouwd

Zoon te Vlaardingen. Dit

pen, die De Bitter in een halve cirkel in de havenmonding had opge¬
steld, en door de ondersteuning van de Deense forten met verlies

model is gemaakt op 1/24 van de ware grootte van hetzelfde hout als

voor de Engelsen afgeslagen. Enkele weken later arriveerde de Ne¬

dat van de originele schepen, die deelnamen aan de haring—, kol- en

derlandse oorlogsvloot onder De Ruyter in Bergen, die de koopvaar¬

IJslandse kabeljauwvisserij. Toch zijn het de loggers geweest die de

ders onder haar hoede veilig naar patria terugbracht, hoewel een

haringvisserij deden floreren na de afschaffing van de visserijwet

zware storm op die terugreis nog danig huis hield onder de schepen.

in 1857, waardoor o.m. het kaakverbod voor de kustvissers werd gean¬

Van het gevecht op 12 augustus heeft Willem van de Velde, die zich

nuleerd. In I867 telde de Nederlandse vissersvloot 4 loggers en tien

op de vloot van De Ruyter bevond, achteraf ter plaatse enige teke¬

jaar later reeds 94. Daarbij werd de vangstcapaciteit vergroot door

ningen gemaakt, die hij thuis voor Pieter de Bitter tot een pen¬

het bovengenoemde katoenen net, hetgeen de haringhandelaar een grotere

schilderij uitwerkte. Dit doek moet, afgaande op de opdracht en op
de aard van de tekeningen, ongeveer drie meter lang geweest zijn,

12
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-
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maar door onduidelijke oorzaken is het in de loop der jaren in

LITERATUUR

stukken geknipt. Twee stukken hiervan zijn nu onlangs weer aan el¬
Uit de tijdschriften

kaar gevoegd kunnen worden, doordat het Greenwich Museum zijn deel
van het schilderij geschonken heeft aan het Rijksmuseum, dat het
grootste en belangrijkste deel in zijn bezit had. Het thans ont¬
stane doek meet in de lengte 186 cm., zodat volgens Van Luttervelt
nog een derde stuk gevonden moet worden. Wellicht ontbreekt zelfs
nog een vierde stuk, te oordelen naar de compositie, die doet ver¬
moeden, dat het gerestaureerde schilderij aan weerszijden verminkt
is. Het nieuwe van deze samenvoeging is, dat tot nu toe niet bekend
was, dat Van de Velde penschilderijen van een zo groot langwerpig
formaat gemaakt heeft, als het geval blijkt te zijn met zijn weer¬
gave van de slag bij Bergen.

In de september-aflevering van The Geographical Magazine
(Vol. XXXV, no.

5, p. 267-279) publiceert Helen Wallis. assistent

keeper in the Map Room van het British Museum, een fraai geïllus¬
treerd artikel:

"Globes in England up to 1660».

Het Engelse aandeel in de vervaardiging van wereldbollen
blijkt merkwaardig klein te zijn. Hoewel reeds in 1497 sprake was
van een wereldbol in het bezit van John Cabot, de ontdekker van NewFoundland, duurde het tot 1592, voordat de eerste globe in Engeland
zelf gemaakt werd. Bijna de gehele 16e eeuw waren de Engelse zee¬
vaarders en geleerden aangewezen op de kaarten en globes van het

Bij zijn analyse van de voorstelling maakt Van Luttervelt de
nuttige opmerking dat het werk van Van de Velde meestal de indruk
wekt, dat de schepen op bijzonder korte afstand van elkaar vochten,
hoewel in werkelijkheid de schepen veel verder van elkaar verwij¬
derd lagen. Van de Velde bracht ze echter in een kleinere ruimte
bijeen terwille van practische en artistieke eisen als de lengte
van het doek en de compositie, iets wat geen vervalsing van het
beeld genoemd mag worden. De namen van de schepen vindt Van Lutter¬
velt alle terug aan de hand van afbeeldingen op de spiegels. Het
blijkt, dat voor de vaart op Indië niet alleen de grote spiegel¬
schepen gebruikt werden, maar ook de van achteren rond-gebouwde
fluiten, De havengebouwen en de forten van Bergen kunnen ook ge¬
ïdentificeerd worden, Uit één détail blijkt evenwel verrassend
duidelijk, dat Van de Velde - die de schepen bij zijn komst nog in
slagorde aantrof - pas enkele weken na het gevecht ter plaatse zijn
tekeningen gemaakt heeft. De vlaggen en wimpels van de schepen en
de kruitdamp waaien namelijk met een westenwind, die tijdens zijn
verblijf woei, in een oostelijke richting, terwijl juist vast¬
staat, dat op de dag van het gevecht een oostenwind de kruitdamp
naar zee blies in de richting van de vijand. Aan het slot van zijn

Continent. Met name de producten van Gemma Frisius en Mercator
werden veel gebruikt, omdat daarop meestal de nieuwste gegevens ver¬
meld stonden over Noord-Amerika, in welk gebied de Engelsen met
grote hardnekkigheid een doortocht naar Azië zochten.
Het gold als een belangrijke gebeurtenis, toen in 1592 einde¬
lijk de eerste in Engeland zelf vervaardigde wereld- en hemelglobes
verschenen door het werk van de wiskundige Molyneux en de Nederland¬
se graveur Jodocus Hondius. Deze eerste globes vertoonden de Engel¬
se ontdekkingsreizen van Drake, Cavendish en anderen en ook de
tochten van Davies, die Molyneux voor een deel zelf had meegemaakt.
Het gebeuren van 1592 echter was een uitschieter, want de schrijf¬
ster moet - tot haar duidelijke spijt - constateren, dat het tot
diep in de zeventiende eeuw zou duren, alvorens weer een Engelsman
de vervaardiging van globes ter hand nam. Hondius vertrok namelijk
in 1593 weer naar Holland, drie jaar later gevolgd door Molyneux,
die de graveur in 1597 zijn koperen platen verkocht. Dit feit ver¬
klaart waarschijnlijk, waarom in Engeland zelf zo betrekkelijk wei¬
nig copieën van Molyneux's bol over zijn. Dit zeevarende land moest
zich opnieuw lange tijd tot het continent, vooral tot Holland wen¬
den voor nieuwe globes.

artikel vergelijkt Van Luttervelt Van de Velde's schilderij met
enkele andere afbeeldingen van het gevecht van minder bekende

Het feit, dat 450 jaar geleden de cartograaf Mercator geboren

kunstenaars, als Nicolaas Stob, Coenraet Decker, Arnold Bloem en

werd, is dit jaar reeds verschillende malen de aanleiding geweest

de medailleur Jurriaen Poel.

tot publicaties over de man en zijn werk. In het tijdschrift
J.R.E.

Scientiarum Historia (Jrg.
aandacht voor zijn artikel:

4, nr. 3, p. 119-151) vraagt A. de Smet
"Gerard Mercator's Leuvense periode

.0-530.-1552). wetenschappelijke en technische vorming, eerste verwe—
zgpli.lkingen". Hij vertelt hierin ondermeer, hoe Mercator zichzelf

-14in Leuven met behulp van Gemma Frisius wiskunde bijbracht en hoe
hij vrijwel zeker van een rijke Leuvense goudsmid, Gaspar van der

-15iedere beoefenaar van de algemene zeegeschiedenis imperatief maakt.
Op sommige détails van Nioolas' voorstelling moet men wel eni¬

Keyden, een medewerker van Gemma Frisius, het graveren en het maken

ge kritiek oefenen. Zo wekt hij de indruk dat De Ruyter met de ge¬

van instrumenten leerde.

hele Staatse vloot of tenminste een sterk eskader zijn laatste tocht

Al spoedig begon Mercator aan de vervaardiging van eigen
kaarten, globes en astronomische instrumenten, zoals een kaart van
het Heilige Land om te gebruiken bij het lezen van de Bijbel (1537),

ondernam en vermeldt hij niet het Nederlandse aandeel aan de verove¬
ring van Gibraltar.
De tekst wordt verduidelijkt door 17 kaartjes en 2 tekeningen

een wereldkaart (1538) en een wereldbol met loxodromen (1541. De

(van een zeventiende-eeuws linieschip■en van de "Gloire", het eerste

Smet aarzelt een Vlaamse kaart uit 1540 aan Mercator toe te schrij¬

zeegaande pantserschip) en 3 zeer instructieve tabellen (vergelij¬

ven.

king der sterkte van de voornaamste marines in 1914, de Franse

Gaandeweg ging de arme cartograaf het maecenaat genieten van

invloedrijke personen als Nicolaas Perrenot, keizerlijk kanselier,
diens zoon Antonius, de latere heer van Granvelle en Karei ¥ zelf.

marine in 1939 en i960). De literatuuropgave is helaas zeer beknopt.
Het is te hopen dat iemand van Nicolas' kennis zijn krachten

Veel aandacht wijdde Mercator aan het aardmagnetisme en de magneti¬

eens zal wijden aan een wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis

sche pool, waarvan hij in 154-7 bewees, dat deze zich op de aarde

van de Franse marine, die wij voor de periode na 1789 nog steeds

bevond en niet in de hemel, zoals velen toen nog meenden. Wel nam

missen.
B.

hij in dat jaar nog aan, dat de aarde zich onbeweeglijk in het mid¬
Nieuwe uitgaven.

den van het heelal ophield.
In 1552 kwam een einde aan Mercator's verblijf in Leuven, toen
hij om duistere redenen met medeneming van vrouw en zes kinderen en

Oorlogsmarine
Agar, Augustus

Showing the flag. The role of the Royal Navy

zijn hele instrumentarium naar Duisburg uitweek; zijn goede betrek¬

between the world wars. London, Evans, 1962.

kingen met de Nederlanden bleven behouden. De Smet wijst er tenslot¬
te op, dat talloze van Mercator's latere werkstukken in de Leuvense
tijd zijn voorbereid.

300 p., ill.
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&

Robert H. Connery
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Forrestal and the Navy. New York, Columbia
University Press, 1962. 372 p., 7 ill.
World War I and the Washington Naval Treaty
left the U.S. Navy an imperfectly modernized

B o ekb esprekin gen.

military organization, limited in numbers

Nicolas, Louis: Histoire de la marine ^ranqaise. Deuxième édition,

and in the sophistication of its technology,

Paris, Presses Universitaires de France, 1961, Collection "Que

generally run by its officer caste under the

sais-je?", no. 342.

not too effective supervision of a series of

Louis Nicolas, leraar aan de École Navale, heeft voor de be¬

•ivilian Secretaries, few of whom had the

kende Franse encyclopedie in monografieën een korte geschiedenis

strength or the experience for the job. When

van de Franse marine geschreven. Het boekje geeft een goed hanteer¬

James Forrestal, in August, 1949, became its

baar overzicht van de merkwaardig spasmodische ontwikkelingsgeschie¬

first Under Secretary, the movement towards

denis van de Franse oorlogsvloot, terwijl het terecht ook niet de

rearmement and modernization had begun, but

koopvaardij geheel buiten beschouwing laat. De auteur stelt even¬

the Navy's total military personnel was still

eens de grote bijdrage van Frankrijk aan, de ontwikkeling van de

little over 200,000 while its administrative

zeevaart en die van de oorlogsscheepsbouw in het bijzonder in een

organization was in many ways inadequate.

duidelijk licht - dit is iets waarvoor wij hem zeer dankbaar moe¬

Five years later, as World 'War II was ap¬

ten zijn want het is juist de prominente positie van Frankrijk op

proaching its and, the Navy had over 4,000,000

deze gebieden die de studie van de Franse zeegeschiedenis voor

military and nearly 700,000 civilian person-
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nel;
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ships and planes had increased in

-

Bar jot, Pierre

-

Histoire de la guerre aéro-navale. Ed.

proportion; while ships, planes, weapons,

rév. et mise a jour par Stéphane Murat.

communications and intelligence methods,

Paris, 1961. 441 p., ill., maps, portr.

to say nothing of command and procurement

lste uitgave 1943.

systems, had advanced to a technical com¬

Basset, Sam

Royal Marine. London, Peter Davies,

plexity hardly imaginable in 1940.

1962. 224 p.

These figures suggest the enormity of the

At the age of fifty-three Colonel Bas¬

administrative task involved in the trans¬

sett was put ashore on a Normandy beach

formation, and at least some of the in¬

from a submarine and spent twenty-four

finitely complicated problems - of organiz¬

hours there taking and testing samples

ation, of personality, of political and

to make sure that underlying strata of

public relalions with civilian industry and

peat' would not defeat the Army's tanks

of adjustment to short material supplies,

on D-day.

of the use of scientific research and tech¬

ment 31 August, 1962).

nological development - with which naval

Bennett, Geoffrey

(The Times Literary Supple¬

Coronel and the Falklands. London, Bats-

"management" had to deal. All were, of course,

ford, 1962. 192 p., 35 ill.

further complicated by the strategic issues

This book is built around extracts from

which were the sole responsibility of the

British and German documents and eye¬

military part of the management, and most

witness accounts of the first serious

of them were aggravated by the difficult

encounter between the British and German

question of power relations between the

navies.

military hierarchy and the civilian adminis¬

Chidsey, Donald Barr

'

The American privateers. New York, Dodd,
Mead, 1962. l80 p., ill.

trators.
That the task was performed successfully is

Civil War'Naval Chronology, Vi/ashington, Naval History Division,
-ï

in large measure due to the strength, high

l86l-l865

Navy Department, 1961-. Vol'.

intelligence and administrative ability of
Forrestal. Obviously no one man could have
done it all.

Office óf the Chief of Naval Operations,
- ill., facs. ,

' portr.
Golovko, Arseni

Red admiral. London, Putnam, 1962. 240

"Forrestal and the Navy" shows quite clear¬

p. , ill.

ly what he did and how he did it. But he, no

Admiral Golovko, First deputy to the

more than any other top administrator, could

Commander-in-Chief of’the Soviet Navy,

himself operate the gigantic and complex

died on May 17th, 1962, at the age of

human machine over which he presided... This

56. He joined the Soviet Navy in 1925 and

book is perhaps less significant as a bio¬

during the Second World War he was in

graphy of Forrestal than as a biography of

command first of the Baltic Fleet then

the Navy and a history of naval administrat¬

of the Northern Fleet. His controversial

ion during our greatest war.

war memoirs will be published in the

As the latter it

is very valuable, indeed.
The New York Times Book Review,
30 Sept. 1962.

autumn (The Bookseller, May 26, 1962).
Het boek is intussen verschenen.
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Sir James Bisset, ex-commander of the Cunard

der groszen Revolution von 1917 urn zwölf

Line, here completes his autobiography. He

Jahre vorausging, allen schmückenden Beiwerks

tells of rugged destroyer duty in World War

entkleiden, das die Jahre inzwischen urn ihn

I, of the voyages of Cunard liners between

geflochten haben, und auf die historisch fest-

the wars and of the historic climax of his

stelbaren Tatsachen zurückführen...

career, when, in almost six years of World
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War II,three converted liners under his com¬
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Captain Roskill has described the activities
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Such a book is of value in providing a con¬
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convoy, which is now accepted as having
Early on the morning of October 26, 1859,

provided the key to victory. This was far

the Royal Charter, a 2,719 ton, ironhulled

from the case before the war, and convoy con¬

clipper with auxiliary steampower commanded

tinued to be disliked by members of both the

by the veteran Capt. Thomas Taylor, was

Royal Navy and the Merchant Navy for a long

driven ashore by a hurricane at Moelfre,

time after hostilities had begun... If more

off the north-west coast of Wales. Aboard

books like the present one had been written

were a crew of 112 and some 288 passengers.

the protection of trade would have had a

Only twenty-two survived. Mr. McKee's nar¬

higher priority in naval thinking. Roskill

rative, however, is not spent with the storm.

points out the Japanese never learned the

He goes on to describe, with equal effect¬

lesson and because they squandered their mer¬

iveness, how once the public recovered from

chant marine by refusing to provide adequate

the shock, the instinctive reaction as to

protection, they lost the war...

seek a scapegoat. A coroner's inquest, later
a Board of Trade inquiry were held.
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