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B1 Jjjp AGE 

Tekst van de rede, welke ons lid, Jhr.H.A.van Foreest. vice-admiraal b.d. 

heeft gehouden ter opening van de tentoonstelling "Mare Liberum" te Bols- 
ward op 14 juni jl. 

MAÏS LIBERUM 

Excellentie, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren. 

Diet zonder aarzeling gaf ik gevolg aan de vererende invitatie om deze 

tentoonstelling "MARS LIBERUM" met een verhandeling in te leiden. Ik ben 
mij als Hollander zéér wel bewust van wat het beduidt voor het front te 

komen op deze goede "Fryske groun", binnen de muren (om zo te zeggen) van 

een oude Hanzestad, eens bloeiend door haar1 scheepvaart en handel aan de 

open Middelzee. Alleen de wetenschap, dat ik van Moeders zijde uit onver¬ 

valste Friezen stam en dus Uw land in mijn jeugd goed gekend heb, deed 

mij dit weifelen overwinnen . Er was nog een tweede gevoelsargument, 

te weten: de keuze van deze datum voor de openingsplechtigheid, een dag, 
die blijkbaar ook Uw hart ieder jaar wat sneller doet kloppen! Rant 14 
juni is immers het hoogtepunt van onze Zeegeschiedenis: de vierde en be¬ 
slissende dag in onze grootste victorie te zee en tevens het hoogtepunt 

in de loopbaan van Prieslands grote admiraal Tjerk Hiddes: "It Boike fen 
Seisbierum". U zult zijn treffend portret straks zien op een gravure van 

Blooteling. Op deze beroemde Vierdaagse Zeeslag, van 11 juni tot 14 juni 

1666, hier vertegenwoordigd door een zeestuk van Abraham Storck, slaan 
zonder twijfel de woorden van Uw dichter Eeltsje Halbertsma: 

"Dy throch de admirael de Ruiter 

* t ITaest oan him gelyk waerd steld; 

’t Wier Tjerk Hiddes fen Seisbierum, 
't Wier de greate Frysee held". 

Wij staan hier dan voor de openstelling van een belangrijke expositie 

op het terrein dezer Zeegeschiedenis en misschien komt de vraag bij U op: 

wat omvat dit begrip? Wat geeft ons Zeewezen recht op een zelfstandige 

plaats in het uitgebreide veld onzer Vaderlandse geschiedschrijving? en 

hoe werd het zelf weer onderwerp van een eigen Zeeschilderkunst, vermaard 
door omvang en schoonheid beide? 

Het zijn vragen, die tegenwoordig wel een toelichting kunnen velen! 
Zeker is dat onze vaderen, die dit stuk historie hebben beleefd en deze 

kunstuiting hebben gedragen, zeer zakelijk waren ingesteld en hun mari¬ 
tieme macht niet in stand hielden ter wille van meer roem en glorie of 
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om het prachtige gezicht van water, lucht en volle zeilen. Zij wisten zeer 
wel wat Zeewezen inhield: scheepvaart, zeehandel, visserij;, oorlogsmarine; 

op welk terrein het zich bewoog: ontdekkingsreizen, krijgsverrichtingen, 

vrachtvervoer, bezit van overzeese bases; op welke hulpmiddelen het steun¬ 
de: scheepsbouw, geschutgieten, cartografie, zeerecht, kennis der naviga¬ 

tie, verzorgen van havens en waterwegen - kortom een uitgebreid complex 

van politieke, economische, technische en militaire bestanddelen; een 

vruchtbaar veld van werkzaamheid, dat hen wel zéér na aan het hart lag. 
Want deze macht ter zee was de kurk, waar de jonge Staat op moest drijven; 

de bron van aijn Vrijheid en Welvaart beide. 

Er is één factor, één element, dat al die uiteenlopende verschijnselen 

van menselijke bedrijvigheid van den beginne af samenbond en dat was de 
ZEE, het open water: "it heage, salte wetter", waarvan Uw Friese volks¬ 

lied zingt. Een wonderlijk element is het wel, dat ruim zeventig procent 

van het aardoppervlak beslaat en in zijn verste uithoeken doordringt; voor 
de mens tegelijkertijd een wereldomvattende verkeersweg en een onmetelijke 

barrière; een onafzienbaar oppervlak, woest, onbewoonbaar en vol gevaren - 
maar tevens gastvrij, met plaats voor allen en niemands eigendom. Zo heeft 

ons voorgeslacht het gevoeld; zo hebben onze vroegere kunstenaars het tel¬ 
kens in woord en beeld gebracht, bekend als zij waren met ieder aspect van 

het rijke zeemansbedrijf. De dichters van toen beheersten de zeemanstaal 
en wisten wat er aan boord te koop was; de schilders van hun kant waren 

vertrouwd met de details van hemel en aarde, met zeegang en ijle verge¬ 
zichten, met het beeld van haven of rede, met de constructie van allerlei 

schepen, de stand van de zeilen, het waaien der wimpels, het vuur en de 

rook van het geschut. Voor onze voorouders was het Zeewezen immers een 
deel van hun eigen wezen, of (in de woorden van Jacob Cats): 

"De zee en haer gevolgl., daer zijtge toe gewent, 

Daer is uw' eygen huys, uw' eygen element". 

Zo was het eens, Excellentie, dames en heren, in onze grote Gouden Eeuw 
- zo is het helaas niet altijd geweest en gebleven, en zo wordt het zeker 

in onze tijd niet algemeen gevoeld. "De zee trekt niet meer" aldus luidde 
de kop van een opvallend entrefilet kortgeleden in een groot dagblad: 
"voortdurend", zo ging het voort, "bemerken de maritieme instanties een 

gebrek aan belangstelling in brede kring voor de zee . Het is een 
droef feit (ik citeer nog): de scheepvaart, die Nederland groot heeft ge¬ 

maakt, is niet populair en leeft niet bij het Nederlandse Volk". En wat 

voor de scheepvaart geldt, raakt ook de andere bestanddelen, waaruit "Zee¬ 

macht" is opgebouwd; bovenal de gewapende macht (nu de Koninklijke Marine), 
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die in oorlogstijd deze zee voor ons vrij en open helpt houden. Deze nega¬ 

tieve gezindheid vindt men zelfs bij onze geschiedschrijvers in hun voor¬ 

stelling van dat verleden; het nieuwste, grote standaardwerk de Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden, gaat aan de samenhang tussen de delen van 

het maritieme bestel in de 17de eeuw, haast gedachteloos voorbij. Daar 

wordt scheepvaart een sectie van handel, de vloot komt onder de landoor- 

logvoering, de zeeschilderkunst is slechts een tak van de landschapsschil¬ 

dering. Dat deze kunst zijn eigen leven ontleent aan die maxitieme eenheid 

en daarom zo typisch Nederlands is, dat men zijn weerga elders niet vindt, 

ging aan die historici blijkbaar voorbij. Deze miskenning is zeker ook 

Nederlands, maar dan van Nederland op zijn smalst! 

Vooral om die reden is het verheugend, dat het Bestuur van deze stad 

besloot tot een maritieme tentoonstelling, die een globale indruk zal ge¬ 

ven van ons Nederland ter zee tussen 1600 en 1900. Wij ontmoeten in deze 

uitstalling van een 140 nummers de meeste facetten van het Zeewezen, zo¬ 

als ik ze eerder heb opgesomd, en volgen daarbij een historische lijn: 

maritiem èn cultuur- historisch. Het is U bekend en het hoeft niet ver¬ 

klaard, dat ons maritieme verleden- juist als een golf op de Oceaan - een 

lang-oplopend begin heeft gehad, een korte, glorievolle top. en dan een 

geleidelijk dalende lijn naar de diepte in het golfdal. Persoonlijk trekt 

mij het eerste tijdvak van deze altijd het meeste aan, als alles wat jong 

is, nieuw en gezond, zelfs meer dan de latere volmaaktheid, het midden 

dus van de gouden eeuw. De groei derhalve boven de bloei en zeker boven 

de tijd van verwelking al heeft ook de herfst in enig veld van menselijke 

werkzaamheid altijd een bijzondere bekoring. Met Uw welnemen wil ik daar¬ 

om bij het beeld van die aanlooptijd ietwat langer stil blijven staan. 

Nu ziet men dikwijls - en zo ook hier - dat van de komst ener onderne¬ 

ming zeer veel in het duister blijft gehuld; op enkele uitzonderingen na 

is uit onze Middeleeuwen (toen wij al voeren en vochten op zee) en zelfs 

uit onze Geuzentijd, niets bewaard om die periode visueel voor U te ver¬ 

helderen. Pas als de strijd tegen Spanje te water op gang begint te raken 

en de ontdekkingsreizen aanvangen, dus in het einde der 16de eeuw, komt 

er meer licht en een prachtig licht: deze explosie van durf en daadkracht 

wordt weldra verbeeld door een school van kunstenaars, die voor weinigen 

hoeven te wijken. 

Het scheepsgevecht op leven en dood, eerst strategisch defensief, in de 

eigen wateren dus (de Zuiderzee en de Zeeuwse stromen), maar weldra naar 

's vijands kusten gebracht (Cadix, Gibraltar), werkte al sterk op de fan¬ 

tasie. Nog meer deden het de berichten van hen, die van verre tochten 
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terugkwamen: over onbekende landen,,, vreemde volken, woeste zeeën gevaar¬ 

lijke kusten, en die tekenaars, schilders, dichters buitengewoon hebben 
geinspireerd. Men mag de weerslag daarvan zoeken in de romantische soms 
zelfs vreemdsoortige wijze van uitbeelden, niet slechts in zeestukken 

maar ook in merkwaardige vertekende voorstellingen op de prenten, waarmee 
een stroom van reisverhalen zou worden verlucht. 

U vindt van dit vele hier enkele voorbeelden, waarbij de ontwikkeling 
van de schildering eveneens Uw aandacht vraagt. Aanvankelijk is het schip 
daarop hoofdzaak, met alle denkbare details tegen een te hoge kim (restant 

van de oude panorama's) in felle kleuren op een weinig natuurlijke zee. 

Met Porcellis, van wie hier een klein, fijnzinnig stukje is te zien komt 

er meer stemming, meer atmosfeer, en ook meer realisme in het beeld van 
water en lucht; eerst nog met hoge, puntige golven, branding op klippen, 

dreigende wolken, maar later groeiend naar soberder voorstelling, met een 
steeds betere beheersing van de problemen van licht en sfeer. Een prachtig 
getekende kaart uit die tijd, is naast die schilderingen te zien (Nieuw 

Nederland en naburig gebied), en verder een paar zeldzame drukken van oude 

reis- en krijgsverhalen, plaatsbeschrijvingen en prenten. Ik mag bij dit 

laatste misschien herinneren aan de bekende Linschoxenvereniging, die vele 
van deze werken herdrukt, met platen incluis, op voorbeeldige wijze en die 

dan ook zeer Uw steun verdient. Maar daarvan bent U vanzelf al lid? 2e 
draagt de naam van Jan Huygen van Linschoten, pionier, auteur en zodoende 

wegwijzer naar die vreemde, verlokkende landen, met wiens portret Uw cata¬ 
logus als no. 1 begint. 

Dit brengt ons op een ander facet van hetgeen gij straks zien zult; een 
nog belangrijker misschien. Want boven de uiterlijke verschijnselen van 

onze maritieme expansie, van zee en schepen en verre kusten, van haven en 
rede, met vloten ten anker, terug van een gevaarlijke reis of klaar om een 
andere aan te vangen, boven dit alles en achter dit alles stond de mense- 

lijke geest, stonden de leiders op ieder gebied, zoals de kunstenaar hen 
thuis trof, met hun scherpe, krachtige trekken, verbeeld door vaak prach¬ 

tige gravures, waarop men niet spoedig raakt uitgestudeerd. Naast de zo 

«juist genoemoe Linschoten, vinden wij de geleerde Plancius, cartograaf, 

sterrekundige en daarbij de drijvende kracht achter vele ondernemingen. 
Tot mijn leedwezen mis ik de staatslieden: Prins Maurits, van wie wel een 
commissiebrief voorkomt en Oldenbarnevelt, de vader van de Oost-Indische 
Compagnie. Wel volgen vier mannen van de daad, Heemskerk, van Noort, Le 

Maire, Piet Keyn, kooplieden, ontdekkers en vechtadmiraals- merkwaardig 

beeld van de integratie tussen de samenstellende delen, waaruit het begrip 
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"maritiem" bestaat. 

Wij kunnen ons geen vooistelling vormen van de energie v.elke gevraagd 

v.'erd om alle problemen van zulk een zeetocht met succes te overwinnen: de 

haast ondenkbare ontberingen, door stormweer en scheepsschade, zo geen 

schipbreuk, door ziekte en honger in het benauwde, meest donkere scheeps¬ 

ruim, met de onverdragelijke stank van mensen en van kielwater beide,* de 

onzekerheid over de afloop, over de route en plaats van aankomst door te¬ 

genwind en tegenstroom, door de gebrekkige navigatie en de onbetrouwbare 

kaarten (al waren de onze dan nog de beste, dank zij Mercator's nieuwe pro¬ 

jectie); de onwil of het verzet der bemanningen, die niet tot het uiterste 

wilden gaan; de onverwachte, slechte ontvangst op de tenslotte bereikte 

kusten, door open vijandschap of verraad of ook maar door afkeer en tegen¬ 

werking, gemis aan afzetgelegenheid voor de meegebrachte lading of aan re¬ 

tourvracht voor de thuisreis. Maar nauwelijks ging hier de mare rond, dat 

weer een "schipvaart" was beëindigd, dat een vloot (of haar droevig restant) 

voor de stad haar ankers uitwierp, of nieuwe schepen, met nieuw personeel 

werden ijlings klaar gemaakt voor een nieuw en groter waagstuk. 

Aan het eind van deze rij volgt het portret van Bontekoe, de eenvoudige 

handelsschipper, die alle tegenspoed overwon, wat zijn reis van zeven jaren 

later zelfs spreekwoordelijk maakte, riet type, dat hij vertegenwoordigt, 

bezat ook op bescheidener schaal de kwaliteiten van de leiders: durf en on¬ 

dernemingszin, weetlust en koelbloedigheid in de ure des gevaars; ook bij 

hem zijn zeemanschap, handelsgeest en krijgservaring in één stoere figuur 

verenigd. Dan komt nog de grote bestuurder Van Diemen onder wiens leiding 

de Compagnie haar grootste bloei en expansie beleefde; hij nam persoonlijk 

het initiatief voor de reis van Abel Tasman, de ontdekker van Nieuw Zeeland, 

van wiens Extract-Journaal een facsimile het oorspronkelijke vervangt. 

V/ij weten dat Friesland aan dit gebeuren eigenlijk geen deel heeft ge¬ 

had. De Friese koopvaart bleef in die tijd de oude handelswegen volgen, 

voornamelijk om de Noord gericht, samen met homing- en walvisvaart. Lieden 

van goede Friese afkomst, zoals de liarlinger Maarten Gerritszoon, comman¬ 

deur en cartograaf, of de befaamde Douwe Aukes, schipper van de Vogel— 

struys, een held uit de Eerste Engelse oorlog, voeren bij de Hollandse ka¬ 

mers van de grote Compagnie, die immers in Friesland geen zetel had. Maar 

troost TJ er mede, want hoe belangrijk en spectaculair ook deze ontdekkings¬ 

reizen naar Oost en West voor ons volk zijn geweest, aan onze welvaart en 

veiligheid droegen ze slechts voor een fractie bij. 

Veel groter immers was het aandeel dat van de gewone zeehandel kwam, 

welke omstreeks 1600 al een geweldige omvang had. Geen land in de toen be- 
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kende wereld, dat door onze koopvaarders niet werd bezocht veen artikel 

dat niet werd verscheept; men berekent dat 5000 vaartuigen met een 100.000 

man (voor een gedeelte buitenlanders) dit net van verbindingen bediende, 

meer (zoals Walter Baleigh zeide) dan de elf koninkrijken tesamen. En niet 
slechts in aantal, maar ook in efficiency, in zeemanschap, scheepsbouw, 

emballage, handelsbekwaamheid, betrouwbaarheid en met dit alles door lage 

tarieven, stond de Nederlander vooraan. Wij werden de vrachtvaarders van 

Europa, die (volgens een rapport uit die tijd) :'door mesnage ende beslepert- 
heyt ... alle natiën uut het waeter gevaeren" hadden. 

Meer jaloezie nog dan onze zeevaart en bovenal meer aanstoot wekten het 

sterke zelfbewustzijn - het insolent meerderheidsbetoon, zoals de schrijver 
Elias het noemt - van onze machtige vissersvloot en sterke oorlogsmarine 

o‘p. De Grote of haringvisserij verdrong met meer dan 1000 buizen, door 

krachtige konvooiers beschermd, de Britten van hun eigen kusten; hun wal¬ 
visvetst (hoewel eerder begonnen) verdween waar de onze in omvang toenam. 

Daarnaast schreef de Statenvloot - volgens een Engelsman - iedereen op zee 
de wet voor; neutralen, die op Spanje voeren en daarmee onze blokkade bro¬ 

ken, als Engelsen, Fransen, Denen en Duitsers, werden hardhandig aangepakt. 
Deze houding culmineerde in 1639, toen Maarten Tromp de Tweede Armada ver¬ 
pletterde op de rede van Duins, in de Britse wateren tegen de wil van de 

Britse bevelhebber, die het machteloos aan moest zien: volgens de Engelse 

staatsman Lord Strafford het grootste affront dat de Kroon ooit trof. 

Tromps portret, zijn vlaggeschip op een doek van Simon de Vlieger (leerling 

van Porcellis) en een ets van het gebeuren vindt U hier tentoongesteld. 
Ook Friesland, dat sinds 1597 een admiraliteit bezat, droeg aan dit succes 

zijn steentje bij; een van zijn kapiteins, Joris Pieterszoon Broeck, heeft 
er zelfs grote lof geoogst. Helaas is van hem geen portret bekend; van 
Frieslands daden en mannen ter zee is maar zeer weinig in beeld gebracht 

en daarvan kon nog slechts een gedeelte voor deze tentoonstelling worden 
geleend. 

Zo nadert de Zeemacht het korte tijdvak van haar allergrootste bloei; 

ter zee, in de meeste havens der wereld overheerste het Bood -Wit-Blauw; 

overal week het toch zo machtige Spaans-Portugese imperium voor onze mili¬ 

taire kracht en economische penetratie; overal zag men met naijver aan hoe 
Nederland de zee beheerste en steeds meer de hundel aan zich trok. Maar 

reeds als dit hoogtepunt in het zicht komt, wijzigt zich dc constellatie; 
in de plaats van verdere expansie en succes in de vrijheidsstrijd, treedt 
geleidelijk consolidatie van het verkregene op de voorgrond en de verdedi- 
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ging daarvan tegen jaloerse concurrenten, bovenal tegen het Britse 

Rijk, v.elks ontplooiing pas is begonnen. Tekenend voor deze overgang 

is het gebruik dat de Staten maakten van het werk van Hugo de Groot, 

wiens persoon hier vanzelfsprekend wordt getoond, samen met zijn MARE 
LIBERUM, naamgever van deze expositie. Dit jeugdwerk van de grote ge¬ 

leerde was oorspronkelijk geschreven in opdracht van de Oost-Indische 

Compagnie (als onderdeel van een groter geschrift: het Recht op de 

Buit) en beoogde slechts de vrije vaart der Nederlanders op Oost-Indië 

te rechtvaardigen. Het vertoont dan ook (zegt kruin) dezelfde "geest 

van frischheid en kracht, van ondernemingszucht en geluk" die ons 
Zeewezen zelf te zien gaf en waarvan ik zo juist heb gesproken. Doch 
men leefde snel in die dagen en het Mare Liberum dankt zijn bekendheid 

vooral aan het gebruik, dat onze Staten er later van maakten, als ar¬ 

gument tegen de Britse eis tot beheersing van de wateren, die Engeland 

omringden, door welke eis het bestaan van ons land regelrecht werd be¬ 
dreigd. Ook in die dagen echter kon men (juist als nu) niet alleen 

volstaan met juridische overwegingen; het laatste woord in dit proces 
zou met de wapenen worden gevoerd. De Republiek was gewend geraakt 

zulke pretenties van andere volken, Denen, Venetiërs en later nog Zwe¬ 

den op aangrenzend zeegebied, zeer nadrukkelijk af te wijzen, met de 
oorlogsvloot achter de hand. Maar dit stadium was al historie; 
Cromwell's Engeland streefde ons op het gebied der zeestrijdkrachten 
in slechts enkele jaren op zij, met Frankrijk weldra als goede tweede. 

U vindt van deze periode, waarin binnen vijftig jaar vijf grote 

zeeoorlogen volgden, hier een vijftig nummers bijeen, met een rijke 
variaties portretten van schepen en van personen: van Galen, Waesenaer, 

Witte de With, Kortenaer, de Evertsens, de Ruyter, Stellingwerf, Tjerk 
Hiddes en Cornelis Tromp; ook zeeslagen, zoals die bij Terheide, in de 

Sont, bij Lowestoft, Schooneveld, Beachy Head, met de tochten naar 

Chatham en Torbay; gezichten op Kaap de Goede Hoop, Marokko, Algiers, 

Paramaribo, Onrust, Terschelling, de werven te Amsterdam en meer, die 
wij niet thuis kunnen brengen, waaronder misschien de uitrusting valt 
van het Friese Vlooteskader (no. 39). Voorts beschrijvingen en journa¬ 
len; prachtige atlassen van Colom, Goos en Van Keulen; de beroemde 

scheepsbouwwerken door Nicolaas Witsen en Van Yk, alsmede een tekening 
en een model van twee der grootste oorlogsschepen. Tegelijk met het 

Zeewezen zelf, stond ook de Zeeschilderkunst in het zenith; van Willem 
van de Velde de Jonge, Reinier Nooms, Abraham Stork, Van der Salm en 

anderen vinden wij hier werken, waaronder de befaamde "Windstoot", een 
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me es ter stuk van stemmingsschildering. 

Ik ga aan al dit schoons voorbij met slechts één enkele bemerking: ook 

nu is de vangst uit Friesland zeer klein, hoewel zijn maritieme faam 

toch goeddeels in deze jaren gevormd is. Dit geldt vooral voor de 2e 

Engelse oorlog (1665 - 1667), toen het Friese eskader regelmatig een 

10 tot 12 schepen telde, met bijbehorend klein materiaal, omstreeks 

12)o van het geheel, waaronder zeer zware, fraaie bodems. Zijn aanvoer¬ 

ders, behalve dan Stellingwerf en Tjerk Hiddes (die ik beiden al noem¬ 

de,) zoals Bruynsveldt, Coenders, Star (de beide laatsten zijn Gronin¬ 

gers) en later ook Middachten en Hidde Sjoerds, hebben zich loffelijk 

onderscheiden en zijn meest in de strijd gevallen. Zeer bekend is nog 

Jacob Binckes, de held van Tabago, afkomstig uit Koudum die echter 

diende bij de Amsterdamse admiraliteit. 

Spoedig, te spoedig, vertonen zich dan de eerste symptomen van ach¬ 

teruitgang, in economisch en militair opzicht, en daarmee ook in de 

kunstopvatting, al is het begin ervan nauwlijks aanwijsbaar. Tegen het 

einde van de gouden eeuw is de Hollandse handelsvloot nog steeds de 

grootste en meest efficiënte, maar haar rivalen winnen terrein. Nog 

steeds is de oorlogsmarine zeer sterk, maar politiek en dus operatief 

raakt zij aan de Engelse ondergeschikt; een sloep (zei men) achter 

het Britse slagschip. Nog steeds zijn uitstekende zeeschilders werk¬ 

zaam, maar de zuivere toon maakt plaats voor een op effect berekende 

voorsrelling in luchtiger kleuren met minder diepte. Het lijkt een ge¬ 

volg van de rijkdom en welvaart, te veel welvaart, die fnuikend zou wer¬ 

ken op de durf en de wil tot slagen, de ondernemingslust en het élan, 

dat de jonge Staat had gekenmerkt. 

Diens opkomst was het gevolg geweest van de drang der omstandigheden: 

het "Navigare necesse est" was resultaat van de constellatie, geogra¬ 

fisch en economisch, waarin het kleine 'land zich bevond; het was ook het 

antwoord op de uitdaging van de Spaanse onderdrukker: "response to a 

challenge", zoals Toynbee het noemt. Maar toen Nederland door die in¬ 

spanning op de top van de golf was geraakt; toen de strijd om het be¬ 

staan verveneen was door rustig genieten; toen vooral de mededinger, het 

Engelse Dijk, onze bondgenoot werd door een personele Unie, kreeg het 

verval een steeds groter versnelling. Geldhandel verving de goederen¬ 

handel; voor noeste vlijt en spaarzaamheid kwamen wilde speculaties; 

minder noodzaak en animo tot het harde leven aan boord, deed het peil 

van ons zeevolk dalen en deed met stilstand in scheepsbouwtechniek en 

aeknoei met leveranties aan de grote reputatie van onze zeevaart spoedig 
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afbreuk. Veel slechter nog ging het de Statenvloot, die in de 18de eeuw 

terugliep tot een fractie van wat ze geweest was; nooh in aantal, noch 

kwalitatief kon ze zich meten met Frankrijk of Engeland. Vergeefs heeft 

een man als admiraal Schrijver, die de grote tijd nog gekend had- ge¬ 

tracht die achteruitgang te stoppen; de technische tekorten immers, 

waarvan hij een aantal wist op te heffen, waren geen oorzaak maar 

slechts een symptoom van het ingezakte moreel. Dit was nooit lager dan 

in de jaren toen men de Barbarijse zeerovers afkocht met een verplichte, 

zware schatting! 

Men leest hoe de Vierde Engelse Oorlog dit kaartenhuis in elkaar deed 

storten, al bevocht Zoutman dan een remise tegen de Britten bij Doggers- 

bank. De gravures van dit gevecht, met hun stijve, rechtlijnige beelden, 

zonder beweging of fantasie, typeren de geest van toen niet minder dan 

het holle enthousiasme, waarmee men zich opwond over dit feit dat vroe¬ 

ger nauwelijks zou zijn geboekstaafd. Het gaf tenminste een soort van 

opleving van belangstelling in het Zeewezen, waaraan vooral van Kins- 

bergen meedeed, maar wat men bereikte was veel te weinig en gebeurde 

veel te laat. 

Nog dieper viel de Republiek tijdens de Franse overheersing, en toen 

de bevrijding per slot in het zicht kwam, was Nederland een verarmd 

klein landje, een lilliput onder de mogendheden, dat dank zij hun gunst 

zijn zelfstandigheid en zijn koloniën terug kreeg. Een ogenblik leek het 

of het weer, met België tot één Staat verenigd, ter zee een rol vervul¬ 

len zou; de koopvaardij scheen te herleven en onze Marine trad met de 

Britse krachtig tegen de zeerovers op bij het bombardement van Algiers. 

Maar weldra bleek zulks een illusie ; de geestkraoht leek uit ons volk 

gevaren; slechts incidenteel, met vallen en opstaan kwam er wat voort¬ 

gang in handel en scheepvaart, maar de technische evolutie de overgang 

van zeil op stoom, van hout op ijzer, van voor- op achterlaadgeschut, 

hielden wij maar op een afstand bij. De zeiltijd had Nederland groot ge¬ 

maakt en met het uitluiden van die zeiltijd verdween de schaduw zelfs 

van zijn glorie. 

Toch bieden ons die laatste jaren ter expositie nog heel wat stof, 

omdat ze zo kort pas achter ons liggen en er derhalve in verhouding meer 

uit bewaard gebleven is dan uit voorgaande perioden. Dit geldt vooral de 

gebruiksvoorwerpen die dienst deden bij de navigatie: een meetstok, 

sloepskompas, seintabel, de tabaksdoos van Pieter Holm, octant en sex¬ 

tant, zeekijker, zandloper, de meeste ervan uit Friese collecties. Ook 

de serie scheepsmodellen is voor dit tijdvak veel uitgebreider en geeft 
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U met de scheepeportretten (waaronder fraaie van Jacob Spin) een beeld 

hoe het zeilschip zich verder ontwikkelde. Aantrekkelijk zijn ook de 

spiegelborden, schegbeelden en wat oud gereedschap, het model van een 

scheepskameel (gebruikt om schepen mee te lichten), een paar journalen 

en ten slotte de zeegezichten, de schilderingen van kusten en werven, 

onder meer van J.K. Koekkoek, Schotel, Schouman en een prachtig stukje 

van Wijnand Nuyen. 

Hier ede eindigt dan onze tentoonstelling en terecht, want de nieuwe 

tijd toont een zo veranderd beeld, dat wat voorafging daar nauwlijks op 

aansluit. In het eind van de vorige eeuw schudde het Nederlands scheep¬ 

vaartbedrijf de geest van toekijKen van zich af, waarin het al zo lang 

was gevangen en die zelfs het nut van eigen transport wel eens in twij¬ 

fel had gesteld: ,!het is onverschillig" voor 's lands welzijn "wie de 

vrachtvaart in handen heeft", zo is het zelfs een keer gezegd. Nu ech¬ 

ter volgde de koopvaardij de snelle opbloei van handel en nijverheid en 

de ontwikkeling der koloniën; het percentage stoomschepen klom in korte 

tijd tot een veelvoud op en daarmee de tonnemaat van de vloot; de aan¬ 

leg van scheepvaart- en havenwerken (Noordzeekanaal en Nieuwe Waterweg), 

de verbetering van onze scheepsbouw, deden een nieuwe wereld ontstaan, 

waarvan het voorgeslacht niet gedroomd had. Toch wortelde ons Zeewezen 

niet (als eertijds) in de ziel van ons volk; het leidde een leven in 

eigen kring, en zonder veel publieke belangstelling. Daarom ontbreekt 

het aan een school van moderne marineschilders, vergelijkbaar niet 

slechts in techniek, maar ook in liefde en overtuiging met de meesters 

>’it ons verleden. Daarom ook bleef de oorlogsvloot sukkelen: men wedde 

op de steun van derden of op een nieuwe, betere rechtsorde en negeerde 

het oude geloof aan: help U zelve, zo helpt U God. 

Duw was in de Tweede Wereldoorlog bet ontv.amen uit deze droom; goed 

waren de voornemens kort na dien: de Zee, de Maritieme gedachte zou 

weer in het centrum komen te staan van onze nationale inspanning. Er 

was hier (zei men) immers geen sprake van domweg vasthouden aan een 

traditie; ons grote verleden in dit opzicht was exponent van onze 

volksaard, een onveranderlijke uiting van ons Nederlands karakter. Wij 

waren slechts in de voorgaande jajren, (zo sprak in 194ó een minister 

tot de Kamer) "veel te continentaal en te locaal georiënteerd; onze po¬ 

litieke positie berust voor een belangrijk deel op maritieme bedrijvig¬ 

heid; zo vormen Marine en Koopvaardij samen een harmonisch geheel, in 

tijd van oorlog inderdaad van een doorslaggevende waarde". 



De vraag of wij leven naar deze woorden heb ik hiervoor al in twijfel 

gesteld. Zo onverwacht en zo absoluut hebben de huidige mogelijkheden 

van rijkdom en welvaart ons gegrepen, dat een nieuwe tijd van genieten, 

van een zelfgenoegzame rust. van het gevoel dat het nooit zal veranderen 

ons als een nieuw gevaar bedreigt. Zullen wij dan van zeevarende natie 

vervallen tot een vastelandsvolkje, dat een blik op de einder alleen 

uit zijn strandstoel kent en waardeert? Moge hetgeen U hier wordt ver¬ 

toond, helpen ons daarop te bezinnen 5 om in de Zee en de Vaart op Zee 

weder als van ouds te geloven, als in een betrouwbare zeilaanwijzing 

voor onze reis naar een goede toekomst. 

COMMISSION 'TE 1?ITAT 1ONALB D’MISTOIME MARITIME 

tijdens de zomer van 1952 heeft, in twee zittingen, het zesde 

"Collogue international d’hietoire maritime” plaats gevonden. 

Van de zitting, welke van 13 tot 20 augustus 1962 te Lourenpo 

Marques werd gehouden, volgt hier het verslag uit het Unesco 

tijdschrift "Orient Occident", Vol.VI, ITos.1-2, februari-april 

1963. 

International Commission for Maritime History 

The sixth International Symposium on Maritime History. 

./e have already announced the twofold session (held at Lourenqo Marques 

from 13 to 20 August 1962, and at Venice from 20 to 24 September 1962) 

of the symposium on the Mediterranean and the Indian Ocean organized by 

the International Commission for Maritime History in collaboration with 

the International Historical Association of the Indian Ocean and the 

Centro di Cultura e Civilta of the Giorgio Cini Foundation . 

Vi/e have pleasure in providing our readers, in the present issue, with 

particulars of the work done at Lourenco Marques. The following is an 

extract from the report drawn up by Mr. M.Mollat, after the first session 

for the purposes of the session held a month later at Venice. 

Indian Ocean-Mediterranean, on the one hand, Mediterranean-Indian Ocean, 
on the other, with their common and competitive routes, their reciprocal 
influences, furnished the subject-matter for the meetings at Lourenro 
Marques and Venice. Any historical study of one maritime area must obviou 
ly touch upon others as well, and there is no need to emphasize the 
advantages offered by Venice and the shores of East Africa as observation 

'0. 5. . See Orient-öccident, Vol.V, 15 
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posts. Hence the assistance for this symposium afforded by the Giorgio 
Cini Foundation and the International r-istorical Association of tu@ ±ndian 
Ocean 1. J , . , , 

fhe exchanges of views that took place at Lourengo Marques in August 
1962 were undoubtedly instrumental in clarifying points to be discussed 
in Venice. The following summary will give a better overall view of the 
problems under consideration. 

por some years past, attention has been directed to the Indian Ocean. 
A conference on South Asia, helct in London in June i956, was attended by 
rearesentatives of twenty-one Asian States and by scnolars interested in 
the history of this part" of the world; in November I960, the Pan-Indian 
Ocean Science Association (PIOSA) brought together in Karachi delegates 
from sixteen regions and two international organizations; at the first 
International Conference of Historians of South-East Asia, which was held 
at Singapore in January 1961 and afforded an occasion for valuable con-^ 
tacts, questions concerning maritime history were by no means overlookea- 
for instance, the preparation of a study on the Moluccas was discussed, 

The comments made at Lourengo Marques by Father da Silva Rego, Director 
of the Centre for Overseas Historical Studies, by Dr.H.J.de Graaf, who has 
specialized in the history of the Indian Archipelago, and by Fir .A.Scherer, 
Head of the Archives Service of the Island of Reunion and Secretary- 
General of the International Historical Association of the Indian Ocean 
(AHIOI) placed the area under consideration - the Indian Ocean - in its. 
proper geographical and historical context. In addition, drawing upon his 
recent book, Histoire de 1'Ocean Indien, Dr,A.Toussaint, Director of the 
Archives of Mauritius and President of AHIOI, traced the contour of the 
Indian Ocean. Its eastern boundary seems to be ill defined, out this may 
be said to extend from the Strait of Malacca.to Western Australia. As a 
neighbouring sea and a canal between the Indian Ocean and the Mediterranean 
the Red Sea~cannot be left out of account. However,^the Indian Ocean 
rightly remains the proper sphere of activity of AHIOI 2,. and the report, 
submitted at Lourengo Marques by its Secretary-General described the action 
taken by this body, which is planning the publication of a Manuel 
d*Archivistique Tropicale, preparing a Guide d'Orientation Bibliographique 
de 1'Ocean Indien, publishing a Bulletin, and which intends to set up a 
documentation centre, to establish a card index of old place names and t*5 
list narrative and archaeological sources. 

The Islamic period served as a starting point for the papers submitted 
to the first session of the sixth symposium. Mr.M.Lombard's report on the 
sixth to eleventh-century Mediterranean and Indian Ocean routes afforded 
a valuable introduction. Contributions were sent in by Messrs,J.Doresse, 
charge de mission in Ethiopia, J.Paublée, Professor at the Ecole des 
Langues Orientates, Paris,‘and J.Aubin, lecturer at the Ecole des Hautes 

3?stir is 0 
Mr.J.Sauvaget *s Livre des Merveilles de 1’Inde provided the occasion for 
a discussion on Arab knowledge of the Indian Ocean sea routes and for the 
advancement of the theory that Madagascar was not on the Moslem trade 
routes. This, at any rate, was the supposition put forward by Mr. and 
Mrs.Faublee. Mr.Aubin doubted whether it was correct to think that trade 
between the Persian Gulf and India had been broken off from the eleventh 
to the fourteenth century, since there was no question of a reopening of 
the Arab sea routes in the thirteenth century. If this assumption were 
correct, the Arabs must have practised the art of navigation continuously 

T~m The Inter national Historical Association of the Indian Ocean, at its 
second International Congress, held in I960, asked.the International 
Commission for Maritime History to participate in its work. 

2. AHIOI was founded at Tananarive in May I960. 
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ƒ rooi the time of their first maritime experiences until they came into 
contact v,ith the Portuguese. The problem therefore arose of the nature and 
value of Arab ocean trade and navigational science. 

Kr.Cl.Cahen, in collaboration with Lr ,3 .B.Ser jeairt, sent a brief report 
on the publication of a very rare document - a customs tariff from Aden at 
the end"of the Middle Ages, preserved in the Ambrosiana Library. The late 
hr.Louis Massignon had sent in his study on Magellanic Clouds and their 
Use by Arab Pilots in the Indian Ocean. 

Navigational methods and nautical mapping in the Indian Ocean prior to 
the sixteenth century were dealt with in a report by Commander A.Teixera 
da Mota, who is of the opinion that the Arabs, despite the worth of their 
navigational methods, did not possess nautical maps; the physical differ¬ 
ences between the Ind ian Ocean" and the Mediterranean would partly account 
for the diversity of navigational methods. Scientific progress was passed 
on first from the Indian Ocean to the Mediterranean and then from the 
latter to the Atlantic. A point worth noting is that the sixteenth-century 
Turkish cartographers were informed by the Portuguese about nautical pracr- 
tices in the Indian Ocean. 

It should be pointed out that most of the documentary material now- 
available on the history of the Indian Ocean is of Western origin even if 
it is preserved in the region to which it relates. 
However, Dr.H.J.de Graaf's paper dealt with the eastern boundary of the 
Indian Ocean, and more particularly with the north coast of Java, where 
political, religious, cultural and economic life flourished beyond the 
limits of European penetration. 

The other papers dealt with European navigation, mainly starting from 
the Atlantic."Father da Silva 3ego and Dr. A.Toussaint both made a study 
of the period from the sixteenth to the nineteenth century; the former 
discussed in general terms the problem of the route from Portugal to India, 
while the latter described the sea routes across the Indian Ocean and 
sought to assess their importance from the seventeenth century onwards. 
Dr.A.Iria, Director of Overseas Archives at Lisbon, submitted a sustantial 
directory, intended for publication, of several hundred documents and some 
forty sixteenth- and seventeenth-century prints illustrating the ports on 
the route to the Indies. 

One point to which little attention has hitherto been paid is the way 
in which Western nautical methods were adopted in the East. An inventory 
should therefore be prepared of Oriental and European treatises on navi¬ 
gation. Incidentally, not all the European writings are yet known; Miss 
V.Eau submitted the transcription of an unpublished track-chart dating 
from the end of the sixteenth century. The experts attending the symposium 
also considered another vital problem - the transmission of news. In the 
sixteenth century, land routes were preferred to any other; but in the 
seventeenth, as in the nineteenth, century swift sailing-ships plied 
between India and East Africa, and news was then retransmitted through 
Egypt to the Middle East and Europe. Systematic study would doubtless bring 
to light certain regular features in the links maintained between the 
Indian Ocean and the Mediterranean. 

Study of the Indian Ocean routes since the seventeenth century, as re¬ 
flected in Dr.A.Toussaint's report, was mainly descriptive and shed light 
on a whole set of problems which have never been fully explored. 

Although some remarkable works have been written on trade in the Indian 
Ocean over the past three centuries, the members of the symposium were 
bound to admit that much documentary material has yet to be collected and 
that a wide ranee of problems still remain unsettled. The International 
Historical Association of the Indian Ocean therefore decided to select, for 
the subject of its next congress, to be held in 1966, the history of the 
great commercial companies. 
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In conclusion the discussions at Lourenco Marques may at first, seem 
not to have borne directly on the theme of the symposium. They were mainly 
concerned with the Indian Ocean, much less with the Mediterranean or with 
the relations between the two. Incidentally, this brings out the fact that 
unequal progress has been made with studies of the two maritime . ■- 
areas covered by the symposium. But it was useful to encourage further 
research on the Indian Ocean, since what has already been done throws into 
relief the interdependence of the two seas. Nevertheless, the questions 
suggested for subsequent research were a little too much inspired by 
reflection on the Indian Ocean alone. The International Commission for 
Maritime History is therefore considering the preparation of a history 
and bibliography of the great ocean routes, with special emphasis on the 
period when they became merged. 
Both the Indian Ocean and the Mediterranean provide a link between the 
Bast and the West; the main point, therefore, is to ascertain the part 
played by these two seas in the advance of successive civilizations. 
Leaving the ancient world aside, what phases are we.likely to find? Was 
Moslem expansion alone in giving rise to seven to eight centuries of 
relatione" between the two seas? Should these relations continue to be 
linked up with such important but ‘'stock” dates as Vasco da Gama's journey 
and the building of the Suez Canal? Surely Venice and Genoa justify us in' 
thinking of an "Italian period"? In that case, the preponderance of Italy, 
illustrated by the journeys to India and the Bar East made by the.Venetian 
and Genoese disciples of Marco Polo, would coincide with the decline of 
Venice, to which we might then have to assign a different date. 
Moreover, apart from the Arabs, the Portuguese and the Mediterranean 
peoples in general, the Iranians would have to be taken into account. 
Perhaps upsetting, in our eyes, the accepted picture, the land routes of 
Persia occasionally vied with or supplemented the other ocean routes. We 
can, in fact, agree with Mr.Toussaint in situating "the first period of 
modern European influence in the Indian Ocean" between 1625 and 1815 - 
the heyday of the great companies. It would also be interesting to make.a 
comparison with the phases of the association Atlantic-Pacific. And it is 
against the background of world history that we should view the part play¬ 
ed by the association Mediterranean-Indian Ocean in the new balance which 
it was sought to achieve after 1815. 

Lastly, this historic association has played a decisive role.in a an¬ 
other respect: giving the advantage sometimes to the East sometimes to the 
West, it engendered in the Europe~of the Middle Ages that taste for exotic 
things which was to blossom out in the eighteenth century; and, from the 
sixteenth century onwards, it carried to the East and the Par East the 
concepts, patterns and techniques of Western reason. 

Van Nederlandse zijde waren op deze bijeenkomst aanwezig onze 
leden, mejuffrouw M.W.Jurriaanse als vice-voorzitter en Dr.H. 

J.de Graaf. De teksten van de uitgesproken voordrachten zijn 
gedeponeerd in de bibliotheken van het Kon.Instituut voor 

Taal., Land- en Volkenkunde en van het Hijksarcbief, beide te 
'e Gravenhage. Zij bevatten o.m. de navolgende "rapports" en 

"communications". 

Jean AUBIN, Y a-t-il eu interruption du commerce par mer entre le Golfe 
Persique et 1'Inde du XIc au XIVe siècle? (+ extract). 

H.P. BAEASSIN, Les compagnies de navigation et les expeditions francaises 
dans 1'Océan Indien au XVXIe Siècle. 
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C.B. BOXES, The Querimba islands in 1744. (gedrukt). 
Fernando CAS TELO-BRANDO, The slave-trade between Mozambique and the French 
colonies of the Indian Ocean. 
Jacques et Marcelle FAUBLEE, Madagascar vu par les auteurs arabes avant le 
XIe siècle ( + extract). 
Dr.H.J.de GRAAF', Le röle du i;pasisir" javanais (cöte septentrionale) dans 
les échanges entre 1'Europe et les Moluques (+ extract), 

J.T.HARBYMAN, Outlines of maritime history of St.Augustine’s Bay (Madagas¬ 
car) . (+ extract). 
J.T.aARDYMAN, The Madagascar slave-trade to the Americas (1632-1830). 

Dr.Joaquim Alberto IEIA, Da navegacao portuguesa no Indico no século XVII 
(documentos do Arquivo Histdrico Ultramarino) (+ extract). 
M.W.JUBBIAANSE, Nouvelle loi néerlandaise sur les archives (1962) (+ en¬ 
gelse vertaling). 
Prof.Dr.Hermann KELLENBENZ, Le front portugais-espagnol contre 1'expansion 
des Hollandais dans l'Inde et le service de nouvelles des marchands 
allemands. 
Oom. K.LABBOUSSE, Les expeditions maritimes frangaises du XVIIIme siècle 
en Mer Rouge et au Yemen (+ extract). 
Francisoo Fernandes LOPES, Nota sobre a ilha Rodrigues (+ extract). 

Prof.Michel MOLLATs Passages francais dans 1'Ocean Indien au temps des 
frères Verrazani. 
Caetano MONTEZ, Documentos sobre o Oceano Indico no Arquivo Histórico de 
Mozambique. 
P.F.ïTOUGAREDE, Qualites nautiques des navires arabes (+ extract). 
Prod.Dr.Virginia Roberts BAU, Aspectos étnico-culturais da Ilha de Mozam¬ 
bique em 1822. 
Prof.Dr.Virginia Roberts RAU, Un routier inédit de Vincente de Sintra de 
Goa au Mozambique. 
Prof.Antonio da SILVA RBGO, ^uelques problèmes de l'histoire maritime de 
1'Ocean Indien. 
Com.A.TEIXEIRA DA MOTA, Nouveau elements sur le pilote Lourenco Marques 
(+ extract). 
Com.A.TEIXEIBA DA MOTA, Méthodes de navigation et cartographie nautioue 
dans l'Océan Indien avant le XVIe siècle (+ extract). 
Dr.A.TOUSSAINT, Les routes de l'Océan Indien aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Dr.A.TONSSAINT, Rapport sur la route des lies. 

} 
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COLLSCTIBS EN TEUTOONSTELLINGEN 

Een belangrijke aanwinst van het "United States National Museum" 

te Washingtons de "gunboat PHILADELPHIA" uit de Amerikaanse vrij¬ 

heidsoorlog . 

A most important accession was acquired by the division of naval 

history, the Continental gunboat PHILADELPHIA. Oldest major American 

naval relic of the Revolutionary War, this vessel reached final moorings 

early in December 1961, when it was moved into the new Museum of History 

and Technology. A shot-scarred survivor of Benedict Arnold's gallant 

flotilla that opposed superior British invasion forces on Lake Champlain 

this flat-bottomed gunboat was sunk at the Battle of Valcour Island on 

October 11,1776. For nearly 159 years the PHILADELPHIA lay on the muddy 

bottom of Valcour Bay, before she was located and raised intact in 1935 

through the skillful efforts of Col. Lorenzo F.Hagglund, of New York, 

who donated the historic warship. Over 700 objects were recovered from 

the 54-foot gunboat, including her entire main battery of 9- and 12- 

pound guns, with their original carriages, as well as numerous other 

items of ship's equipage and the crew's gear, . 

Under the direction of curator Philip K.Lundeberg, special measures 

were taken to insure safe delivery of the gunboat PHILADELPHIA from up¬ 

state New York during July 1961. This vessel's entire oaken hull and 

major fittings were impregnated with spray applications of polyethylene 

glycol (33i°) for basic preservation and to render her more limber in 

transit. It is worthy of special mention that, although submerged in 

fresh water for nearly 159 years, this historic warship proved remarkably 

durable, notably in the area of her bottom planking. Encased in a stout 

boat-shaped crate designed by curator of transportation Howard I.Chapelle, 

the PHILADELPHIA was skidded overland half a mile to the shores of Lake 

Champlain, ramped out to an awaiting barge, and towed through the Lake 

Champlain-Hudson River Canal to Albany. Here the Coast Guard buoy tender 

FIREBUSH expertly hoisted the 54-foot gunboat into her main well deck and 

proceeded via the intercoastal waterway to the nation's capital, where 

she temporarily found haven at the Naval Weapons Plant. 

On December 12, 1961, the PHILADELPHIA was swung into the third floor 

of the new Museum of History and Technology to await completion of her 

special exhibit hall. 

Further applications of polyethylene glycol strengthened with a suit¬ 

able fungicide are contemplated for the completion of the gunboat's 
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preservation. Steps meanwhile had been taken under the direction of head 

curator Mendel L.Peterson, to preserve some 720 individual objects re¬ 

covered with the gunboat. Museum aide John P.Ellis applied a similar 

solution of the preservative to smaller wooden items. Ferrous objects in 

the collection have been cleaned, repaired, and coated either with hot 

wax or Krylon, depending on surface condition..... 

Annual Report 1962, 

U.S.National Museum,!ashington D.C. 

p. 47, 57. 

Het Scheepvaartmuseum te Brake 

BRAKE. Schiffahrtsmuseum der Oldenburger Weserhaien. 

Museumsfiihrer v. Dr ,Fr .Carstens. 1962,50 S. 

Uit dem vorliegenden Buch ist ein neuer Typ eines Museumsführers heraus- 

gestellt worden. Nach einer kurzen einleitenden Übersicht über die Ge- 

schichte der Schiffahrt und des Segelschiffbaus in den Hafenstadten 

Brake und Elsfleth (in deutsober und englischer Sprache) folgt auf 23 

ganzseitigen Tafeln (2 davon farbig) und 2 Textabbildungen ein gut aue- 

gewahlter Querschnitt der ausgestellten Gemalde, Seekarten und Modelle. 

Auf den nebenstehenden Seiten sind historische und kulturgeschichtliche 

Erlauterungen gegeben (ebenfalls in deutsch und englisch). Das Buch ist 

so abgefaSt, daB es auch unabhangig vom Museumsbesuch mit Interesse ge- 

lesen werden kann und erfiillt damit einen doppelten Zweck: einmal über 

die Geschichte der Oldenburger -veserhafen zu unterrichten und gleich- 

zeitig fur den Besuch des Museums zu werben. Es ist sowohl im Braker 

Schiffahrtsmuseum erhaltlich wie auch durch den Buchhandel zu beziehen. 

Het Rational Maritime Museum te Greenwich zette in 1962 en 1963 aan 

de publicatie van speciale onderwerpen gewijde boekjes met illustra¬ 

ties uit het Museumbezit voort mets 

Travellers by sea. London, H.M.S.O., 1962 

Naval swords and firearms. London, H.M.S.O., 1962 

Ship portraits in the Nat.Maritime Museum. London, H.M.S.O., 1963. 
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Verschenen 

museum1'. 

Enkhuizen, 196! 

ADAM, PAOLs 

EESNASD, A.P.E 

BEYLEN, J.VANs 

BOSB, W.DENs 

COX, J.G.: 

is: LESCKRIJVErTDE gids van het rijksmuseum “Zuiderzee- 

. 23 p. ill. krt. 

LIP5BATÜÜB 

UIT' DE TIJDSCHRIFTEN 

Perspectives et méthodes de 1'archéologie sous- 

marine. In: Etudes et sports sous-marins, 12 1961, 

p.31-47. 

Schrijver geeft een overzicht van de prestaties van 

de wetenschappelijk geschoolde sportduikers in de 

Middellandse zee. 

.J.J.s Een terugblik op de vierdaagse zeeslag (11-14 juni 

1666). In: Marineblad, 73, 3 april 1963, p.376-389. 

De uitbeelding en documentaire waarde van schepen 

bij enkele oude meesters. In: Bulletin van de Kon. 

Musea voor Schone Kunsten te Brussel, 10 september 

1961. 

Kieuw licht op de Perzische oorlogen. In: De Gids 

126, 2 februari 1963, p.126-143. 

Naar aanleiding van de inscriptie op de zuil van 

ïroizen. De besluiten van de Baad en de Volksverga¬ 

dering in Athene van circa juni 480 v.Chr. omtrent 

de evacuatie van de stad, het bemannen van de nieu¬ 

we, onder Themistocles’ leiding gebouwde vloot, de 

taak van die vloot, etc. Al bevat de inscriptie van 

Iroizen waarschijnlijk geen authentiek volksbesluit, 

maar is zij een latere bewerking toch vormt de in- 

houd een welkome aanvulling op de bekende gegevens 

over de voorgeschiedenis van de slag bij Salamis, 

Het offensief optreden der zeestrijdkrachten in het 

licht der huidige machtsverhoudingen. In: Orgaan 

van de Vereniging ter beoefening van de krijgswe¬ 

tenschap, 62, 1961, 3. 
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Afgunst en ruzie tussen leermeesters in de stuur¬ 

manskunst. Overdruk van Jaarverslag 1959, I960 en 
1961 van de Vereniging Nederlandsen Historisch 
Scheepvaart Museum, Amsterdam. 

FASANO-G-UARINI, ELENA: Comment naviguent les galères. In; Annales. Eco¬ 
nomies, sociétés, civilisations. Paris, 16, 1961, 

p.279-296. 

Een onderzoek naar de verhouding tussen vaar- en 

ligtijd en tussen roei- en zeilvermogen van een ga¬ 
lei, aan de hand van een reisbeschrijving in 1595 
naar Constantinopel. 

FORBES, R.J.; 

LA1TGEDIJK, K.: 

Asfalt voor het biezen kistje. In; De modelbouwer, 

24, 1962, p.379. 
De coracle, currach en quffa. 

Een Van de Velde-aankoop voor Kardinaal Leopoldo de 
Medici in het jaar 1672. In; Oud Holland 1961, 

p.97. 

OKLEFROTHjW.; 

q jt rq rny 17 • 

-AY, K.DE 

WINTER, HEINRICH; 

Die Bedeutung des Seeschiffahrt im Rahmen der \7irt- 

schaft eines Landes und ihr Aufbau in Entwicklungs- 
landern. In: Internationales Archiv für Verkehrswe- 

sen, LL.November 1962, p.393-395. 

A draught of a Jacobean three-decker. Ihe Prince 

Royal? In: Mariner's Mirror, 47,1961, p.170-177. 

Het ontstaan en de ontwikkeling van de voorschrif¬ 
ten in de Koninklijke Marine. In: Marineblad 73, 2 

maart 1963, p.254-279. 

New light on the Behaim problem. In: Actas.Congresso 

international de Historie dos Descobrimintos, Lisboa 
1961. Vol.II. 

NIEUWE UITGAVEN 

0 o r 1 o g s marine 

ANDERSON. R.C.: Oared fighting ships. London.Marshall 1962. 116 p. 
48 ill. 
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«SMSTR07G,WARREN: 

BARTLETT, C.J.s 

BEACH, EDWARD L. 

BRENNECKE, JOCHEN s 

BROOKS, E.W .: 

COLLIER, R.s 

EASTON, A.; 

Cruise of a corsair. London,Cassell,1063. 216 p. ill. 

Great Britain and sea power, 1815-1853. London, 

Oxford University Press, 1963. 363 p. 

Dr.Bartlett’s purpose is to examine the main factors 

which determined the naval policy of successive 

British governments, and, in particular, the fluctuat¬ 

ions in the uneasy balance between the demand for eco¬ 

nomy and concern for national security. 

Here lies the book’s most important contribution to 

our knowledge of this period ... (The Times Literary 

Supplt, 17 May 1963). 

Around the world submerged. 2nd printing. New York; 

Lolt. Rinehart ° Winston, 1963. ill. 

The voyage of the Triton. Captain Beach is on February 

4, I960,, in the Pentagon given orders to take the 

nuclear-powered submarine around the world without 

surfacing following the route Magellan followed 441 

years before. Captain Beach describes that peril- 

fraught voyage; the crisis of the critically ill sea¬ 

man; the mechanical and electrical emergencies climax¬ 

ed by the loss of the fathometer, essential for safe 

passage between uncharted undersea mountains; the 

inevitable tensions among the 184 men forced to live 

under water for 84 days in 440 feet of space. He 

tells, too, of the remarkable courage and adaptabili¬ 

ty of the crew, who did not know until they were well 

under way that this voyage would be more than a short 

shakedown cruise. 

The Tirpitz. London,Robert Hcale, 1963. 188 p. 12 ill. 

The English naval forces, 1199-1272. London„Pordes 

1963. 228 p. 

This monography originally appeared some 30 years 

ago. It is now re-issued by means of a photographic 

reprint. 

Dünkirchen. Trsl. into German by G.Wandel p O.Katz. 

London, Barmerley, 1962. 366 p. 

50 North. An Atlantic battleground. London Eyre * 

Spottiswoode, 1963. 288 p. maps. 
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FIELD Jr.,JAMES A.i History of United States naval operations: Korea. 

Washington, Department of the Navy U.S.A., 1962. 

XVI,439 P- ill. maps. 

GBAHAM,GEBALD 3. * B.A.HUMFHBEYS (ed.): The Navy and South America,1807- 

1823. 
Correspondence of the commanders-in-chief on the 

South American station. London,1962. XXXIV. 394 p. 

maps (Publications of the Navy Becords Society,104). 

HELM, THOMAS: Ordeal by sea. The tragedy of the U.S.S.Indianapolis. 

New York, Dodd, 1963. 243 p. ill. 

The account of the sinking by a Japanese sub of the 

U.S.5.Indianapolis shortly after the cruiser had 

fulfilled her top secret mission of delivering the 

atom bomb that was to be dropped on Hiroshima. 

Of the crew of 1196 officers and men only 317 were 

rescued after five agonizing days in shark-filled 

water. 

ITO, M. : The end of the Imperial Japanese navy. Trsl. from 

Japanese by B.Pingav * A.Kuroda. London,Weidenfeld p 

Nicholson,1963. 240 p. ill. 

Mr.Ito is a leading Japanese military commentator 

specializing in naval affairs and personally acquaint¬ 

ed with the leading figures in the armed forces. His 

book is permeated with nostalgic regret for the 

destruction of the navy he so much admires in a war 

which, he claims, many of its leaders knew from the 

first to be hopeless ... His accounts of the major 

battles and his analysis of the reasons for victory 

or defeat do not differ significantly from those of 

the United States historian, Professor Morison ... 

What gives the book its particular flavour are its 

revelations of the Japanese national character in 

relation to war ... Very few sources are identified 

and this particularly lessens the authority of the 

interesting discussion of the divisions among Japanese 

leaders about the possibility of winning a war against 

the United States and Great Britain. Mr.Ito maintains 

that all the responsible leaders of the Navy realized 
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that in the long run the superior resources of the 

United States would prevail, but that they had neither 

the political skill nor courage to say this decisively 

enough to overcome the irresponsible bellicosity of 

the Army. To this extent he feels that the blame for 

the loss of Japan’s great fleet "must rest not on the 

enemy who destroyed it, but on Japan itself" ... 

Mr.Ito concentrates on the main naval actions, which 

in the beginning assured Japan's destruction of the 

British and Dutch empires in the Far East and the 

occupation of the Philippines, began to turn the ba¬ 

lance against her in the Coral Sea, and. at Leyte, the 

greatest naval battle of all time, resulted in the 

destruction of her fleet, as a major factor in the war. 

To this last battle Mr.Ito devotes three chapters ... 

In his final assessment of the reasons for his navy's 

defeat despite its professional skill and fanatically 

high morale which persisted to the end, Mr.Ito gives 

first place to the great resources, professional com¬ 

petence and bravery of its main opponent, and brings 

out the lack of radar, a. faulty command structure and 

failure to use its submarine arm offensively as the 

main weaknesses of the Imperial Navy. (The Times Lite¬ 

rary Supplt., 5 July 1963). 

JONES,VIRGIL CARRINGTON! The Civil war at sea. New York; Holt, Rinehart & 
Winston, 1960-1963. I. The blockaders. II. The river 

war. III. The final effort. 

LALi.ERS, C.J.s Eet Koninklijk Instituut voor de Marine. Een sociolo¬ 

gische analyse van de inlijving van groepen adspirant- 

of'ficieren in de zeemacht. 

Assen. Van Gorcum,1963. 501,685 p. Proefschrift Gem. 

Univ. Amsterdam. 

Dr.Lammere heeft als corveeër gevaren op een repatri¬ 

antenschip tussen Djakarta, Singapore Bangkok en Soe- 

rabaja. Hij werkte aan boord van een schip Nederland- 

West-Indië en retour en monsterde aan voor een reis 

naar de Ver.-Staten, waar hij college liep aan de Uni- 

versiteit van Michigan. Hij studeerde in Amsterdam 
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sociografie en sociologie en vervulde zijn militaire 

dienstplicht bij de marine. 

MATT,P.B. *■ B.ROBERTSON: United States Navy and Marine Corps Fighters, 

1918-1962. Letchworth, Harleyford Publ., 1962. 248 p. 

370 ill. 

MILLINGTON-DRAKE, Sir E.s The drama oi Grai Spee and the Battle of The 

Plate. A documentary, chronological anthology 1914- 

1962. London, Peter Davies,1963. ill. (verschijnt 

binnenkort). 

MOBDAL, JACQUES s 25 siècles de guerre sur tner. 2 vol. 1. Aux temps de 

la rame et de la voile. 2. Les grandes batailles na- ■ 
vales contemporaines. Yerviers,Gerard,1962. (Marabout— 

Universite, 14-15). 

De schrijver heeft in 1959 de "Grand prix de l’his— 

toire" van de Académie franeaise gekregen voor zijn 

"flistoire de la Marine pendant la Seconde Guerre 

Mondiale". 

I OBIS OP ,3 AMU AL ELlOT: The two-ocean war. A short history of the United 

States Navy in the Second World War. Boston; Atlantic- 

Little, Brown,1963. 611 p. ill. charts. 

The two-ocean war is essentially a condensation into 

one by the author of his 15 volumes (The history of 

United States naval operation in World War II). The 

new book -contains, however, additional data and 

emendation on recent publications, and a new first 

chapter on the period 1919-1939. (The New York Times 

Book Review, 9 June 1963). 

OGDEN, GRAEME: My sea lady. The story of K.M.S.Lady Madeleine 1941- 

1943. London,Lutchinson,1963. 216 p. 25 ill. 

A vivid record of escort duty on the winter and summer 

Arctic convoys! the personal narrative of the Command¬ 

ing officer. 

The war and Colonel Warden. London,Harrap.1963. 428 p. 

50 ill. 

Colonel Warden is een schuilnaam van Sir Winston 

Churchill. 
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PEELLE,GEORGE HEEEY: The opening of Japan. A diary of discovery in the far 

East, 1853-1650. Edited by Boleslaw Szczesniak. 

Norman,University of Oklahonra Press, 1963. 453 p. 

Gebaseerd op brieven, die, ondanks de voor deze expe¬ 

ditie geldende strenge censuur, aan het makend oog der 

overheid zijn ontgaan. De illustraties zijn naar Ja- 

p nise afbeeldingen van Perry en zijn officieren. 

The Portuguese off the South Arabian Coast, hadrami 

chronicles with Yemeni and European accounts of Dutch 

pirates off Hocha in the seventeenth century. London 

Oxford University Presss 1963. 246 p. 14 pits. 2 maps. 

Venezia e i cor sari, 1580-1615. Bari,Editori Laterza, TEKENT I, ALBERTO; 

1962. 204 p. 
for the English reader perhaps the most important 

chapters describe the pernicious role played by 

Elisabeth I’s England in the Mediterranean when 

Venice was trying to put down some of the worst piracy 

the world has ever known. The number of cases cited 

here of the English "gentlemen privateers" at their 

most ungentlemenly games is never mentioned in our 

history books, and it may shock the English reader... 

But there are plenty of other good reasons for reading 

it - the revelations about the Uscocchi who terrorized 

the Adriatic, or the internecine fights between Ita¬ 

lian states themselves, for and against the pirates, 

Then there are the Spaniard's intrigues to embarrass 

their Italian neighbours, when all good Latin and 

Catholic states should have united against the infidel 

And the all-conquering Turk himself, alternately con¬ 

demning and justifying the pirates as it suited his 

national interests. (The Times Literary Supplt.. 7 

December 1962). 

IEY fought under the sea. The dramatic history of submarine warfare from 

its earliest beginnings. Harrisburg, The Stackpole 

Cy, 1962. 

politique dans 1'armee et la marine sovietique (source 

sovietiue).Paris,1961. 18 p. (rotes et etudes docu¬ 

mentaires, 2817. La documentation francaise série 

politique CCLE). 
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T3ÜJI, KASANOBU: 

VARILLON, F.: 

Y/AGNER, HALTER: 

Zeescheep 

BÜCKFÜHBER, G.: 

EBDMENGER, J.: 

LEUBUSCHER, CH.: 

MOOKERJI, B.X.: 

NEWTON, JOHN: 

STAFF, FRANKj 

Singapore: the Japanese version. Trsl. by Harearet E. 

Lake. Ed. by H.V.Howe. New York,St .Martins Press,. 1962 

XXVI, 358 p. ill. maps, portr. 

1ste uitgave in het Japans 1952. 

i arms au combat. Paris,Librairie Académique Perrin. 

1963. ill. (Collection Histoire). 

De la glorieuse histoire du "Siroco” au combat de 

Koh-Chang, le drame de Mers el-Kebir et autres ... 

Die obersten Behörden der k. und k. Kriegsmarine 

1856-1918. Wien. Berger, 1961. X, 166 p. (Mitteilungen 

des osterreichischen Staatsarchivs. Erganzungsband 6) 

vaart 

Die Entwicklung der Seewirtschaft in der Deutschen 

Demokratischen Republik. Band I. 1945-1960. Berlin, 

Verlag für Verkehrsweeen, 1963. 450 p. ill. 

Die Amendung des EwG-Vertrages auf Seeschiffahrt und 

Luftf'ahrt. Zur Auslegung des Art. 84, Abs. 2 des Ver- 

trages. Hamburg} Cram, de Gruyter,1962. XII,180 p. 

The West African shipping trade, 1909-1939. Leiden, 

Sijthoif,1963. 109 p. 

Indian shipping. London, Probsthain, 1962. XV,206 p. 

20 pits. 

The journal of a slave trader, 1750-1754. Edited by 

B.Martin and K.Spurrell. London,Epwortb Fress,1962. 

121 p. 

Newton, after his tumultuous conversion to Christian¬ 

ity, continued as captain of a slave ship. Later he 

became a powerful opponent of slavery and did much to 

bring nilberforce into the abolitionist movement ... 

(The Times Literary Supplt., 7 December 1962). 

The transatlantic mail. London,Adlard Coles in asso¬ 

ciation with Rupert Hart-Davies,1963. 192 p. ill. 

British shipping and world competition. London 

Athlone Press, 1962 X, 436 p. 

STUBKEY, S.G.: 
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C OLEJWAN -C OOKE, 

F ACLIESH, • LEM 

JOHI\T: Discovery II in the Antarctic. The story of British 

research in the Southern Seas. Londonodhams 1963. 

260 p. ill. 

. G ü iiAETIIT L.KRIEGER: The privateers. A raiding voyage to 

the Great South Sta. New York,Random House 1962. 368 p. 

Ask the average student who Woodes Rogers was and the 

changes are that he never heard of the man. Dampier 

yes; nearly everyone has read of the brilliant navi¬ 

gator, naturalist and historian. And who doesn't know 

the frame of Alexander Selkirk, the original Robinson 

Crusoe? Yet Woodes Rogers, William Dampier and Alexan¬ 

der Selkirk were all part of a little-remembered 

circumnavigation of the world, and its was Rogers who 

commanded the expedition and to whom the major share 

of the credit must be given for its success. It was an 

expedition that altered forever the power relation¬ 

ships of the eighteenth century, and the fullest ac¬ 

count of it was written by Rogers himself. His "a 

cruising voyage round the world" was a best-seller 

and for many years was required equipment in the chart 

racks of ships venturing out on the waters he had ! 

pioneered. Still Woodes Rogers had no biographer until 

a few years ago, and even then Bryan Little's excellent 

biography is entitled "Crusoe's Captain". Now Rogers 

receives his due in another book. Here is the full and 

fascinating account of the voyage of the commissioned 

English privateers Duke and Duchess, across the Atlan¬ 

tic, around Cape Horn and on across the Pacific - a 

voyage that took three years ( 1708-1711) killed near¬ 

ly a third of the ship’s complement accounted for 

twenty enemy vessels, provided the genesis for Defoe's 

"Robinson Crusoe" and most important, shattered for all 

time the Spanish monopoly in the Pacific ... (The New 

York Times Book Review, 23 September 1962). 

Een Engelse uitgave is onder de titel "Fabulous voyage" 

in 1963 te Londen verschenen bij Gollancz. 

Parry of the Arctic. The life story of Admiral Sir 

Edward Parry,1790-1855. London,Chatto * Windus, 1Q63. 

(verschijnt binnenkort). 

PARRY, 
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PERRY, T.K. % D.K.SIMPSON (ed.)s Drawings by William Westall. Landscape 

artist on board H.IvI.S. Investigator during the circum¬ 

navigation of Australia by Captain Matthew Flinders 

R.H. in 1601-1803- London, The Royal Commonwealth 

Society,1962. 80 p. pits. 

VEELIFDEN,CHARLES: Columbus. Vertaald uit het Duits door P.P.N.Gastelein. 

*s Gravenhage,Kruseman,1962. 96 p. (Kopstukken uit de 

geschiedenis,6). 

WILLIAMSON, J.A.: The Cabot voyages and Bristol discovery under Henry VII. 

kith the cartography of the voyages by R.A.Skelton. 

London,Cambridge University Press, 1962. XVI 332 p. 

14 pits. 5 maps (Hakluyt Society Publications, 2nd 

series,OHX). 

The voyages of John and Sebastian Cabot and their 

English comtemporariee were made, for the most part 

in search of a westward passage to sia and they 

resulted in the revelation of North America. 

The evidences are printed here, with an indication of 

their origins. Some are obscure in meaning, incomplete 

in statement, or mutually contradictory; and we are 

left with the certainty that important documents have 

existed or may now exist, which are still unknown. 

Dr.Williamson interprets the evidence we have. Parts 

of his undertakings are in the nature of detective 

work and he does not claim that his solutions are 

final, which would be impossible in the face of new 

evidence that may at any time occur. Cabot study is a 

continuing mental adventure. 

S cheepsbouw 

BROWNE, DOUGLAS G.: The floating bulwark. The story of the fighting ship 

1514-1942. London.Cassell,1963. 288 p. 25 ill. 

DAVIS,RALPH: The rise of the English shipping industry in the 17th 

and 18th centuries. London,Macmillan, 1962. VIII.427 p. 

8 pits. 

HAWKEY,ARTHUR: H.M.S.Captain. London,Bell,1963. 187 p. ill. 

The coloursful, tense story of an early ironclad whose 

revolutionary design caused a widespread public furore 

and whose swift and tragic end stunned the nation. 
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KEbSKEF Si., K.: 

KR OSCEEL,GLF'TEB & 

LaC-.EEE. PAUL A E 

Hollandse jachten van de toekomst, Assen, Born 1963. 

oblong. 156 p. ill. 

AUGUST LUDVIG EVBBS; Lie deutsche S lotte, 1848-1954. 

Oeschichte des deutschen KriegsscLiffbaus in 435 

Bildern. Wilhelmehaven, Lohse-Eissins Verlag 1962. 

28 p.43f’ll. 

IJS WIP2 i Die Schiffe der VÖlker. Traum-G-es chicht e-Tech- 

nik. Olten,'-alter Verlag, 1962. 640 p. 600 ill. 

Das ..erk bietet eine umfassende l.enschheitsgeschichte 

in der Darstellung des Schiffes bei den Fatar- and 

liulturvolkern in allen Formen und Gestalten. 

LENTO"', R.T. 2 J.J.COLLEDGE: Warships of World War II. Part 4; Auxiliary 

fighting vessels. Hampton Court, I. .Allan 196 3 80 p 

60 ill. 

I AC BB IDE, BOBEBT: Civil war ironclads. The dawn of naval armor. Phila¬ 

delphia/Few York, Chilton Books, 1962. 183 p. ill. 

MOCEITSUBA, A.: Les sous-marins du Soleil Levant, 1941-45. Trsl. en 

franpais par B.Jouan. Paris, Presses de la Cite/Lon¬ 

don, Barmerlea Book Sales, 1963. 250 p. 

SCHOFIELD,WILLIAM G.;Destroyers 60 years. Chicago; Band,McNally,1963. 

(verschijnt binnenkort). 

SCUBBELL, C .E.; Warships of World War I. Part 6: Battleships of other 

nations. Hampton Court, I. Allan, 1963. 64 p. 6-1 ill. 

VEEP, ABIE VAN DEB; Nederlandse zeevisserijschepen. Trawlers, loggers, 

kotters. Alkmaar, De Alk, 1963. 64 p. ill. (De alken¬ 

reeks, beeld-encyclopedie, 73). 

Haven- en Zee werken 

~INCHING" ON, W.i The port of Bristol in the 18th century. Bristol Hist 

Assn, Bristol Branch, The University,1962. 24 p. 7 

ill. 

B e d d i n g s w e z e n 

BOOY. H.Th. DE; Hier reddingboot "Brandaris". Amsterdam Ploegsma 1952 

135 p. ill. 

K'BFEEE,JOSEPH SIDIED with VICTOB DOESENi Navy diver. London, Hale 196 3. 

190 a. ill. 
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lvir .Zarneke became a master diver in the United States 

T'avy. He worked among the wrecks of Pearl Harbor. He 

dived in the Korean War. His career plumbed danger 

and excitement. This book brings both to the surface 

well. (Times Literary Supplt., 6 Eebr.1963). 

KORN, JERRY? The raising of the Queen. London,Gollancz,1963.287 p. 

NICHOLL, G.W.R.; Survival at sea. The development, operation and 

design of inflatable marine life-saving equipment. 

London,Adlard Ooles,1963. (verschijnt binnenkort). 

Stuurmans kunst 

BOURNE W. i \ regiment for the sea and other writings on navi¬ 

gation. Ed. by E.G.R.Taylor. London Cambridge Univer¬ 

sity Fress 1963. ZZZVI, 464 p. 16 figs. (Hakluyt 

Society Publications). 

William Bourne, of Gravesend, by trade a gunner, was 

a successful writer of a nevv type of textbook. Neither 

a scholar nor of gentle birth, both of which were 

regarded as the prerequisites of authorship in the 

sixteenth century, when scientific books were expect¬ 

ed to appear only in universities and to be read only 

by those fluent in Latin, Bourne nevertheless produc¬ 

ed a whole series of technical manuals, written in 

English for the artisans and craftsmen of his own 

class. 

DRUKLOIHD, 

A Regiment for the Sea, which forms the core of the 

volume, is perhaps the earliest technical manual 

written by an Englishman. It is not simply a set of 

rules for navigation, for Bourne wrote much as he 

spoke, so that out of this instruction book for 

sailors a clear picture of the man himself emerges; 

serious, reliable, patriotic and with this inborn 

impulse to pass on his knowledge to others. 

Gap of danger. London,Allan, 1963. 170 p. ill. 

ïür .Drummond dramatizes life on the ocean weather 

ships. He fringe out the strains and excitements of 

the work. 

JOHN D.i 
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Marine cartography in Britain. A history of the sea 

chart to 1655. Leicester, Leicester University Press 

1962. 222,42 p. ill. maps. facs. 

Die Karten der seefahrenden Völker Siideuropas bis zum 

ersten Bruck der Erdbeschreibung des Ptolemaus. Zur 

Geschichte der Erdkunde im letzten Drittel des Mittel- 

alters. Amsterdam, Meridian Publ.Gy., 1961. 70 p. 10 

folding pits. 

Peprinted from the original edition 1871. 

Becht van de zee 

C0L0MB0S, C.J.; International law of the sea. London; Longmans Green 

1962. 836 p. rev. ed. 

MCDOUGAL, M.S. f*r W.T.BURKE: I'he public order of the oceans. London Oxford 

University Press, 1963. 1260 p. 

SMITH, H.A.: The lav. ana custom of the sea. 3rd. ed. London. 

Stevens, 1959. 291 p. 

D e Schep e 1 i n a 

DEENTH, P.J.D.: Een onderzoek naar de motieven bij het kiezen van een 

beroeps een empirische studie betreffende de keuze 

van een levens- en een werksituatie bij de Koninklijke 

Marine. Amsterdam, I960. 283 p. Proefschrift Vrije 

Universiteit Amsterdam. 

LLOYD, C. * J.L.3.C0ULTE3: Medicine and the navy. Vol.4: 1815-1900. Edin¬ 

burgh, E. v S.Livingstone,1963. 312 p. 14 ill. 

VERSLAG van de Nederlandse delegatie naar de Internationale Conferentie 

voor de beveiliging van mensenlevens op zee gehouden 

te Londen van 17 mei tot en met 17 juni I960. 

's Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf. 

1961. 382 p. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

(+ final Act of the International Conference on Safety 

of Life at Sea, With annexes). 

BOLINSOK, . .K.W.s 

WUTKE, H.: 

Varia 

ENGLISH-Bussian naval dictionary. London,Collet's Holdings,1963. 851 p. 
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VEMEHIGINGS; IBUWS 

JAA3VEBSLAG 1962 

Leden 

In de loop van 1962 traden 32 nieuwe leden toe. Twee studenten verdwe¬ 

nen zonder opgave van adres. Vier personen bedankten voor bet lidmaatschap 

Wij herdenken vice-admiraal C.J.Baron van isbeck, die op 5 november over¬ 

leed . 

Op 1 januari van dit jaar bedroeg het ledental van de Vereniging 95. 

Activiteiten 

1. Jaarvergadering 

Zaterdag 7 april 1962 vond in het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te 

Botterdam de jaarvergadering plaats. Bij deze gelegenheid hield Mr.B. van 

't Hoff een voordracht over "Mercator's wereldkaart ten gebruike van de 

zeevaarders". 

2. Mededelingenblad 

Van het Mededelingenblad zagen 4 nummers het licht. Enkele trouwe con¬ 

tribuanten niet te na gesproken, moet ons van het hart, dat de medewerking 

van de overgrote meerderheid van de leden zeer gering is. Er moge hier 

nogmaals de nadruk op worden gelegd, dat het doel van onze Vereniging het 

stimuleren is van de studie der zeegeschiedenis. Ons periodiek biedt de 

mogelijkheid om het wetenschappelijk werk van de leden in een kring van 

geïnteresseerden bekend te maken. In hoeverre de inhoud op het ogenblik 

aan dit doel beantwoord, is maar al te duidelijk. 

Wat de financiële zijde van de uitgave van het Mededelingenblad betreft 

kunnen wij met dankbaarheid vermelden, dat door bemiddeling van ons lid, 

prof.Büter, de publicatie werd verzorgd door het Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis voor niet meer dan de kosten van het materiaal. 

De bestrijding daarvan kon daarenboven worden gefinancierd door een subsi¬ 

die van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen. Het 

Mededelingenblad kost de Vereniging dus eigenlijk niets. 

3. Andere publicaties 

Door toedoen van het Historisch Genootschap te Utrecht was het mogelijk 

de leden, tegen gereduceerde prijs, een overdruk aan te bieden van een 

door dit Genootschap gepubliceerd "Journaal van Piet Eeijn", bewerkt door 

ons lid L.M. Akveld en van een kaart voorzien door ons lid I.L.Diekerhoff. 
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Het zeevaartkundig tijdschrift De Zee stelde gratis een aantal exempla¬ 

ren ter beschikking van haar bijzondere aflevering over "De kaart van Mer¬ 

cator en haar: ontvangst bij de zeevaart" door ons lid, Br.E. Crone. 

Van beide mogelijkheden is een gretig gebruik gemaakt. 

Internationaal contact 

Als "sous-commission" van de "Commission internationale d'histoire 

maritime" heeft de Vereniging betreffende verschillende activiteiten over¬ 

leg gepleegd met het overkoepelend internationaal orgaan. 

A. De revisie van het "Glossaire nauticue" van Jal. Hiermee is een inter¬ 

nationale groep bezig. Het Bestuur heeft vergeefs getracho contact te 

krijgen met de medewerker voor Nederland, prof. Valkhoff uit Zuid-Afrika. 

Wel ontvingen wij het tweede "Bulletin" van de Commission d'histoire mari¬ 

time", dat een gedetailleerde opgave van werkwijze en huidige stand van 

zaken van de Jal revisie bevat. 
len behoeve van geïnteresseerden vroegen wij een aantal exemplaren van ge¬ 

noemd Bulletin aan. Er zijn voor liefhebbers nog enkele beschikbaar. 

B. Met de samenstelling van een "Catalogue international des musées", een 

lijst van internationaal museumbezit op het gebied van de zeegeschiedenis, 

is een schuchter begin gemaakt. Ket werk schijnt zich nog te bepalen uou 

het opstellen van een vragenlijst. Op advies van onze voorzitter heeft 

nrof Adam in Parijs zich gewend tot de "International Council of Museums" 

C. Onder leiding van de Belgische professor Verlinden is men doende een 

internationale "Bibliographic de l'histoire des grandea routes maritimes" 

voor te bereiden. Het Bestuur heeft Prof. Verbinden, op diens verzoeK, een 

aantal namen genoemd van Nederlanders, die bij uitstek op de hoogte zijn 

van de literatuur van het betreffende onderwerp. 

Waar voor Nederland, dat op dit gebied over zo uitmuntend bibliografisch 

materiaal beschikt, de behoefte aan een dergelijke tijdrovende en kostbare 

publicatie gering is, en omdat het Bestuur, na overleg met deskundigen 

zich evenmin kan verenigen met de technische opzet van dit plan, hebben 

wij gemeend in eerste instantie aan de uitwerking niet actief te moeten 

deelnemen. 

D. Op internationaal maritiem historisch gebied kan tevens genoemd worden 

het zesde "Collogue international d'histoire maritime". In twee zittingen 

deze zomer, te Venetië en in Louren^o Marqués zijn verschillende aspecten 

behandeld van één onderwerp "les routes maritimes de l'Inde", nl. "en 

Méditerranee" en "dans 1'Ocean indien". 
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Het Venetiaanse colloquium, dat door kej. van Overeetn werd bijgewoond, 

liet qua organisatie en verloop veel te wensen over. Eet congres te Lou- 

ren$o Marques, waar onze leden, Mej.Jurriaanse, als vice-voorzitster en 

Dr. de Graaf aanwezig waren, was uit zeehistorisch oogpunt belangrijk. 

Door de zorg van de Nederlandse deelnemers zijn de integrale teksten van 

de gehouden voordrachten te raadplegen op het Bijksarchief en op het Kon. 

Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, beide in Den Haag. 

E. Intussen zijn ook de voorbereidingen begonnen voor het twaalfde "Congrès 

international des sciences historioues", dat in 1965 in Wenen zal plaats 

hebben. De organisatie van de sectie "zeegeschiedenis” is door het Inter¬ 

nationale "Comité des sciences historiques" toevertrouwd aan onze moeder¬ 

commissie. de "Commission int.d'histoire maritime". Door het gekozen onder¬ 

werp nl. "liaisons et concurrences des voies maritimes et continentales 

dans le commerce international" zal de economische kant van de zeegeschie¬ 

denis hier waarschijnlijk overheersen. 

Voor het vervullen van een spreekbeurt heeft het Bestuur de namen van een 

aantal Nederlandse geleerden genoemd, waaruit de internationale Commissie 

een keuze zal doen. 

Financiën 

Aan het op de vorige jaarvergadering gedane verzoek om een vrijwillige 

bijdrage is door bijna alle leden voldaan. Hierdoor en dankzij het feit 

dat de uitgave van het Mededelingenblad geen kosten met zich meebracht, 

sluit het financiële jaar 1962 met een behoorlijk batig saldo. 

Ook voor het komende jaar hebben wij, zij het door een andere instantie 

- het Departement van Marine - de toezegging van kosteloze verzorging van 

ons periodiek. We menen echter in deze niet geheel van anderen afhankelijk 

te mogen zijn. 

Op de begroting voor 1963 is onder de post type- en stencilwerk dan ook 

het gehele bedrag van het batig saldo opgenomen, om hieruit zo nodig, de 

uitgave van ons blad, zij het in zeer bescheiden vorm, te kunnen bekosti¬ 

gen. 

En hiermee zou ik graag mijn taak als secretaresse beëindigen en als 

penningmeesteresse, de Rekening en Verantwoording over de finantiele mid¬ 

delen over 1962 en de Begroting voor 1963 aan Uw goedkeuring voorleggen 

A.M.P. Mollema 

(Secretaresse) 



REKENING- EN VEE ANTWGORDING 

1962 

Ontvangsten 

Batig saldo 1961 

Achterstall.cont.1961 

Contributie 

Seeds betaalde cont.1963 

Exempl. Piet Heyn 

Admin.kosten exempl.De Zee 

Uitgaven 

178,04 Forti 

51,00 Bureaubehoeften 

314,00 Type- en stencilwerk 

39,50 Vergaderingen 

18,75 Eeiskosten Bestuur 

12,00 

613,29 
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30 35 

49 

76,77 

139,61 

Ontvangsten 

Batig saldo 

Contributie 

Contributie 

Contributie 

Piet Heyn 

1962 

1961 (2 x) 

1962 (5 x) 

1963 (23 x 3) 

(67 x 6) 

(20 exempl. ) 

BEGSOTING 

1963 

Uitgaven 

473,68 Porti 75,00 

3,00 Bureaubehoeften 100,00 

7,50 Type- en stencilwerk 600,00 

Vergaderingen 100 00 

471,00 Beis-kosten Bestuur 75,00 

75,00 Afbetaling Piet Heyn aan 

uitgever 87.50 

1030,18 1037 50 

LEDENLIJST 

 

  

  

   

 

    

    

   

  

  

  

  

 

  

   

    

  

   
 

■ ■ 



-36- 

FEESONALIA 

Commandeur J.r. van Duim is met ingang van 1 januari 1962 benoemd tot 

Hoofd van het Bureau Maritieme Historie van de Marinestaf. 

De Heer L.D. de Kroon werd bevorderd tot Officier in de orde van Oranje 

Nassau met de zwaarden. 

Vice-admiraal Mr.A.N. Baron de Vos van Steenwijk werd benoemd tot ridder 

in de orde van de Nederlandse Leeuw. 








