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De Commission internationale d'histoire maritime heeft het plan
opgevat een nieuwe uitgave te verzorgen van het bekende internatio¬
nale zeemans-lexikon, het Glossaire nautique van A.JAL. In feite
zal het een geheel nieuw werk worden, op internationale leest ge¬
schoeid. Met het oog hierop heeft de Commission de hulp ingeroepen
van de aangesloten nationaD.e organisaties, waaronder de Nederlandse
Vereniging voor Zeegeschiedenis.
In de overtuiging dat wetenschappelijke linguistische medewer¬
king bij deze arbeid een eerste vereiste is, heeft onze Vereniging
zich gewend tot de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal te Leiden, die terstond haar medewerking toezegde. In december
1964 woonde Dr.F.de Tollenaere redacteur van het WNT, als afge¬
vaardigde van de beide Nederlandse organisaties, een internationale
conferentie te Parijs bij, waar de principes werden besproken, die
aan het werk ten grondslag zouden liggen.
Het doet ons genoegen het rapport, dat de heer DB TOLLENAERE
naar aanleiding van deze bespreking samenstelde, onder de titel:
Een nieuwe Jal, Een nieuwe Seeman? hier te publiceren. Het moge
een aanmaning tot daadwerkelijke medewerking van de leden zijn. Het
verschaffen van bouwstoffen ter voortzetting van deze lexicologische arbeid behoort stellig tot één der hoofdtaken van onze Vereni¬
ging. Wij hopen van harte, dat de actieve redactie van het Woorden¬
boek niet vergeefs bij onze deskundigen zal aankloppen.
Wij menen het verslag van Dr.de Tollenaere niet beter bij onze
leden te kunnen inleiden dan door het te plaatsen in het wijder
verband van de relatie tussen taal en zeevaart. Daarom plaatsen wij
als eerste artikel in deze aflevering de voordracht van de Neerlan¬
dicus Drs.C.VAN DE KETTERIJ op onze jaarvergadering van 29 mei j.1,
te Hoorn, getiteld: Algemene taal en zeemanstaal, terwijl ons lid
Dr.C.KRUYSKAMP, eveneens redacteur van het Woordenboek der Neder¬
landsche Taal, behalve op de Internationale Jal, de aandacht vestigt
op de Nederlandse zeemanswoordenboeken.
Het Bestuur.
ALGEMENE TAAL EN ZEEMANSTAAL
door Drs. C.van de Ketterij
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,
Wanneer U het mij niet al te zeer als een gebrek wil rekenen
dat ik als een middelbare scholier in een opstel, direct met mijn
onderwerp van wal steek, dan moet ik U zeggen dat ik hier slechts
oppervlakkig en generaliserend iets over algemene taal en over zee¬
manstaal te berde zal kunnen brengen. Met algemene taal bedoel ik
de Nederlandse taal.

Voor iemand die enige elementaire geografische

kennis bezit zal de betekenis van deze woordgroep geen nadere toe¬
lichting eisen: de staatkundige grenzen van Nederland zijn hem be¬
kend en taal is voor hem... taal. Anders wordt het wanneer die
iemand iets aan taalkunde gedaan heeft. Hij moet constateren dat er
anno 1965 moeilijk meer een taalkundige te vinden is die het feno¬
meen taal verbaal volledig kan omvatten; het is zelfs niet goed
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mogelijk gebleken een bevredigende definitie te geven van een woord,

door Nederland op zoek naar het Nederlands een oorlam nuttigden en

een woordgroep of een zin.

mijn driejarig dochtertje met mij een gesprek begon waarbij woorden

Ik moet U bekennen dat ik mijzelf met wat hier tot nu toe op¬
gemerkt is, zonodig enigszins verontschuldigen wil voor het feit dat
ii: geen exacte omschrijving van de Nederlandse taal geven kan. Mede

gebezigd werden als paardje. ka, hogfe en loeja. toen zei de man dat
hij nooit meer een omschrijving van de Nederlandse taal zou kunnen
geven.
Met deze niet geheel aan de fantasie ontsproten voorvallen zul¬

als gevolg daarvan zit ik, na eerst met deze lezing "opgescheept” te
zijn, met het eerste gedeelte van mijn onderwerp reeds in de boot, ja

len we o.a. rekening moeten houden wanneer we iets naders zullen zeg¬

zelfs aan lager wal. Om vlot te raken zal ik roeien met de riemen

gen over algemene taal. We kunnen er tweeërlei groepering in aanbren—

die ik heb en vervolgens op het kompas varen van die stuurman die
zich - buiten het linguïstisch vaarwater - aan wal bevindt en die
probleemloos stelt: de Nederlandse taal is de taal die door alle
Nederlanders gesproken en verstaan wordt. Met hem ga ik in zee. Wij

gen:
.a) een geografische
Jb) een sociologische.
In geval a_) noemt men de afzonderlijke groepen dialecten, ook

zeilen zuidwaarts met een kalm westenwindje en laten het anker vallen

wel streektalen, welke laatste benaming de voorkeur verdienen kan,

bij de oever van een der Zeeuwse stromen. Daar staat een (Neder¬

niet alleen omdat deze groepen aan een bepaalde streek gebonden

landse ) boer op de dijk. Terwijl hij met zijn armen zwaait roept

zijn, doch ook omdat zij kenmerken bezitten die volgens de meeste

hij ons toe.

taalkundigen het essentiële van een taal uitmaken. Deze streektalen

"Êlepe julder dat kacheltje is uut de duleve èlen]" -

Een merkwaardige klankgroep net nogelijk

poëtische kwaliteiten voor

mijn stuurman, doch minder verstaanbaar voor hem dan het Frans van
een tourist die de weg naar de Keukenhof vraagt. Soortgelijke er¬

mogen zich de laatste 50 jaar verheugen in een overvloedige belang¬
stelling, in die zin dat ze uitvoerig bestudeerd zijn.
De algemene taal.,, die men zowel de moeder als de dochter der

varingen wachten ons in Scheveningen, Takozijl, Diepeveen, alsmede

streektalen zou kunnen noemen, wordt in dit verband wel genoemd:

in andere streken van ons land die niet te bezeilen zijn. De Neder¬

cultuurtaal, standaardtaal, bovengewestelijke taal, doch vooral

landse taal is blijkbaar niet de taal van alle Nederlanders. Waar

Algemeen Beschaafd Nederlands. Inzonderheid als gevolg van het toe¬

vinden we onze taal dan wel, waa” treffen wij haar in adequate toe¬

nemen der communicatiemiddelen — in de ruimste zin van het woord —

stand aan? Ik heb horen verluiden dat de stad Haarlem de twijfel¬

en het intensieve gebruik dat men van deze middelen maakt, zijn de

achtige reputatie bezit dat daar het juiste Nederlands gesproken

dialecten heel snel terrein aan het verliezen.

wordt; waarom, is me nooit ter ore gekomen. Blijkens een recent

Met betrekking tot de volgende groepering kan men in vele op¬

krantebericht, waarin de Nederlanders uitgenodigd werden het komend

zichten het tegendeel constateren. De afzonderlijke groepen zijn

seizoen critisch radiosprekers te beluisteren en vervolgens aan het

hier niet geografisch doch in hoofdzaak sociaal bepaald. Zij kunnen

Dialectbureau van de Koninklijke Nederlandse Akademie te Amsterdam

geen aanspraak maken op de benaming taal; zij zijn nog onvoldoende

mee te delen welke sprekers zich het best van onze moedertaal be¬

gesignaleerd en nauwelijks bestudeerd. Waar de dialecten gedoemd

dienen,

zijn uit te sterven daar is hun een lang en vruchtbaar leven be¬

gelooft in dit opzicht niet iedereen in Haarlem. Het zou mij

niet verwonderen als onze minister, professor mr.dr.I.A,Diepenhorst,

schoren. De dialecten onderscheiden zich vooral op fonisch gebied

de meeste vaderlanders in dit opzicht achter zich kreeg. Doch ook in

van het Algemeen Beschaafd, terwijl bij de groeptalen voornamelijk

de hoofdstad van Noord—Holland kan het gebeuren dat stadgenoten

het lexicale moment het grootste verschil uitmaakt bij vergelijking

elkaar niet verstaan. Toevallig was mijn stuurman, die zowel op het

met de algemene taal. De uiterste consequentie van het hanteren van

land als ter zee mijn trouwe metgezel is, er getuige van hoe daar

het lexicale criterium zou er op neerkomen dat men niet een onder¬

een econoom en een taalkundige 5 minuten langs elkaar heen nraatten,

scheiding kreeg van groepen taalgebruikers doch van individuele.

elkaar niet goed verstonden, omdat het woord "structureel" in hun

Ieder mens heeft zijn eigen woordenschat die kwalitatief en kwanti¬

beider vocabulaire een verschillende, zelfs tegenovergestelde bete¬

tatief van die van anderen verschilt, .en die voortdurend aan ver¬

kenis droeg. En toen mijn reisgenoot en ik na onze omzwervingen

andering onderhevig is. Bepaalde contacten, gebeurtenissen, erva¬
ringen enz. wijzigen de structuur van een betekenisveld van woorden
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in een bepaald vocabulaire.

Spectaculair zijn deze veranderingen bij

f"

Van de 16de eeuwse hoogleraar te Leiden J.J.Scaliger is in

een kind'. Van Ginneken heeft daarvan een voorbeeld gegeven en per¬

dit verband de uitspraak bekend:

soonlijk verkeer ik in de gelukkige omstandigheid er dagelijks ge¬

vonnis verdiend, straf hem dan niet met dwangarbeid in het tucht¬

tuige van te zijn.

huis of de mijnen; neen, laat hem woordenboeken schrijven, want

Toen mijn dochtertje het box-stadium bereikt had

"Heeft iemand het strengste

wees mijn vrouw haar op een niet alledaagse verschijning in de stad:

alle mogelijke kwellingen zijn in dat ene werk begrepen", 1) Dat

een paard. Het stond voor een draaiorgel gespannen. Een halfjaar lang

Scaliger in alle eer en deugd geleefd heeft moge men o.a, conclu¬

leefde het kind in de veronderstelling dat "paardje” zoiets was als:

deren uit het feit dat zijn naam ontbreekt in de rij der illustere

"een kleurrijk, zich nu-en-dan voortbewegend geheel dat wonder-mooie

lexicografen. Ik zou om de indruk weg te nemen, dat bovengenoemde

klanken uitstootte". Ik zal me haar ontgoochelde blik altijd blijven

opmerking niet meer dan een barokke overdrijving is, kunnen wijzen

herinneren toen ik het geluk - of het ongeluk - had, haar tijdens

op de verzuchting van een bekend lexicograaf in 1963:

een wandeling een echt paard, grazend in de wei aan te wijzen. Dat er

frustratie zijn dagelijks mijn deel." 2)

slechts een geringe vorm van protest kwam tegen zo'n revolutionaire

"Twijfel en

Na deze uitweiding pro domo of, zo U wilt adversum domum, kom

"betekenisverdichting" bewijst hoezeer zij aan dat soort van grapjes

ik tot de tweede indeling van de algemene taal, die ik ruwweg aan¬

van grote mensen gewend was. De komst van de goed-heiligman leerde

geduid heb als de sociologische. Men moet immers nooit uit het oog

haar dat paarden niet altijd bruin hoeven te zijn. Een bezoek aan

verliezen dat ieder individu zijn taal en dus vooral ook zijn woor¬

een dierentuin heeft haar woord paard nog meer inhoud gegeven, al

denschat verwerft en zich eigen maakt in een bepaalde gemeenschap.

is het haar nog niet mogelijk een pony van een veulen te onder¬

Taal leeft in, door en ter wille van een gemeenschap en is onbe¬

scheiden. Ónmogelijk is om het luipaard en het zeepaardje in het

staanbaar zonder deze. Men heeft wanneer men de algemene taal vanuit

beeld te integreren. Dit semantische beeld zal nog eens aanzienlijk

dit standpunt bestudeert, dringend de hulp nodig van de sociografie.

gewijzigd worden wanneer ze een paard bereden heeft.

De vader van de moderne, structurele taalkunde, Ferdinand de

Men mene niet dat wanneer de mens volwassen is - wat dit woord

Saussure heeft reeds in 1906 deze twee aspecten van het verschijn¬

dan ook precies moge betekenen - zijn vocabulaire ook de volle was¬

sel taal t.w. het individuele en het sociale onderkend en ze onder

dom bereikt heeft. Wij blijven - ook in dit opzicht - kind.

beroemd geworden woorden gebracht resp. als parole en langue.

Hieruit mag blijken dat de in het begin van deze eeuw populaire
leuze:

"taal is individueel" niet in de laatste plaats van toepas¬

Men heeft er m.i. te weinig nadruk op gelegd dat deze scheiding voor¬
al door een sociologische visie op de taal ingegeven is en dat: "En

sing is op het semantische aspect van de taal. Woordenboeken die

séparant la langue de la parole, on sépare du même coup ce qui est

gebaseerd zijn op het taalgebruik van een persoon behoren niet tot

social de ce qui est individuel." 3)

de onmogelijkheden, zeker niet als deze taalgebruiker bovendien

Wanneer men nu te maken heeft met een gemeenschap, die een

taalkunstenaar is. Het zal in dit verband duidelijk zijn dat de taak

linguïstische eenheid vormt doordat de leden ervan een voor die ge¬

van de lexicograaf die de algemene taal beschrijft, niet gemakkelijk

meenschap karakteristiek gebruik van de algemene taal maken, kan

is. Hij moet immers een beschrijving geven van woorden die niet al¬

men zeggen dat deze leden zich bedienen van een.groeptaal; anderen

leen in een bepaalde context geïntegreerd zijn, doch bovendien het

spreken in dit verband van sociale taalkringen die onderscheiden

geestelijk eigendom van vele individuen afzonderlijk. Hij kan slechts

zijn van de lokale

een abstractie geven van de betekenissen die een woord in concreet

miliale taalkringen kan men dan rekenen: de kindertaal waarbinnen

gebruik van één individu in tal van gevallen kan hebben. Wie is hij,

verschillende stadia te onderscheiden zijn - b.v, kleuter - en de

dat hij een adequate beschrijving van het woord regen zal geven,

pubertaal - en mogelijk ook "vrouwenpraat" en "mannentaal".

opgetekend uit de mond van een landbouwer, een vakantieganger, een

(de dialecten) en van de familiale. 4) Tot de fa¬

Van de sociale taalgroepen zou ik in dit verband alleen een

geoloog of een dromerig dichter, die aaii alle semantische aspecten
en nuances van dat woord recht doet?

l) t/m 4) zie blz. 18
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bepaalde groep willen noemen: de vaktalen. Het is niet toevallig

Jan v.Bakel, De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers.(1958).

dat zij meer dan de andere groeptalen bestudeerd zijn. Zij zijn het

C.Kostelijk, Een bijdrage tot het hedendaagse toneelsnelersjjargon, in N. Taal gids, 52, 355 en 54, 36.

meest grijpbaar doordat zij zich bewegen in een milieu dat een
concreet karakter draagt: dat van het ambt of beroep, kortom van de

Vervolgens treft men in Van Ginnekens Handboek der Nederlandsche

werkkring, De woorden uit deze taal duiden zaken aan zoals zij

l£al, deel II, een beknopte beschrijving aan met daarachter woorden¬

veelal alleen in die werkkring bestaan; het zijn vaak vaktermen.

lijsten van 7C vaktalen. Deze zijn gebonden aan een bepaald beroep,

Vaktalen zijn ouder dan veel andere groeptalen en hebben van ouds¬

een ambacht enz,; hij noemt ze lagere vaktalen. De term hogere vak¬

her een belangrijke positie ingenomen te midden van de algemene

talen reserveert hij voor de jagerstaal, soldatentaal en zeemanstaal.

taal, waarin ze wortelen. Men vergelijke in dit verband wat Van
Winschooten in de voorrede van zijn

Seeman (l68l) tot "den taal¬

U zult er geen bezwaar van historische aard tegen aanvoeren wan¬

kundigen Leeser" zegt:"en soo de tijd, en de geleegendherd het

neer ik de mening verkondig dat van alle vaktalen de zeemanstaal

lijden kon, ik sou' uuw ook in het korte leeveren, een Land, en

altijd de belangrijkste rol in onze taalgemeenschap gespeeld heeft.

Steeman, om onder de naam van deese drie, uuw te geeven een ruuwe

Nederland - of hoe men het geschiedkundig dan ook noemen moet - dat

schets van onse geheele Neederlandse taal".

lage land, eertijds doorsneden van de zee, heeft zich daaraan ont¬

Dat onze huidige maatschappij uitermate gespecialiseerd is,

worsteld, is.menigmaal opnieuw daaruit verrezen, heeft immer zijn

heeft tweeërlei invloed op de vaktalen: enerzijds neemt in de in¬

zonen zonder onderscheid het zeegat uitgestuurd, is als maar weinig

tellectuele beroepen het vakjargon voortdurend toe, terwijl aan de

landen ter wereld één met de zee. Wij, zeebonken zowel als landrot¬

andere kant de vanouds bekende ambachtstalen aan het vervlakken en

ten, danken haar veel: vanaf onze veel bezongen en verbeelde unieke

uitsterven zijn. Wat een leerjongen vroeger als eigenhandig vervaar¬

luchten tot de levering van voldoende calorieën op een vleesloze

digd proefstuk moest tonen om zich gezel te kunnen noemen, komt

vrijdag.

thans geprefabriceerd van een toeleveringsbedrijf; hier kent men

Deze prozaïsche poging om te verbeelden de rol die de zee te

geen details, geen onderdelen; wij hebben die prijsgegeven aan de

midden van ons volk gespeeld heeft, voert mij onwillekeurig naar

machine die ze mèt de daarbij horende benamingen voor eeuwig opge¬

onze letterkunde: deze bevat een afspiegeling van het feit dat zee en

slokt heeft.

zeevaart met ons volksbestaan verweven zijn. Een schitterende bloem¬

Ik noem U hier voor de vuist weg enkele titels van woorden¬

lezing is in 1912-14 in 3 kwarto-delen uitgegeven door Dr.D.F.Scheur¬

lijsten of -boeken die betrekking hebben op vaktalen en waarvan het

leer onder de titel: Onze Mannen ter Zee in Dicht en Beeld. Deze

Woordenboek der Nederlandsche Taal een gretig gebruik maakt.

bundels zijn eigenlijk een letterkundig staartje van De Jonges ver¬

Th.Coopman, Steenbakkerij.

(1894).

J.Vuylsteke, Ambacht van den Smid.

maarde Geschiedenis van het Nederlandsch Zeewezen. De samensteller
(1895).

van deze bundels geeft een chronologisch gerangschikte verzameling

A.van Houcke en J.Sleypen, Ambacht van den Metselaar.
J.

en V. van Keirsbilck, Ambacht van den Timmerman.

(1897).

(1898).

A.van Houcke, Ambacht van den Loodgieter en Zinkbewerker.
H.Couzijn, Vaktermen uit het Bankbedrijf.
A.Quicke, Brouwersvak.

De Jonge vermeld worden. Duidelijk wordt bij monde van dichters aan¬
(1901).

(1923).

J.T.Bonthond, Woordenboek voor den Manufacturier.

zal verschillen van de beschrijving die de historicus van die ge¬
(1928).
(1942).

J.Tas, Viertalig Textiel-Woordenboek voor de Handel.

(1953).

Chr.Stapelkamp, Veenderij termen, in Tijdschr.v.Ned.Taal- en
Letterk,, deel 71, p. 129.

getoond hoezeer het volk op de hoogte is van - en meeleeft met wat
er op zee gebeurt. De dichterlijke verbeelding van een gebeurtenis

(1926).

J.Lindemans, e.a., Vakwoordenlijst der Hopteelt.

van gedichten en liederen die betrekking hebben op feiten die door

beurtenis geeft; dichters nemen veelal scherp waar en geven daar¬
door bepaalde bijzonderheden, wat tot gevolg kan hebben dat men een
duidelijker beeld krijgt van historische feiten. Men vergete niet
dat men veelal te maken heeft met ooggetuigen en dat het lied in de

17de eeuw b.v., vaak de functie heeft van wat wij een reportage

8
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noemen. Bekend is dat er op sommige schepen lieden aanwezig waren

Ons Kapitein als dan

die belangrijke belevenissen inz. krijgsverrichtingen ter plaatse

Hoorde men kloeckmoedigh spreken, Om ons vyandt te krencken,

bezongen en vervolgens bij terugkeer in het vaderland den volke

Elck weer hem als een man,

De doodt van onsen Heer

"het nieuws, heet van de naald" meedeelden. Jacob van Lennep heeft

Om onse doodt te wreken,

Dat sal haer wel gedencken:

do heer De Jonge meer dan eens attent gemaakt op deze verslaggevers.

Kloeckheyt daer gebleken

Wy hebben haer gaen schenken

Doch pas kort voor de dood van laatstgenoemde had Van Lennep hem

By onsen Capiteyn,

Van het Wy-water goet,

overtuigd en besloot De Jonge om "by onze bloot letterkundige

De moet heeft hem niet besweken

Daer sullen zy van moeten drincken

schrijvers eens naar nieuwe bouwstoffen voor zijn arbeid om te

Toont hem als een Romeyn,

Om te wreken den doodt.

Wy hebben met der spoet

Dees Victory gemeen

daarin ook persoonlijk kennis met schepelingen van allerlei rang en

Kloeckmoedigh sonder falen,

Heeft Godt ons noch gegeven,

wij beluisteren hun taal.

Ons Admirael syn bloedt

Ons Admirael Piet-Heyn

Op haer weer gaen verhalen,

Moest daer laten sijn leven,

geschiedenisboekje. Hoor hoe een driftige en verontwaardige matroos

Dus moesten zy 't weer betalen

Nochtans moet sijn beschreven

hierop reageert wanneer hij boven de storm uit zijn bootsman toe—

Al te samen kleyn en groot,

Sijn vrome daden groot,

roept:

't Schip van haer Admiralen,

Di$ hy noch heeft bedreven

Sloegen wy meest al doot.

In 11 eynde van sijn doodt. 7)

Wy stelden ons te weer

snuffelen". 5)
De bundels van Scheurleer geven meer dan een verslag: we maken

1799: De Engelsen en Russen landen in Noord-Hclland, zegt het

Godome, Bootsman! kult gij mij?
Of denkt die Donderslag dat wij
Verwaard zijn voor een Dog? 6)

Ik kan U, voorzover U nog geen kennis van dit werk genomen hebt,

1629: Piet Heyn sneuvelt in een gevecht tegen de Duinkerkers.

aanraden dit eerlang te doen.
Wanneer ik vervolgens iets zal zeggen met betrekking tot de

Een ooggetuige verhaalt:
Hoort toe alle gemeyn

Eer dat ons Admirael

zeemanstaal wil ik allereerst opmerken dat "het beroep" van de

Wat men U sal gewagen,

De doodt heeft wech genomen,

zeeman met zich meebrengt dat hij onder zeer bijzondere omstandig¬

Ons Admirael certeyn,

Zagen wy sonder fael

heden leeft; dit heeft een karakteristieke weerslag op zijn taal.

Mogen wy wel beklagen,

Drie schepen na ons komen,

Hij beweegt zich varend voort tussen water en wolken, te midden van

Dat hy in dese dagen

En hebben sonder schromen,

een onbegrensde ruimte, doch met behulp van een vaartuig van geringe

Zoo syn leven liet;

Haer lustigh na-gejaegt,

afmeting. Dit laatste vormt zijn leefmilieu, zijn wereld, waaraan hij

Niemant hoeft te vragen

Wy syn daer by gekomen

mede gestalte gegeven heeft door zijn taal, die hij leefbaar gemaakt

Of 't ons is verdriet.

Kloeckmoedigh onbeswaert.

heeft door zijn taal.

Wy leyden haer aenboort

Elck was wel gemoet,

Moedigh en kloeck verheven,

Niemandt sagh men schroomen,...

Ons Admirael doen voort

Maer eylacy, vepwoet

Sprak, wie met my syn leven

Is daer een Koegel gekomen,

Wil wagen sonder sneven,

En heeft ons wegh genomen

Maeck ick tot grooter staet,

Ons Admirael certeen,

En wie my wil-begeven

Ons schrijver als den vromen,

Zal hangen sonder genaet,

Trompetter in ’ t gemeen,

Vertrouwde woorden treffen we er, die aan de

omstandigheden aangepast zijn. Men komt als benaming voor (onder)-

5) en 6) zie blz. 18

delen van een schip b.v. veel woorden tegen die oorspronkelijk
lichaamsdelen betekenen. Een vaartuig bezit niet alleen:

een geraam¬

te., romp. kop, hoofd, kin, neus, huid, buik, rug, billen en ribben,
doch we vinden aan boord ook:

ogen. oren. halzen. harten. kelen.

spieren, armen, handen, voeten. knieën, hielen; schenen.
Een zeeman is er de man niet naar om een schoothondje op zijn
tochten mee te nemen; hoogstens een kat ter bestrijding van de uit
het algemene spraakgebruik bekende muis, die bij het vergaan van een
schip het lot der bemanning deelt; Dit neemt niet weg dat er "in
7) zie blz. l8

11-

10

-

-

-

tweede instantie” een uitgebreide scheepsfauna bestaat; in dit ver¬

vorm terug. Deze dienen ter vervanging van afgesleten taalvormen

band zijn te noemen de volgende woorden die veelal ock de bouwstenen

en verrijken als zodanig de algemene taal. M.de Vries, de initia¬

vormden voor afleidingen en samenstellingen: paard, hond. bok. ezel.

tor van het .Woordenboek der Nederlandsche Taal, merkt in dit ver¬

schildpad. slang, papegaai, terwijl hier ook kat en muis niet ont¬

band op, na bekeerd te zijn van zijn "wel wat bekrompen begrippen

breken; waarschijnlijk alleen als marinetermen zijn hieraan toe te

uit de oude classieke school”:

vcegen: ezelshoofd, olifantspoten. duiventil. meeuwengat. hanepoot.

dat minder welvoeglijk klonk, dat overkiesche ooren licht kwetsen

apentafel.

kon, of wel rechtstreeks tot de platte spraak van het gemeen be¬

De rechtspraak aan boord was niet al te gecompliceerd, doch de
straffen zo veel te meer, zoals uit sommige benamingen daarvoor
direct en overduidelijk blijkt.
Of de zogenaamde zangerigheid, die men in kustdialecten aantreft,

"wanneer de volkstaal iets aanbood,

hoorde, mochten wij niet al te vies vallen of uit laffe preutschheid door uitsluiting de taal verarmen.

”8)

De invloed van de zeemanstaal op de algemene is het duidelijkst
aan te wijzen in de voorraad vaste uitdrukkingen, spreekwoorden en

ook als een karakteristiek element van zeemanstaal genoemd moet wor¬

zegswijzen die de algemene taal ter beschikking staan. Wij hebben

den, is een vraag die ik niet beantwoorden kan. Zou dit wel het geval

hier voornamelijk te doen met vaste verbindingen in de zeemanstaal,

blijken te zijn dan zal wellicht iemand eens een verband leggen tus¬

die door de spraakmakende gemeente overdrachtelijk toe gepast worden.

sen deze "muzikaliteit” en het voorkomen van tal van woorden, die

Bekend en veelvuldig gebezigd is de uitdrukking: een oog(je) in * t

oorspronkelijk als benaming voor een muziekinstrument fungeren, zoals

zeil houden: "erop letten of iets goed gaat, een wakend oog houden

fluit, trommel. tromp. trompet. viool. harp.

op”. Bij Vondel vindt men deze uitdrukking reeds in zijn Verovering

Zonder een omstandig gebruik te maken van verbalisme waaraan ik

van Grol; daarnaast gebruikt hij de verbinding ook letterlijk - dus

me zojuist enigszins bezondigd heb, zie ik een reëel verband tussen

m de zin van: kijken naar, letten op het zeil - in zijn hekeldicht:

de korte, verdichte en affectieve taalvorm die de zeeman hanteert

"De Roskam”. 9) In Amsterdam en Den Haag trof men de Oog-in-het-zeil-

en het leven op, en soms ook te midden van een onberekenbare zee;

straat aan; of deze namen nog steeds in gebruik zijn is mij niet be¬

hier telt iedere seconde; deze taal moet direct op de man èn op de

kend. In Den Haag schijnt de straat zo genoemd te zijn naar het uit¬

zaak af zijn; zij mist de functie om onderhoudend te zijn, om uiting

hangbord van een tabaksverkoper met als opschrift:

te geven aan een diepe bespiegeling, aan een langdradig logisch be¬

heilzaam kruid,

toog, aan een wereldschokkende visie. Hier ontbreekt een uitgelezen

bier, maar houd een oog in 't zeil." In uitdrukkingen die gebezigd

woordenkeus. Doch men hoede zich ervoor om daarom deze taal grof of

worden met betrekking tot iemand die overvloedig "wijn en bier”

onbeschaafd te noemen.

genuttigd heeft, komt ook dit woord zeil of een afleiding daarvan

Bij vergelijking met andere groeptalen onderscheidt de zeemans¬

"Gebruikt dit

geteelt. tot 's menschen heil, De saus van wijn en

nog al eens voor. Ik ontleen er enige aan het boekje van F.Kerdijk:

taal zich doordat zij sterk internationaal georiënteerd is. De zee¬

Alles wel aan boord, hoewel ik de indruk heb dat ze niet alle

man leeft niet immer op zijn kleine domein in zee. Aan het eind van

"mondgemeen” zijn in algemene taal: Hij staat stijf onder het zeil.

iedere reis wachten hem zeer gevarieerde contacten; in iedere stad

_hij is zeil of hij is weer onder zeil, hij zeilt met volle zeilen.

vindt hij een andere woordenschat, waarvan hij na een vluchtige

hi.1 komt met een vol of met een nat zeil thuis. Om even bij dit

kennisneming altijd wel iets overhoudt. Hier ligt de kiem voor een

eertijds zo belangrijke scheepsattribuut, het zeil, te blijven: het

vruchtbare verrijking van zijn vocabulaire en het is vooral hier¬

is niet alleen de zeeman die onder zeil gaat al dan niet met iemand.

door dat zijn taal minder statisch is dan het verblijf op een zo be¬

Wanneer iemand alle zeilen bij zet zal het hem.in zijn zeil waaien.

grensde oppervlakte als een vaartuig zou doen vermoeden.

Wie met de zeilen tegen de mast ligt, zal mogelijk zeil moeten in¬
binden . wil hij niet met de laatste schepen onder zeil gaan.

pe algemene taal maakt een dankbaar gebruik van de taal der zeelie¬
8) en 9) zie blz.
den om zich te vernieuwen. Zij neemt vaak woorden en uitdrukkingen
die de zeemanstaal eerder aan haar ontleend had, in een veranderde
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Wanneer het Woordenboek der Wederlandsche Taal eenmaal de

bruikt wordt in de zin:

-

"verkeerd, slecht of in de war". Dat dit

beschrijving van dit woord voltooid zal hebben, zullen er zeker

woord iets te maken zou hebben met kaai (kade) is zeker een fa¬

nog veel meer dergelijke uitdrukkingen bloot gelegd worden; dan

beltje. Iemand heeft dit verband eens gelegd uitgaande van de

zal tevens van ieder afzonderlijk blijken wanneer deze voor 't

verbinding bekaaide vis: zijn omschrijving hiervan:

eerst in overdrachtelijke zin gebruikt is.

vis doordat deze te lang op de kaai gelegen heeft", hebben de

Opdoeken',
king:

"de zeilen samenvouwen", kennen we in de uitdruk¬

"bedorven

meeste zeemanswoordenboeken trouw overgenomen.
De uitdrukking op z'n baadje krijgen is zeker nog niet ver¬

je kunt wel opdoeken; het wordt vervolgens ook toe gepast

met betrekking tót zaken in de zin van "opheffen, buiten gebruik

ouderd evenals op zijn wammes (wambuis) krijgen. Baadje is afge¬

stellen".

leid van het Maleise badj oe. een inheems kledingstuk.
Met betrekking tot het woord oorlam moet ik U zeggen dat dit

Een vaartuig toetakelen is "het voorzien van tuigage, het
optuigen": de moed en vechtlust van de zeeman zullen er niet

niet tot mijn actieve woordenschat behoort: de goede dingen op

vreemd aan zijn dat iemand toetakelen synoniem is met: "iemand

deze aarde gaan nu eenmaal vaak schuil onder verschillende namen.

aftuigen".

Het woord is verkort uit het Maleise orang lama datang. dat over¬

Ergens vertuigd liggen is gaan betekenen:

"eer. weinig be¬

gezet zijnde, luidt: "een mens die lang geleden gekomen is", waar

nijdenswaardige plaats innemen". Het is het beste om in een der¬

mee dan bedoeld'wordt: een vreemdeling die na een lang verblijf

gelijke situatie te trachten een kat op het anker te zetten.

in Indië naar het moederland terugkeert, rijk aan ervaringen;

De algemene taal heeft er goede nota van genomen dat een

vervolgens gaat het betekenen een ervaren matroos - onder de

zeeman op het land niet in zijn element is. Men kan iemand

koopvaardijmatrozen zijn oorlammen ook de "oorlogsmatrozen" - en

landerig maken door hem steeds te confronteren met zaken waaraan

tenslotte bij overdracht: de borrel die de oorlam zo weet te waar

hij het land heeft. Men zal het over een andere boeg moeten

deren. Dit soort verbasteringen of deze spontane taalontwikke¬

gooien om te voorkomen dat er tenslotte geen land meer met hem

lingen - het is zoals men dit zien wil - zijn karakteristiek voor

te bezeilen is.

een aantal groeptalen in het algemeen en voor de zeemanstaal in

De gedachten waaraan uitdrukking gegeven wordt in:

als het

het bijzonder; hier ontbreken immers regulerende voorschriften

getij verloopt, verzet men de bakens en een schip op 1t strand

met betrekking tot spelling, uitspraak en derg. Trouwens welke

is een oaken in zee zijn in het Nederlands ook anders onder woor¬

taalverandering - dus ook taalontwikkeling - is niet begonnen

den gebracht, doch in deze vorm zijn de uitdrukkingen typerend

met

voor de invloed van de zeemanstaal.

groep der taalgemeenschap!

Deze voorbeelden zijn vooral nog aan te vullen met spreek¬
woorden enz. die verband houden met de visserij. Zo b.v.

achter

een "verbastering", met een buiten-zijn-boekje-gaan van een

Niet lang geleden hoorde ik uit de mond van Zeeuwse vissers
een woord waarvan ik in eerste instantie meen dat het uit een

het net vissen, door de mazen kruipen, een geheugen hebben als

woordgroep voorkomend in het Frans, ontstaan is, al doet het qua

een garnaal, in troebel water vissen. Naast de bakvis kent men

klank wel Nederlands aan nl. - excusez le mot - pisankeren; de

in sommige streken ook het' half volwassen brasempje, waarmee men

betekenis is zoveel als: "zeuren, tot vervelens toe over iets

een jongeman aanduidt.

onbelangrijks uitweiden". Ankeren zou zeker in visserstaal niet

Niet gering is het aantal woorden en uitdrukkingen van vreem¬

vreemd zijn en aangezien deze taal anders discrimineert dan het

de oorsprong die via de zeemanstaal in het Nederlands beland zijn,

Algemeen Beschaafd Nederlands, zou het geen moeilijkheden ople¬

veelal in verbasterde vorm. Tot deze groep zijn tevens deze te

veren om in dit woord een samenstelling te zien; ook al,

rekenen, waarvan de etymologie niet vaststaat, en die vaak alleen

de algemene taal vroeger lang niet vies geweest is van het als

in gemeenzame taal gebezigd worden.

Tot deze laatste categorie

eerste lid der samenstelling bedoelde woord, wat o.a. af te lei¬

behoort bekaaid, dat gewestelijk o.a. in Zeeland dagelijks ge-

den valt uit het feit dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal

omdat

-14met het in 1925 aanwezige materiaal ongeveer 40 kolommen met
afleidingen en samenstellingen van dit woord

moest ■'/uilen. Ons

-15geliefde op het havenhoofd te machtig geworden en ze had de stap
aan boord gewaagd. Er zijn nogal wat liederen waarin dit thema

woord ontbreekt daar echter. Wanneer een Fransman een uitvoerig

behandeld wordt; soms is het de zucht naar avontuur die een vrouw

verhaal vertelt komt het voor dat hij iedere zin begint met et

aan boord brengt, doch veelal ook een gevolg van de overredings¬

puis encore*, deze klankgroep zet zich vast in de oren van de toe¬

kracht van de matroos.

hoorder, voor wie alles onverstaanbaar is, die zijn gesprekpartner

voorbeelden:

Scheurleer geeft daarvan verschillende

nuchter toevoegt: man, pisanker niet zo! Dat het woord tudorren -

Sa, mooy Meisje luistert na mijn reden:

een visserswoord met de betekenis "een hazeslaapje doen" (b.v.

Als een jong Matroos zal ik a kleden,

nadat men de netten uitgeworpen heeft) - niet uit het Frans af-

Al met een Pikbroek aan;

t

komstig is, doch van het Maleise tidor. neem ik op gezag van som¬

Mooi meisje, wilt gy gaan

mige leden Uwer Vereniging uirect aan. Een ander geval van een

Met die kleere aan U frisse leeden? 10)

zinswoord treffen wij aan in de benaming: mogen-wij-zwij gen met de
betekenis van "een ondefinieerbare massa",

bestaande o,a, uit

gehakt, kropsla, aardappelen enz., dat bij de marine in gebruik
schijnt te zijn.

een groep oer-Nederlandse persoonsnamen, waarvan de

betekenis door overdracht gewijzigd is. Zo wordt Janmaat collectief
gebezigd voor "scheepsvolk". Kortjan was eertijds een belangrijk
attribuut van een matroos. Een bepaald soort klem of nijptang om
planken te buigen kreeg de naam Klaas, waarschijnlijk naar de uit¬
vinder daarvan. Het woord dirk wordt in de vakwoordenboeken ver¬
schillend omschreven: in ieder geval is het o.a. de benaming voor
een touw, waarmee de bezaansboom of da giek op- en neergehaald kan
worden. Elk der gebogen, buitenboords overstekende balken of stan¬
gen die dienen om daaraan lichte vaartuigen te hangen dragen de
naam: david. Onder de woordvorm Keesje gaat aan boord schuil: "een
dunne tros die dient om een zwaarder touw over te halen". Ook tot
deze categorie te rekenen is largeveld: "het mcndstuk van een mor¬
tier". Ten onrechte legt men soms verband tussen M.H.Tromp en het
mondstuk van een kanon dat met een zelfde klankvorm aan geduid wordt.
Bij de marine zijn nog bekend:

Gerrits als busschieter gediend heeft op het schip *Maarseveen’
totdat ze bij haar gevangeneming ontdekt werd.
Niet alleen heeft de zeemanstaal op de algemene taal, maar

Een staaltje van spontane taalontwikkeling treffen wc even¬
eens aan bij

De Jonge, deel II, 29, vermeldt dat een zekere Willemtje

Gerrit: "een meeuw die op een geus¬

stok zit", en Julianakneiters. een bepaald soort broden die men
op zaterdag en zondag eet omdat ze lang vers zouden blijven. Het
verkleinwoord van de vrouwenaam Griet dient als benaming voor: het
bramzeil van de bezaansmast; het bovenkruiszeil.

Volgens de over¬

levering heeft eens een scheepsjongen de schrik van zijn leven ge¬

vooral ook op andere (zeemans)talen invloed uitgeoefend. Wat dit
betreft kan men denken aan de invloed op het Russisch, Duits,
Frans, Portugees, Spaans, Italiaans en op de Scandinavische talen.
Uit een lijst van Van Ginneken, 11) bestaande uit

Nederlandse

zeetermen blijkt, dat daarvan niet minder dan 1947 deel uitmaken
van een of meer Europese zeemanstalen. De grootste afnemers zijn
het Russisch, Duits en Frans.

Voor het Russisch denke men niet in

de eerste plaats aan Peter de Grote; in 1630 reeds werden in
Archangel door Nederlanders scheepstimmerwerven gebouwd, Kluge, de
bekende beschrijver van de Duitse zeemanstaal, wijst erop dat hij
vooral in zijn 17de en 18de eeuwse bronnen Nederlandse termen tegen¬
komt, hetgeen te verklaren is doordat in deze tijd de meeste Duitse
zeelieden op Hollandse schepen voeren; nog in de 18de eeuw was het
Nederlands de voertaal op de Hamburger Seemansschule. Van invloed
op het Frans legt o.a. het proefschrift van Valkhoff genoegzaam
getuigenis af. Onze zeemanstaal heeft met betrekking tot andere voor
een belangrijk deel de toon èn de woorden aangegeven. Niet in het
minst blijkt dit ook uit de talrijke typisch Nederlandse klankvor¬
men die ook thans nog de wereldkaarten vermelden.
Tot nu toe heb ik hier steeds gesproken over de (Nederlandse)
zeemanstaal en ik heb de indruk dat U begrijpt wat ik ermee bedoel,
al dekt de naam in geen geval "de zaak". Deze benaming heb ik toch

kregen toen hij ontdekte dat de bovenkruisraasgast een meisje, een
zekere Grietje van Dijk was. Het was haar bij het afscheid van haar
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steeds gebezigd omdat men er zich reeds eeuwen van bediend heeft

-17zelf als taalgebruiker leveren, en vervolgens de beschrijving ter

in vaktaal en daarbuiten - en ook omdat ik vooralsnog geen adequate

hand nemen, gebruik makend van introspectie en van reeds bestaan¬

aanduiding kan vinden. Tot zeemanstaal dient men, vind ik, o.a. te

de woordenboeken, en hij kan anderzijds - en dit is de meest idea¬

rekenen de taal — voornamelijk in lexicologische zin — die verband

le manier - zoveel mogelijk taaluitingen verzamelen en deze als

-

-

bouwstoffen gebruiken. Maakt men in hoofdzaak gebruik van de

houdt met:

eerste manier dan ontstaat een werk met kinderziekten en het duurt

De scheepsbouw.
De zeevaart, in dit verband gesteld tegenover:

soms een eeuw eer het een representatief woordenboek geworden is.

De binnenvaart.

In het andere geval komt het woordenboek als grijsaard ter wereld.
Het geesteskind van de Nederlandsche historische lexicografie zal

De marine.
De visserij, met inbegrip b.v,

van alle namen van vissen, niet

waarschijnlijk ouder dan 125 jaar zijn. Ouderdomsgebreken - lacunes

zoals de bioloog of de encyclopedie ze opgeeft, doch uit de

voor de hedendaagse gebruiker - zijn ondermijdelijk. Zoals dr. De

mond van de visser.

Tollenaere herhaaldelijk heeft betoogd is er thans een methode

Het is duidelijk dat men deze onderdelen, met name zeevaart en

waardoor het verzamelen der bouwstoffen sneller, accurater en goed¬

marine, in tweede instantie nader dient te preciseren. He^ geheel

koper kan geschieden; de machine kan ook hier het grootste deel van

zou mogelijk als volgt samen te vatten zijn: de taal van iedere

het handwerk overnemen.

groep die zich meer dan incidenteel per vaartuig over water ver¬

methode kan men in een bepaalde tijd het veertigvoudige verrichten

plaatst. Hieruit blijkt dan nogmaals dat de zojuist gegeven op¬

van het werk dat op de oude manier in die tijd tot stand komt”.

somming onvolledig was.

Dit is geen optimistisch toekomstgeluid doch de uitspraak van pater

Wat ik hier ter sprake breng is vooral belangrijk voor de¬
genen die zich zouden gaan bezig houden met het samenstellen van
een nautisch lexicon. Woorden ontbreken me om uit te drukken hoe¬

"Door gebruik te maken van deze mechanische

R.Busa die reeds jaren ervaring op dit gebied opgedaan heeft in een
centrum voor mechanische lexicologie in Italië.

12)

Men zou in het kader van het op te richten "Centrum voor Neder¬

zeer Nederland het aan zijn stand verplicht is, er zorg voor te

landsche Lexicologie" te Leiden, waar de nieuwe methode toepassing

dragen dat een dergelijk woordenboek spoedig verschijnt. Een

zal vinden, bouwstoffen kunnen verzamelen waaruit later een zeemans¬

woordenboek dat historisch van opzet is, hetgeen ook inhouden

woordenboek geboren zou kunnen worden. Er zou een hechte samenwer¬

moet dat het chronologisch begrensd is, waarmee dan tevens een in

king moeten bestaan met de oudere broer, het Woordenboek der Nede-r-

zeker opzicht "zakelijke" bepeiking is opgelegd. Men zou dus -

landsche Taal, wiens materiaal èn lange ervaring zeer te stade zou¬

evenals dat bij de nieuwe Jal schijnt te gaan gebeuren - de over-

den komen. Men zou - helaas moet ik me in verband met afwezigheid

gang van zeil- naar stoomvaart als eindpunt kunnen nemen.

van concrete plannen, steeds bedienen van het "potentiale" zou kun-

Goed

denkbaar is ook dat men van de zojuist onderscheiden groepen aparte

nen - kunnen komen tot een eerste, chronologisch en kwantitatief

lexica samenstelt; visserij en marine zouden zich hiertoe goed

beperkte aflevering - desnoods bij wijze van proef - van een nau¬

lenen.

tisch woordenboek. Het is verheugenswaardig dat de redactie van het

Tot heden toe zijn de meeste historisch opgezette woordenboe¬

WNT m principe besloten heeft mee te werken aan de voorbereidingen

ken het produkt van verschillende generaties geweest. Deze gang van

voor een nieuwe uitgave van het "Glossaire Nautinue» van Jal. Deze

zaken zal weldra tot het verleden behoren. Dit is in hoofdzaak te

voorbereiding immers zal een aanzienlijk quantum materiaal opleve¬

danken aan de nieuwe wegen die de moderne lexicografie bewandelt.

ren, waarop de Nederlandse tegenhanger van Jal2 gebaseerd zou kunnen
worden.

Daar is een theoretische vernieuwing en vervolgens het gebruik
van de machine.

Tot slot, dames en heren, wil ik U geluk wensen met de keuze van

Wie een woordenboek gaat schrijven heeft materiaal nodig, mate¬

de stad Hoorn als plaats van samenkomst. Ik zal de loftrompet niet

riaal van immateriële aard: bouwstoffen. Hij kan enerzijds deze

12) zie blz. 19
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steken over de schitterende ligging van dit oord, noch over de

10) Deel III, pag 87.

dromerige rust die hier hangt tussen de oude gevels en die de

11) Handboek der Nederlandsche Taal, deel II, pag. 532 (1914).

bewoner van randstad Holland zo weldadig aandoet. Het is uit zee-

12) F.de Tollenaere, Nieuwe Wegen in de Lexicologie, pag. 40 (1963).

historische overwegingen dat ik U geluk wens. Wij bevinden ons op

13) Waarschijnlijk is deze mythe geïnspireerd door het verhaal over
een inwoner van Hoorn, Ellert Verscarn, die "een seer reuckloos
en avontuerlijck wedspel heeft aenghegaen, te weten, dat hy
selfs een Schuyt soude maecken van vier koe-huyden, en daer mede
varen van Hoorn tot Dantswijck, sonder yemandts hulp.... Dit
heeft hy niet alleen aenghenomen, maer oock volbracht, en is
behouden tot Dantswijck gekomen", D.Velius, Chroniick van Hoorn,
pag. 151 (1648).

historische grond. Niet in de eerste plaats omdat de wieg van een
J.P.Coen, een Hadrianus Junius of een Ysbrantsz. Bontekoe hier
stond, doch vooral ook omdat de eerste zeeman volgens een mythe in
Hoorn geboren is. Aangezien ik me geen roemrijker plaats kan in¬
denken voor een beginnend zeeman,

geloof ik in deze mythe 1J>), die

Vondel opgetekend heeft in zijn 'Lof der Zeevaart' en waarmee ik
Verder zijn geraadpleegd de beschikbare zeemanswoordenboeken, waar¬
van dr.Kruyskamp elders een overzicht geeft.

eindig:

—o—o—0—0-0—

Wat my belanght, een geest my luystert in mijne ooren
Dat d'eerste Zeeman is van't schuym der Zee geboren,

NEDERLANDSE ZEEMANSWOORDENBOEKEN

Ontrent die streeckdaer nu Enckhuysen word bespoelt' ,
Wanneer de zuyder plas uyt zijne diepten woelt:
Die, uyt het vocht geteelt,

door Dr.

C.Kruyskamp

soodanigh van naturen
I.

Tot

het

eind

van

de

19de

eeuw

Was, dat hy op het droogh te qualijck konde duuren,
En boomde met een vlot langhs d'oevers, tot dat hy

Wie heden ten dage een Nederlands handwoordenboek opslaat om daarin

By storm, en onweer eens geraeckte aen d'oversy:

een woord, een betekenis of een schrijfwijze op te zoeken, acht het

Van sedert, afgerecht in't varen, hy de boeren

vanzelfsprekend dat zulke woordenboeken er zijn; hij realiseert

Als veerman was gewoon nu hier, dan daer te voeren:

zich niet dat zij niet zo maar uit de lucht zijn komen vallen, dat

Zijn eigen naem was Vreeck, vermits hy vreck onmild

er een hele voorgeschiedenis aan vast zit eer zij zo voor iedereen

Kon vorderen zijn vracht, en eerde 't schippers gild

beschikbaar gekomen zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de speciale

Als hy 't op 't sterfbed noch, uyt zijn verovert goetjen,

woordenboeken, zoals die voor de zeemans-, scheepvaart- en scheeps-

Zijn bolleckvanger schonck, en smoddigh toppers hoetjen:

bouwtermen, die wij hier eens wat nader willen bekijken.

Die van die tijd Matroos zijn wettigh aengeërft.
Een dracht die sterven zal wanneer de Schipvaert sterft.

Onze vroegste woordenboeken waren anders ingericht en hadden
een ander doel dan de tegenwoordige verklarende woordenboeken, zoals
die van Koenen, Van Dale enz. Zij waren nl, niet doorlopend alfabe¬

13) zie blz. 19
tisch geordend, maar in groepen van woorden, en zij waren bedoeld
om Latijn te leren of Latijnse termen te vertalen, niet om Neder¬

Noten:

landse woorden te verklaren. Men vindt daarin dus bij elkaar gezet
1)

Zie dr.F.de Tollenaere, Onze Woordenschat

(a.o.-reeks 890)
Pag. 1.

de namen van lichaamsdelen, kleren, huisraad, wapens, dieren, vogels,

2)

Language, vol. 39, pag. 590 (19 63).

vissen, planten, edelstenen, en ook... namen van schepen enz. Het is

3)

Oour.s de Linguistique générale^, pag. 30 (i960).

nl. een gelukkige omstandigheid dat de zeemanstaal, de scheepstermen

4)

Van Ginneken, Handboek der Nederlandsche Taal I (1913).

van de oudste tijden af als een aparte woordgroep is erkend en

5)

Jacob van Lennep, De werken van Vondel, deel VII, pag.745 (1862).

behandeld.

6)

Deel III, pag. 260.

7)

Deel I, pag. 97.

denboek met Nederlandse vertaling is dat van een zekere Paludanus

8)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel I, pag. XLV (1882).

<d.i, de Latijnse vorm van Desmarez),

9)

Regel 80.

Een der oudste voorbeelden van zo'n systematisch Latijns woor¬

afkomstig uit Doornik (^1586),
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getiteld:

-

"Dictionariolvm rervm maximè vvlgarivm ... cum Flandrica

interpretation " (d.i. Woordenboekje van de meest bekende zaken ...

wil opgenomen; natuurlijk wel met het Latijn voorop, maar dit is
dari\ vaak neolatijn of een Latijnse omschrijving. In het eerste
hoofdstuk geeft hij voornamelijk namen van schepen, zoals:

"Nauis

met Vlaamse vertaling), verschenen te Gent in 15^3. Het 39ste
hoofdstuk handelt over "de Nauibus & earundem instrumentis" "Van
den schepen ende haer ghewand". Men vindt daar dan termen en ver¬
talingen als de volgende: "Nauis
sten beek vanden schepe;
schepe;

Transtra

rieme vast in light;

Een schip;

Puppa

tseyl mede wt ghesperret es;

Den vooren-

Dat achterste deel vanden

De riembaneken;
Antenna

Prora

Scalmus

Het louf daer den

Den spriet van den schepe daer
Classis

Een her (=heir) schepen"

enz. Het valt direct op dat dit nog weinig met Nederlandse scheeps¬
termen te maken heeft. Het zijn namen die betrekking hebben op de
oude Romeinse schepen, galeien veelal, met Latijnse zeilen, zoals
die in de oudheid op de Middellandse Zee voeren. Toch vindt men al
een enkele inheemse naam daartussen:

Gaulus wordt vertaald met "hue"

d.i. de heu of hui. een platboomd binnenvaartuig met een mast, waar¬

oneraria - Hulcke, een coopvarders schip; Nauis vectoria - Een
heu, een vracht oft veerschip; Dromas - Een karreueel oft Boeyer";
ook zulke echte Hollandse namen als:

"Een beytel / een Wtersche

(=Utrechtse); schuyte / een damlooper / een barsie (d.i. barge)".
Bij de delen noemt hij:
schepe";

"Den buyck, het ruyme, het hol vanden

"De waering, den ganek»; bij Acroteria geeft hij de om¬

schrijving "Compange, opboeysel"; bij Sentina "De durek". Verder
vermeldt hij "braeuwen, calfaten"; in het derde hoofdstuk:
touwen / taeckelen / cabels";

"T'ancker touwe";

"Hoof-

"De hant" (van het

anker); "Het meersseyl / oft het topseyl"; "De vrede focke de
lulle";

"De bonet";

"De hals aensetten";

"De schoot vieren". Men

ziet het: men zou deze lijsten slechts behoeven om te zetten, met
het Nederlands voorop, en be alfabetiseren, om een beknopt zee¬
manswoordenboek uit de 16de eeuw te krijgen.

aan een gaffel- en een stagzeil. In totaal geeft dit woordenboekje
Het beroemde woordenboek van Kiliaan, die wel de vader der

71 scheepstermen.
In een soortgelijk woordenboekje van een tiental jaren later,
het "Tyrocinium linguae Latinae" van P. Apherdianus (Antwerpen,
1552), vindt men in hoofdstuk 36, De Nauigio, al vrij wat meer echte
Nederlandse equivalenten van de Latijnse termen, zoals b.v.: een
schip timmeren; een schip pecken, terren (teren); pompe; pompwater;
dat seyl ophalen; tseyl in de wint setten; dat roer houden: een
schip ballasten, enz. In totaal 88 termen.
Het bekendste en beste van dit soort systematische woordenboe¬
ken is de "Nomenclator omnivm rervm ..,

septem diversis lingvis

explicata" van de uit Hoorn afkomstige medicus Hadrianus Junius (d.i
Adriaan de Jonge, 1511-1573), het eerst verschenen bij Plantijn in
1567 en vele malen herdrukt. Hij wijdt drie hoofdstukken aan de
scheepstermen: De re navali: Navis partes, eoque spectantia; Navis
instrvmenta; d.i.

scheepszaken in het algemeen; de delen van het

schip en wat daartoe behoort; scheepswerktuigen (hieronder te ver¬
staan tuigage, zeilen, ankers enz.). Samen bijna 7 bladzijden. Men
merkt bij het doorlopen van deze lijsten direct op dat Junius wist
waarover hij het had en dat zijn opzet ruimer is dan bij zijn voor¬
gangers: hij geeft niet alleen de oude, klassieke Latijnse namen
met hun verklaring en een Nederlands equivalent, maar hij heeft
ook de in zijn eigen tijd gangbare namen en termen om huns zelfs

Nederlandse lexicografie genoemd wordt (definitieve uitgave 1599),
met het Nederlands voorop en omschrijvingen in het Latijn, heeft
een doorlopende alfabetische volgorde en geen afzonderlijke lijst
van zeemanswoorden. Wel vindt men deze weer bij zijn navolgers,
die de door hem verzamelde woordenschat als legger gebruikten om
vertaalwoordenboeken te maken voor de moderne talen, in de eerste
plaats voor het Frans. Het eerste daarvan is Le Grand Dictionaire
Frangois-Flaman van E.Meilema (geb.1544), Kiliaans medewerker, het
eerst verschenen te Antwerpen in 1587 (ook Rotterdam 1591 en l6l8,
nieuwe uitgave 1630). Achter het Frans-Ned. deel daarvan vindt men
afzonderlijk "Les Termes et Manieres de parler appartenants a la
marine et navigation"; in het Ned.-Franse deel komt zo'n lijst niet
voor. De lijst bevat grotendeels echte scheepstermen, als "Den
helmstock van troer", "De blint, een kleyn zeylken";
den mast";

"Tbedde van

"Weghers of vierkante houters, die van binnen op de

boorden liggen", maar soms ook onvakkundige omschrijvingen: bij
Basbord wordt verwezen naar Bord bas. en dit wordt vertaald met
"Den boort of kant van't schip aan de slineker zijde". Verdacht
is ook dat drie verschillende Franse namen van zeilen (Aureille
ilS—3r_i.P.yre > Catepleure en Voile latine) alle drie worden vertaald
met een zelfde term: "De Lui van 't Schip" (d.i. een fok of klein
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Wij komen thans tot dit meest bekende van de oude Nederlandse

stagzeil). In een latere bewerking van dit woordenboek door I.L.
d'Arsy (Rotterdam 165 ) zijn de Franse omschrijvingen veel uit¬

zeemanswoordenboeken: Winschootens Seeman. Het is een vrij klein

voeriger, maar de Nederlandse vertaling is niet gewijzigd.

octavo-boekje van 368 bladzijden, waarvan de volledige titel luidt:
W. A Winschootens // Seeman: // Behelsende // Een grondige

Er zijn slechts weinig 17de-eeuwse vertaalwoordenboeken
waarin men zo'n lijst van zeemanstermen vindt. Weldra komen nu

uitlegging van de Nee- // derlandse Konst, en Spreekwoorden,

eenter de eerste eigenlijke zeemanswoordenboeken, d.w.z. zulke

// voor soo veel die uit de Seevaart // sijn ontleend, en bij

waarin Nederlandse termen in het Nederlands verklaard worden. Als

de beste // Schrijvers deeser eeuw // gevonden werden. //

eerste daarvan moet vermeld worden een niet als afzonderlijke puHij die op Neêrlands vlamd. neeni Seemans taal te baat!
blikatie verschenen, maar in een groter werk opgenomen lijst, nl,
Hij kan goed Neêrlands, die goe'
die van Nicolaas Witsen.

Seemans taal verstaat.

Van hem verscheen in I67I het beroemde

werk "Aeloude en Hedendaagsche Scheeps-Bouw en Bestier", in folio,

(vignet)

dat, zoals op de titel vermeld staat, was "verrijekt met een reex

Bij Johannes de Vivie, Boekverköoper, //

verklaerde Zee-mans spreeck-woorden en benamingen".

woonende aan't Plein van 's Graavenstein, l68l.

Deze lijst vindt men als hoofdstuk IV van het Tweede deel, op
Wigardus van Winschooten was geboren in Amsterdam in 1639, stu¬
blz.481-516, in twee kolommen gedrukt. De volgorde is zeer grof
deerde te Leiden en werd daar in 1668 praeceptor aan de Latijnse
alfabetisch, d.w.z. in het algemeen wel volgens het abc, maar bin¬
school. Hij had veel taalkundige belangstelling en als vrucht
nen de letters zeer onnauwkeurig geordend en volgens wonderlijke
daarvan moet men zijn Seeman in de eerste plaats beschouwen. In
beginselen: veel staat onder de lidwoorden of onder andere bijkomen¬
de voorrede "Aan den taalkundigen Leeser" zegt hij:
de woorden. Zo vindt men "De loef iemant afsteken" en "De fock uith oud en" onder JDe.;

"Doen op-waaien" onder Doen;

"ruuw sijn Seemans werken, en seeden, en dienvolgens ruuw

"Te roer gaan" onder

Te enz. Bij het naslaan moet men daar wel op verdacht zijn. De lijst

hare woorden: maar hoe ruuw, en onbeschaafd de selve in haare

geeft niet alleen scheeps- en zeemanstermen in ruime zin (delen van

grond moogen sijn, sij konnen egter tot sieraad van de onse

het schip, bouw, werktuigen, navigatie), en termen die ermee ver¬

gebruikt worden: dat dit mijn seggen waar is, blijkt ten oover-

band houden, o.a, uit de meteorologie, getijdenleer enz.

vloed uit onse beste Schrijvers deeser eeuw". Hij verbaast

(achter-eb;

landtwindt; mouzon), zelfs sloopen. maar ook allerlei oneigenlijke

zich dat nog niemand de zeemanstaal beschreven heeft,

en overdrachtelijke zegswijzen, zoals:

naa dat ik iets diergelijks selfs heb beginnen aan te vangen,

zekerst";

"By de wal langs vaert men

"Den roden haen in't kruit steken";

"maar

en vernoomen heb, wat onuitspreeklijk een arbeid daar aan vast

"De zee is zonder

water (daar overvloedt plach te wezen is niets)"; "Elck geneer hem

is: nu kan ik ligtelijk beseffen, wat haar van haaren goeden

op zijn vaerwaeter (geen zaecker zonder kennis aen te vangen)";

iever wederhouden heeft: en voor mij ik wil dat ook wel rond

"Geen twee groote masten dienen op een schip";

uit bekennen, dat indien ik niet al te ver t'see waar geweest,

"Laetze pompen, die

kouw hebben". De omschrijvingen van de vaktermen zijn deskundig,

ik sou' meede gedooken hebben: dog nu moest het doorstaan,

maar soms nogal onbeholpen geformuleerd; men moet ze weten te lezen.

schoonder een vreesselijk onweer, en een vreesselijk onweer,
en een holle see op handen was". Het is nodig de "konstwoor-

In 1690 verscheen van Witsens boek een tweede druk onder een
ietwat opgesierde titel: "Architectura Navalis et Regimen Nauticum

den" (vaktermen) van de taal te onderzoeken, en vooral "dat

Ofte Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-bouw en Bestier", waarin de

sij uit de saaken selfs, en uit diegenen die daar daagelijks

woordenlijst aanmerkelijk is uitgebreid (blz.576-625, in kleinere

meede beesig zijn, moeten, en behooren nae gevorst te worden".

letter dan in de 1ste druk) en de alfabetische volgorde zeer ver¬

Hij heeft zich ook ernstig bezig gehouden met "het naa vorsen

beterd; wel moet men ook hier erop verdacht zijn dat heel veel is
behandeld onder de lid- en andere beginwoorden (De, Een, Het. Op
enz.). De aanvullingen komen uit Winschootens Seeman.

•

van haaren oorspronk en afkomst"; als tijd en gelegenheid het
toelaten wil hij naast zijn Seeman ook "een Land, en Steeman"

-24leveren, "om onder de naam van dese drie uuw te

geeven een

ruuwe schets van onse geheele Neederlandse taal".
De hele opzet van het werksLs dus taalkundig en dit komt bij de
uitwerking hierop neer dat hij, uitgaande van de zeemanstermen
zelf (in zeer ruime zin), ook de toepassingen van de grondwoorden
in ruimer verband behandeüt, in allerlei verbindingen en zegswij¬
zen en veelal met een poging tot verklaring. Het artikel boeten

-25belang en hij wordt dan ook bij de bewerking van het Woordenboek
der Nederlandsche Taal ijverig gebruikt. Zoals boven reeds werd
opgemerkt heeft zijn boek aanleiding gegeven tot uitbreiding en
herordening van de woordenlijst in de tweede uitgave van Witsens
Scheeps-bouw 1).
Twaalf jaar na de tweede druk van Witsen verscheen een even¬
eens zeer belangrijk en omvangrijk boek met Nederlandse zeemans¬
termen, de Dictionaire de Marine contenant les Termes de la

b.v. ziet er dus zo uit:

Navigation et de E*architecture navale. te Amsterdam "chez Pierre
B o e t e n, de gescheurde Netten digt maaken: oneigendlijk,
het geen men misdaan heeft, vergoeden, hij moet het met den
hals boeten:

geld boeten, en soo voorts. Keete.'boeter. een

Brunei, Marchand Libraire, sur le Dam, MDCCII". De auteur wordt
op de titel niet genoemd, maar wel onder de opdracht aan "Mon¬
seigneur Anthoine...Baron d'Aldenbourg, Seigneur de Varell,

Keetellapper, een die de Keetels, als sij lek sijn, digt
Kniephausen et Doorwerth", en wel als Aubin, zonder nadere toe¬
maakt, sie Keetel.
voeging. Er is over hem heel weinig bekend, zelfs niet zijn vol¬
Het artikel bollen:

ledige naam en in de meeste biografische woordenboeken zoekt men

Bollen, beteekend korten, soo seid men: de Besaan Bollen,

hem tevergeefs. Dat van Weiss (1843) weet te vertellen dat hij in

dat is, het Seil van de besaan minderen. Een O3 bollen, den Os

Loudon geboren werd, predikant was, na de herroeping van het

voor den bol slaan, dat hij onder de voet valt. Dat bold mij.

Edict van Nantes naar Nederland uitweek, waar hij de Histoire des

Dat is mij aangenaam.

Diables de Loudun publiceerde (1693) en Brandts Leven van De
PU-Vt-er in het Frans vertaalde. Zijn sterfjaar is niet bekend,

Een artikel als Haaring wordt zo begrijpelijkerwijs vrij uitvoe¬
rig, daar hij allerlei zegswijzen waarin deze voorkomt bespreekt,
en ook de samenstellingen behandelt, waarbij b.v.

ook Haringpakkerij

en Haringpakkerstoren als Amsterdamse toponiemen ter sprake komen.

maar hij leefde nog in 1736 2).
De aanleiding tot het schrijven van zijn Dictionaire de
Marine. een Frans-Nederlands woordenboek, was, naar hij in de voor¬
rede zegt, de moeilijkheid die hij ondervond "pour traduire un

Soms geeft hij ook wat klassieke geleerdheid ten beste, als bij
grand nombre de termes de Marine Hollandois qu'il étoit obligé de
het artikel Maan. waar hij zich ook afvraagt of er verband bestaat

mettre en Fran<fois" (bij zijn vertaling van Brandt uiteraard, die

iret het werkwoord maanen. aanmanen. vermanen. Er zijn echter ook
hij evenwel niet noemt). Voor het Frans zijn er goede woordenboeken
vele korte artikelen, waarin eenvoudig een omschrijving gegeven
"pour les seuls termes de Marine", zegt hij, en ook de grote alge¬
wordt, zoals:

"Kolderstok, of kolterstok. dit is de Stok
mene woordenboeken geven deze termen goed weer. Voor het Nederlands

daar de Roerpen, die het Roer, of Stuur beweegd, meede bewoogen
heeft men alleen de Zeeman, die vaak de eigenlijke betekenis ver¬
werd". Die omschrijvingen zijn over het algemeen zakelijk en be¬
waarloost voor de overdrachtelijke, of verwijst naar Witsens
trouwbaar, en hij verwijst nogal eens naar Witsen, en ook naar Jan
"livre rare è tous égards, qui è-peine se peut trouver, & qui est
Huygen Van Linschoten. Een enkele maal noemt hij ook letterkundigen
d'un prix excessif". De marinetermen eisen breedvoerige toelich¬
die de besproken overdrachtelijke termen gebruikt hebben; zo bij
ting om ze begrijpelijk te maken en de zeelieden zelf zijn het lang
laag, dat "beteekend ook een hinder laag ...: als men seid: iemand
laagen leggen; iemand listen en laagen leggen, sie Hoofd in Velsen
act,5.sc.3."

(blz. 132); bij scheppen: "van scheppen komt ont¬

scheppen . en beteekend sterven: sie Hoofd in Velsen act.5.sc.l."
(blz. 2.2.8). Wegens al deze uitbreidingen en toevoegsels is Van
Winschooten ook voor de algemene Nederlandse lexicografie van groot

1) Zie over deze uiterst zeldzame tweede druk L'Honoré Naber in
Het Boek III (1914), 8l vg.
2) De nieuwe Dictionnaire de Biographie Francaise weet hier alleen
aan toe te voegen (dl. IV, 1948) dat hij Nicolas heette, +_ 1655
geboren werd en dat "II est en tête de la liste des protestants
franqais soutenus è. Londres en 1702 par la charité publique".
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niet eens onder elkaar. Er is geen vast gebruik, geen "usage

tweede druk vein 1736 (Amsterdam) en een derde, zeer vermeerderde,

déclaré de la Cour & des bons Auteurs du temps, qui sert de régie".

van 17^7 (Parijs), volgens Roding, maar deze schijnen in Nederland

Ook is er zeer veel verschil in lokaal gebruik, zowel in het Frans

nergens aanwezig te zijn.

als in het Nederlands. "De cette disposition des esprit & de cette

Er valt uit deze tijd nog een woordenboekje te noemen, geen

différence de langage s'ensuit nécessairement qu'il n'y a presque

afzonderlijke publikatie echter, maar slechts een lijst toe gevoegd

pas un terme de Marine sur quoi il ne se trouve quelqu'un qui ait

aan een ander werkje, nl. aan de Comoedia Vetus. In 1612 verscheen

h critiquer". Voor het Frans heeft hij gebruikt "ceux qui sont le

onder deze titel een anoniem pamflet tegen de godsdiensttwisten van

plus usitez dans les livres, & dans les Ordonnances autant qu'il

die tijd, dat geheel als een allegorisch scheepsverhaal is inge¬

s'y en trouve, & sur les cotes du pais d'Aunix, de Saintonge & de

richt, op het thema "Verlost ons Heer van God-gheleerden haet" en

Gascogne". Voor wat betreft de Nederlandse termen, daarover zal hij

"dat sal juw hier Maetroos op sijn Scheepsch gaen vertellen". Het

uitvoeriger spreken in het Nederlands-Franse deel, want, zegt hij,

is in deze trant uitermate virtuoos geschreven en bleef daarom, ook

"II n'en sera pas de cette ouvrage comme de la plupart des autres

lang nadat het thema niet actueel meer was, gaarne gelezen, De

ouvrages de cette nature, oü l'on a donné au Public le volume

schrijver is zekere Willem Meerman, een Delftse burgemeesterszoon

Franqois & Hollandois, & promis le Hollandois & Frarqois rans

die kort na het genoemde jaar vertrok op een expeditie om de Noord¬

s'aquiter de cette promesse. Le Hollandois & Franqois est prêt, &

westelijke doorvaart te vinden, van welke hij nooit is teruggekeerd.

on le va mettre incessamment sous la presse". Ondanks deze stellige

Daar het na 100 jaar natuurlijk al zeldzaam geworden was, werd het

verzekering is dit Nederlands-Franse deel nooit verschenen, althans

in 1718 opnieuw uitgegeven onder de titel "Comoedia Vetus of

er is geen exemplaar van bekend (men moet wel voorzichtig zijn met

Bootsmans Praatje. Door Eenige Aentekening opgeheldert en vermeer¬

een zo positieve uitspraak, in aanmerking genomen dat de tweede

dert"; in 1738 verscheen daarvan nog een tweede druk "Met meerder

druk van Witsen van 1690 pas in 1913 gesignaleerd is!).

Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert". Het voorbericht is

Op grond

van de boven geciteerde vermelding in de Dict.de Biographie

ondertekend "Georgius van Zonhoven".

Francaise valt aan te nemen dat hij in 1702 naar Londen is uitge¬

een "Naem-lyst en Verklaeringe van zommige Scheepswoorden voor zo

weken (wegens schulden? ) en daarom de uitgave van zijn woordenboek

veel ze strekken tot begrip van 't voorgaende boekje". Deze lijst

niet heeft kunnen voltooien.

Aan het eind vindt men hierin

is alfabetisch en geeft een zeer goede omschrijving van de in de

In de voorrede van het Franse deel noemt Aubin als zijn voor¬
naamste bron Witsen en kondigt hij aan "que tout ce qu'on emploiera

tekst gebruikte zeemanstermen, in totaal ongeveer 150.
Tot het eind van de 18de eeuw valt er nu niets van belang meer

dans le Dictionaire Hollandois sera tiré des bons Auteurs de la

te signaleren op het gebied der zeemanswoordenboeken. Er verschijnen

nation... et qu'il n'y aura ni mot, ni période de cette nature,

in deze eeuw vrij wat werken over scheepsbouwkunde en vrij talrijke,

qu'il n'ait fait voir è. des gens de lettres du pais".

meest kleine, boekjes over praktische zeemanskunst, maar geen woor¬

De omschrijvingen van Aubin zijn over het algemeen zeer nauw¬

denlijsten. De algemene woordenboeken bevatten geen afzonderlijke

keurig en ten dele ook uitvoerig, met tekeningen toegelicht. Er zijn

lijsten meer van zeemanstermen. Wel vindt men er opgenomen in de

ook lange zuiver scheepsbouwkundige artikelen: onder het artikel

algemene zaakwoordenboeken of encyclopedieën, die in deze eeuw hun

"D e v i s

grote opkomst beleven. Zo b.v. in het "Nieuw en Volkomen Woorden¬

Carter van een schip, Bestek, Ontwerp" geeft hij 3 vol¬

ledige bestekken, ontleend aan Witsen; onder F r e g a t e

een

boek van Konsten en Weetenschappen" door Egbert Buys (1769-1778),

volledige beschrijving van enige typen met een grote uitslaande

dat omschrijvingen geeft van termen als kabel, kabelgat. kajuit,

plaat met nummers. Bij het art.

Pavilion

kampanje enz,; meestal zijn dit echter definities

afgebeeld op 12 platen. In voce

Yacht

jachten beschreven en is een plaat

worden 88 vlaggen

worden verschillende

toegevoegd van een "Heere Jacht".

Of Aubin werkelijk zelf iets verzameld heeft, dan wel alles
aan reeds bestaande boeken, als Witsen, Van Yk enz. ontleend, zou
nog nader onderzocht moeten worden. Er bestaan van zijn werk een

hand en dus niet van veel belang,

uit de tweede

al blijkt er wel aandacht uit

voor de technische kant van de besproken zaken: er is b.v. een vrij
uitvoerig artikel log, met een afbeelding.

Aan het eind van de eeuw verschijnt dan echter een der be¬
langrijkste zeemanswoordenboeken die er ooit gemaakt zijn, dat van
J.H.R'óding. Het is geen Nederlandse uitgave, maar een Duitse, ver¬
schenen in Hamburg en Leipzig (later Halle) van 1793-1798 (de
jaartallen staan niet op de titel, maar in de colofoon) en getiteld
Allgemeines Worterbuch der Marine in allen europgeischen Seesprachen
.nebst vollstaendigen Erklaerungen. Zoals uit deze titel blijkt is
het een polyglottisch woordenboek: de lemma's zijn in het Duits
gesteld, en daaronder vindt men bij elk de aequivalenten in het
Hollands, Deens, Zweeds, Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Portu¬
gees. De samensteller, Johann Hinrich Roding, was geen zeeman. De
Allgemeine Deutsche BiograPhie noemt hem "Schulmann und Schrift¬
steller"; hij was van Hamburgse afkomst, geboren in 1732, auto¬
didact, sinds 1763 "Lehrer der Kirchenschule zu St.Jacobi in
Hamburg...in welchem bescheideren Amte er lebenslang verblieb". Hij
schreef zeer veel, voornamelijk stichtelijke werken en "vielbandige
Zeitschriften für die Jugei-d"; zijn marinewoordenbeek noemt de ADB
niet eens. Het boek is zeer schaars; in de meeste bibliotheken
zoekt men het tevergeefs, de Kon.Bibliotheek te 's-Gravenhage be¬
zit echter een exemplaar. Het is gedrukt in kwarto-formaat, in
twee kolommen, op slecht papier. Het telt vier delen: deel 1 en 2
bevatten het eigenlijke woordenboek (resp. 946 en 936 kolom), deel
3 de indices op het Nederlands, Deens, Zweeds enz., en nalezingen,
en deel 4 de platen (115 stuks, merendeels met vele figuren op
elke plaat).
Het boek is bewerkt met die grondigheid en zin voor systeem
die in de tijd van deze auteur reeds als spreekwoordenjk-Duits
bekend begonnen te worden. Vooraf gaat een overzicht van de "Allge—
meine Literatur der Marine", dat loopt van 1484 tot 1793 en 208
kolommen beslaat, nog gevolgd aoor een lijst van verhandelingen
over zeezaken uit verschillende tijdschriften en jaarboeken (kol.
209-238), een aanhangsel (239-250), een register op de auteurs en
een zaakregister. Deze literatuurlijst is niet slechts een opsom—
miug, maar bijna elk genoemd werk wordt nader gekenschetst en ge¬
analyseerd, de verschillende drukken worden vermeld en hun belang
aangegeven. Toch constateert de schrijver dat er behalve voor het
Frans, Engels en Nederlands eigenlijk geen behoorlijke bronnen voor
zijn werk aanwezig waren en dat hij voor het Spaans, Portugees en
Italiaans vrijwel alles aan vakmensen heeft moeten vragen: hij

-29noemt een aantal van zijn correspondenten. Bij het Italiaans
heeft hij ook de Genuese, Napolitaanse, Venetiaanse en andere
dialecttermen gehonoreerd. De behandeling van de verschillende
termen geeft veel meer dan een definitie; in feite is het werk
een zeevaartkundige encyclopedie. Zo vindt men onder ablaufen
een hele beschrijving van de verschillende methoden van stapel¬
loop bij de Fransen, Engelsen, Hollanders enz., met nog een
apart lijstje van termen die daarop betrekking hebben; onder
abtreiben wordt de hele theorie van de drift besproken, met
reeksen van wiskundige formules; onder Anker vindt men: "Beschreibung und Gebrauch des Ankers"; "Geschichte des Ankers";
"Theorie des Ankers"; "Verhaltniss des Gewichts der Anker zu
dem Schiff"; en een afzonderlijke behandeling van elke ankersoort (in totaal 16) en van de delen van het anker. Voorts
geeft schr, verhandelingen over zeetaktiek, scheepsartillerie
en alles wat met de zeeoorlog samenhangt, over touwslagerij,
zeilmakerij en blokdraaierskunst. Ook afzonderlijke handelingen
te scheep worden grondig besproken; zo vindt men onder aussetzen.
das Boot Oder die gchalupe. precies beschreven hoe men een boot
uitzet, hoe men daarbij de takels bedient enz. Kortom, het werk
is een ware thesaurus van al wat de scheepvaart en scheepsbouw
van schrijvers tijd betreft, en voor zover ik kan beoordelen
zeer betrouwbaar. Het is een werk dat, minstens zo zeer als het
nog te noemen boek van Jal, een nieuwe uitgave verdient, of als
basis voor een nieuw werk kan dienen.
In de eerste helft van de 19de eeuw is, tot 1844, geen zee¬
manswoordenboek van belang verschenen. Wel zijn er een aantal
kleine werkjes, die alleen als vertaalwoordenboeken bedoeld waren.
Het eerste daarvan is het "Scheeps en Zeemans Woordenboek, ver¬
vattende eene zeer groote menigte zo woorden als gewoone termen
en kommando's, betreffende zo wel de scheep- en zeevaart als den
scheepsbouw en het geen tot dit alles betrekking heeft. In het
Nederduitsch en Fransch. By een verzameld door Mr Q,de Flines.
Te Amsterdam, by Pieter Johannes ïïylenbroek, MDCCCVI.". Mr. de
Flines was geen zeeman, maar jurist, en dilettant in de letteren.
Hij leefde van 1771 tot 1847, was korte tijd lid van het Hoog
Gerechtshof te Batavia en leefde na 1801 ambteloos in Den Haag.
Zijn zeemanswoordenboekje stelde hij samen om in een tijdsbe¬
hoefte te voorzien: "daar onze betrekkingen met Frankrijk hoe
langer hoe sterker worden, zo moet deze verzameling, naar dezelve
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maate, noodzaaklyk zyn", zegt hij in het Voorbericht. Ondanks

laten vallen, het eind van het touw weder aan boord brengt". Op

de wijdluftige titel heeft zijn boekje eigenlijk weinig om het

het titelblad van het exemplaar dat de maatschappij der Nederl.

lijf. Het bevat wel vrij veel termen (een kleine 100 blz. in

Letterkunde bezit staat met inkt de volgende notitie:

drie kolommen kleine druk), maar ook niets meer dan de termen

L'auditeur au Conseil d'Etat Secrétaire Géneral" gevolgd door

met een Franse vertaling, alles zo beknopt mog^lijk, en voor het

een onleesbare handtekening. H.W.Lantsheer (1773-1836) behoorde

grootste gedeelte ontleend aah het woordenboek van Aubin. Wat hij

tot een oude Middelburgse familie; Nagtglas noemt hem "een

er zelf aan toegevoegd heeft zijn woorden als aannemer. kaaiman.

officier van buitengewone verdiensten en een degelijk, hoogst

klapnootenboom (kokospalm/, die met het zeewezen als zodanig

beschaafd man" l). Behalve zijn woordenboek heeft hij enige ver¬

weinig te maken hebben. Er verschenen nog twee uitgaven van: de

talingen van Franse werken over zijn vak uitgegeven.

eerste een titeluitgave te Amsterdam bij Lcdewyk van Es (z.j.,

"Approuvé.

Twee jaar na het woordenboek van Lantsheer, in 1813, ver¬

wsch. _+ 1814) met een enigszins gewijzigd voorwoord ("Bij de

scheen bij dezelfde uitgever een soortgelijk werkje van de hand

herleving van het Zeewezen"), de tweede te Rotterdam bij Arbon

van kapitein A.C.Twent 2), eveneens drietalig, maar nu met het

en Krap in 1820 l). Dezen publiceerden in 1827 ook een Frans-

Nederlands voorop en daarna het Frans en het Engels. Bij verge¬

Nederlandse uitgave van het boekje ("Vocabulaire de Marine et

lijking blijkt dat van Twent aanzienlijk meer termen te bevatten,

de Navigation (sic!),.» pour servir de complément è. la partie

maar het is aannemelijk dat hij Lantsheer als basis gebruikt

hollandaise-franqaise publiée en 18C6"), die een loutere om¬

heeft, Nagtglas (t.a.p.) zegt:

kering is van het eerste deel en geheel op dezelfde wijze inge¬

woordenboek (van Lantsheer) wel eens verward, schijnt door den

richt.

zeeofficier A.C.Twent, te zijn vervaardigd die ook eene verbeter¬

Een tweede woordenboek uit de Franse tijd is het "Woorden¬
boek der Fransche Zee-termen, bijeenverzameld en in Hollandsche
en gedeeltelijk in Engelsche kunstwoorden overgebragt. Ten gebruike der Bureaux, Administraties en Directies van de Marine
in Holland; en in het bijzonder voor de Heeren Zee-officieren,

"Een soortgelijk werk, met dit

de uitgaaf van Lantsheer's woordenboek bewerkte". Het boekje van
Twent telt I87 blz. plus 5 blz. aanhangsel.
Het duurt nu ongeveer 30 jaar voor er weer iets noemenswaar¬
digs verschijnt.
Slechts volledigheidshalve mag hier vermeld woiden de "Hand¬

zoo tot verstand der Zeeboeken, Zee-Tactiek, Seinboeken, Instruc¬

leiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en

ties en Ordres, als voor de dagelijksche Manoeuvres. Door Hendrik

spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder aan de

Willem Lantsheer, kapitein ter Zee. Te Amsterdam, bij Pieter den

Scheepsleven ontleend, door J.P.Sprenger van Eijk, Predikant te

Hengst en Zoon. MDCCCXI,". Het telt 139 blz. in twee kolommen en

Rotterdam", te Rotterdam verschenen in 1835. Het bevat een uit¬

geeft de lemma's in het Frans, daarna een Nederlandse omschrij¬

voerige inleiding over de spreekwoorden in het algemeen en in ver¬

ving en dan bij de meeste ook het Engelse aequivalent. De om¬

band met de verschillende aspecten der samenleving, en behandelt

schrijvingen zijn veel uitvoeriger dan bij De Flines en verraden

dan alleen oneigenlijke uitdrukkingen die met de zeevaart samen¬

onmiddellijk dat hier een zeeman aan het woord is die weet waar¬

hangen, zoals iemand af schepen: het anker lichten; een schip op

over hij spreekt, geen dilettant. Zo b.v.

strand is een baken in zee, en derg. Het is zeer breedsprakig,

"C o u r s i v e. s.m.

Smalle gang tusschen de broodkamer en spijskassen;

gang onder de

loopplank. In een sloep, is het de spatie tusschen de voorste

Scheepvaart en het

zeer ondeskundig en behelst allerlei letterkundige en historische
uitweidingen die voor de marine van geen enkel belang zijn.

vaste doft en de stuurstoel. Is weinig in gebruik", of
"C r e a n c e , mo.uiller en creance. Wanneer men het anker met

Een grote tegenstelling hiermee in zijn zakelijkheid en beknopt¬

de Barkas of schuit laat uitbrengen, met de bogten van het touw

heid vormt het "Zak-woordenboek van Engelsche Zée-térmen in het

er bij ingeschoten, en dat de barkas na het anker te hebben
1) Levensber,
1) Deze heb ik niet in handen gehad; het is mogelijk dat ook dit
een titeluitgave is.

van Zeeuwen 2.

38.

2) Zie over hem het Nieuw Ndl.Biogr,Wdb.

V,9?8 vg.

Hollandsch overgebragt door H. W. Schokker', onder-constructeur der

-33komt in geen enkel biografisch woordenboek voor. Jansen daaren¬

marine", verschenen in l84l bij de gebrs.Van Cleef te 's-Graven-

tegen is in het Nieuw Nedl.Biogr.Wdb. zelfs tweemaal behandeld

hage en Amsterdam. Het is inderdaad een zakwoordenboekje, in klein

(dl.

vierkant 8° van 292 blz. in 2 kolommen. In de voorrede zegt de

eervolle carrière doorlopen en overleed te 's-Gravenhage in 1910,

auteur:

94 jaar oud. Onder de bronnen van hun werk noemen dë samenstellers
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"De kennis en beoefening der Engelsche taal werd hier te

lande sinds de laatste jaren meer algemeen verspreid...

(evenwel)

V en VI); hij heeft als ingenieur bij de marine een lange en

Lantsheer, Twent en Roding en een groot aantal Franse werken. De

baart het grote moeijelijkheid, de technische termen... te ver¬

ordening van het materiaal is nogal omslachtig en niet erg over¬

staan". Daarvoor dient dit zakwoordenboekje, dat bevat "de ver¬

zichtelijk, doordat een zelfde woord in verschillende artikels is

schillende termen, voorkomende bij den aanbouw, uitrusting, artil-

behandeld, naar gelang het in de verschillende takken van zee— en

lerij en tuigage, benevens de omstandigheden, waarin een schip op

krijgswetenschap voorkomt; men vindt zo b.v. liefst 14 artikels

zee kan bevinden". De Engelse termen worden zeer kort gegeven,

■ketter ie en 18 battre. Er is veel aandacht geschonken aan uitdruk¬

zonder toelichting, de vertaling daarentegen is vaak zeer uitvoe¬

kingen en vooral aan commando's. De coördinatie laat nog al eens

rig, meer een omschrijving, b.v„:

te wensen over, o.a, in niet-kloppende verwijzingen. Toch

"Bo ird(side) - klampen, op het

is het

dek geslagen bij het roer, om vast te staan voor den roerganger,

een boek van groot belang, mede om de overgangstijd (opkomst van

of den persoon, die aan het roe:'’ staat";

het stoomwezen) waarin het verschenen is, en ook als het uitvoerig¬

"Board(weather) - einden

plank, schuins in de poorten geplaatst, om het water te beletten
in de poort te loopen (bij opgelegde schepen)". Overigens is het
echter zeer deskundig; waar er echter Nederlandse equivalenten

ste maritieme woordenboek dat in de 19de eeuw in Nederland versche¬
nen is.
Slechts één jaar daarna verschijnt nog een werkje, geheel in

zijn worden die gegeven, en het is zeer volledig, het eerste van

de trant van de hierboven behandelde, van De Flines en Twent: het

een hele reeks van dergelijke werkjes, die de preponderance van

"Woordenboek der Zee-, Stoom- en Scheepsbouwkundige-termen in de

het Engels als zeemanstaal erkennen, nadat anderhalve eeuw lang

Hollandsche, Fransche en Engelsche Talen, door K.P.ter Reehorst,

het Frans die rol had vervuld.

Beëedigd Translateur. Te Amsterdam, in het Algemeen Etablissement

Intussen verscheen in 1844 nog een zeer belangrijk werk waar¬

voor de Zeevaart van de Wed.G.Hulst van Keulen. 1845". Het geeft

in het Frans nog wel als hoofdtaal fungeert, de "Dictionnaire

de Nederlandse termen met vertaling in het Frans en Engels. In het

universel, historique et raisonné franqais-hóllandais de Marine

voorbericht worden een Frans-Hollands en Engels-Hollands deel aan-

et de l'Art Militaire... par E.Gocvic et H. G.Jansen", te 's-Gra-

gekondigd, waarvan alleen het eerstgenoemde verschenen schijnt te

venhage en Amsterdam bij de gebroeders Van Cleef. Het is een smal

zijn. Het is een louter vertaalwoordenboek, dat de termen zeer kort,

kwartodeel van niet minder dan 668 bladzijden in twee kolommen
kleine druk, en het is zeer ambitieus van opzet: het voorbericht

zonder enige verklaring opsomt.
Ambitieuser is een publicatie van dezelfde auteur die enige

noemt liefst 30 vakken waarvan "alle termen, zo oude als nieuwe"

jaren later verschijnt, en waarvan de omslachtige titel luidt:

behandeld zullen worden en die de gehele scheepsbouw, scheepvaart,

"The Mariner's Friend or Polyglot Indispensable, and Technical

marine en krijgskunst omvatten en al wat daarmee samenhangt, zo¬

Dictionary of upwards Four thousand Fivehundred Nautical, Steam

als geografie, maritieme en krijgsgeschiedenis, ridderorden enz.

and Shipbuildingterms. . . in ten different Languages // English,

Bij het doorbladeren krijgt men niettemin de indruk dat de

Dutch, German, Danish, Swedish, French, Italian, Spanish, Portu¬

scheepstermen toch

guese and Russian...// Where to is added an Index to find the Dutch

wel de hoofdschotel vormen; als de andere vak¬

ken even gedetailleerd behandeld waren, zou het werk nog wel twee¬

terms alphabetically, by K.P.ter Reehorst, Native of the English

maal zo omvangrijk geworden zijn. Van de samenstellers is de twee¬

colony of Berbice in British Guiana, now sworn Translator at the

de dan ook een bekend marineofficier; wie er schuil gaat achter de

Bar of Amsterdam, and Professor at the Royal Qymnasium of Kampen

schilderachtige naam Gocvic heb ik niet kunnen vaststellen, hij

in Holland. Printed and published at the Costs and for Account
of the Author. 1849". Het is een oblong octavoboek van 202 dubbele

■35bladzijden plus XLI blz. Nederl.
tatabel.

index en een vergelijkende valu-

Er gaat een snorkerige inleiding aan vooraf, waarin de

schrijver beweert dat er nog nooit zo iets verschenen is:
unmatched and unprecedented in its kind,
necessary;...
treasure,

"It is

and yet indispensably

the author therefore flatters himself it will be a

an unremitting gift to all votaries of Naval-, Engineer¬

ing- and Shipbuilding sciences".

Toch erkent de auteur beperkingen:

enz.
Met een enkel woord

behoeft hier slechts gewag te worden gemaakt

van het Glossaire Nautique van Jal, van 1848-'50 verschenen, waar¬
over elders in dit nummer gesproken wordt.

Er bestaat te minder

aanleiding hierop verder in te gaan omdat het voor het Nederlands
niet of nauwelijks van belang is.
getuigt heeft hij

Zoals de auteur in zijn Voorrede

voor de "langues nordiques", waaronder ook het

"As for the conciseness of this work, I mast beg the reader to

Nederlands gerekend wordt,

observe that,

voor het Nederlands noemt hij zelfs geen bron;

though knowing some hundreds of similar technical

geen zelfstandig onderzoek verricht;
zeer waarschijnlijk

expressions more in English, but not possessing their equivalents

is dat Roding geweest, waaraan de schrijver ook overigens zeer

in the greater part of the other languages, I was in a manner

veel te danken had.

compelled to omit them".

Sinds Peter de Grote in 1717-1721 een FusBehalve de hier genoemde gedrukte woordenboeken bestaan er uit deze

sische bijbel in Nederland liet drukken, is dit volgens schrijver
tijd nog enkele in handschrift,

in het bezit van het Nederl.Hist.

voor het eerst dat er in Nederland weer in Russische karakters ge¬
drukt wordt.

De Kon.Bibliotheek bezit een exemplaar in heel rood

marokijn, met een opdracht in handschrift van de schrijver aan
Willem II, Koning der Nederlanden. Het is, evenals het eerstgenoem¬
de boekje van de auteur, louter een vertaalwoordenboek met de woor¬
den in tien kolommen naast elkaar, en het is niet, zoals hij beweert
het eerste in zijn soort:

reeds in

1836 was in Kopenhagen verschenen

een "Handboek vcor zeelieden, kooplieden en reisigers in 8 levende
taaien,

te weeten:

Hollandsche,

de Engelsche,

Fransche, Duitsche,

Zweedsche,

Spaansche en Italiaansche; met twee vlagkaarten". Ik

heb dit niet in handen gehad en dus niet met dat van Ter Reehorst
kunnen vergelijken.
London,

Van zijn werk verscheen een tweede uitgave in

In hetzelfde jaar 1849 verscheen,

en overeenkomstig ingericht een "Handboek voor Loodsen,

in Acht Levende Talen, als:
Noordsch,

eveneens op kosten van de

Duitsch,

Hoilandsch,

Engelsch, Deensch of

Zweedsch, Fransch, Spaansch

en Italiaansch; in¬

houdende alle bevelen, noodig by het Land of Kust aandoen,

ter Reede

komen, Dok of Haven inhalen,

Stag

wenden enz.,

...

onderzeil gaan,

Anker ligten,

gevolgd door eene Aanwijzing der Hoedanigheden van

weer, wind, lucht,

stroom, zee, het schip enz.,

en benaming van al¬

les wat in en op een schip zich bevind, door M.P.Wijk,

voormalig

Scheeps- en Consulair-Agent van Frankrijk en Groot-Brittanje, te
Hellevoetsluis".

Het is een oblong-boekje van

De namen der scheepsonderdelen enz.

26 dubbele bladzijden.

worden niet als woordenlijst ge¬

geven, maar in een opsommende tabel, zoals:

"De Bestanddeelen van

de romp en Stuurmans behoeften. Meublement en behoorte van de kajuit

Het

belangrijkste is dat van P.Arriëns, dat 215 kwarto-pagina's be¬
slaat.

Pieter Arriëns (1791-1860) trad reeds op 12-jarige leeftijd

als cadet in dienst van de marine van de Bataafse Republiek, door¬
liep de verschillende rangen tot kapitein-luitenant-ter-zee in l8l6,
in welk jaar hij het bombardement op Algiers bijwoonde,.werd in
1826 op zijn verzoek ontslagen en in 1830 verbonden aan de opvoe¬
ding der zonen van koning Willem I.
hij,

omstreeks 1835,

prins Hendrik.

In deze functie was het dat

zijn woordenboek samenstelde ten behoeve van

Voor uitgave is het klaarblijkelijk nooit bedoeld

geweest; het heeft geen titel of voorwerk, maar begint ineens met
aam.

1865.

schrijver,

Scheepvaartmuseum te Amsterdam (zie de catalogus daarvan).

De lemma's staan in een linker kolom van ongeveer l/3 van de

pagina, de omschrijvingen rechts;
lingen in het Frans en Engels,

onder de lemma's staan de verta¬

op de eerste paar bladzijden met

een andere hand later toegevoegd, maar verderop door de auteur zelf
bij gevoegd, en ontleend aan Twent
lemma's hebben geen vertaling!).
guren, maar deze ontbreken.

(de bij Twent niet voorkomende
Er zijn ook verwijzingen naar fi¬

De omschrijvingen zijn vakkundig, maar

vaak nogal onelegant en onhandig van formulering, b.v.:

"Bene¬

den- heeft de beteekenis even als in het gemeene leven, en,
daarenboven ten opzigte des winds; beneden winds dat is betrekkelyk tot het gene wat men beoogt,
waard";

onder den wind er van,

"Fiskaal - noemt men gemeenlyk bij

te lij-

eene krijgsraad aan

boord de persoon die bij eene zamenstelling er toe benoemd, het
publiek ministerie waarneemt".
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Het bekendste Nederl. zeemanswoordenboek uit de 19de eeuw, bekend

zanger der Legenden, de kweeker der doorbloeijende Roos van

ook bij een groter publiek, bij de vaklieden misschien eer berucht

Dekama en zoo vele andere boeijende verhalen, een nieuwe parel

te noemen, is dat van Van Lennep. Jacob van Lennep heeft zijn le¬

aan zijne letterkroon gehecht"), maar die in de details een

ven lang veel belangstelling voor de zee en de zeezaken gehad en

kritiek behelst die niet mals is. Waar Van Lennep kleeden om¬

daarvan ook in verscheidene werken getuigd, o.a. in zeemanslied¬

schrijft met "(de ankertouwen, de kluis, het want, enz.) met

jes (van 1848-'51 in het jaarboekje Aurora verschenen en in 1852

doek of schiemansgaren omleggen, ten einde schomling te voorko¬

gebundeld), vooral ook in het beroemde verhaal van kapitein Pulver

men", noteert Pan droogjes: "Schomling is ons niet bekend. Aan

in. Ferdinand Huyck. In de Voorrede van zi jn woordenboek noemt hij

boord zegt men daarvoor schavieling". Het is uiteraard een door

deze oude voorliefde ook uitdrukkelijk als argument voor de samen¬

Van Lennep niet opgemerkte of niet als zodanig herkende kopiëer-

stelling ervan, naast zijn mening dat er behoefte bestond aan een

of drukfout. "Kwadraat" is volgens Van Lennep de naam van een

verbeterde uitgave van Winschootens See-man. terwijl ook het feit

"werktuig, gebezigd om aan de spil van een stuk geschut de rich¬

dat zijn halfbroer Aarnoud zeeofficier was geweest een rol speelde;

ting te geven, die het schot vereischt". Pan corrigeert: "Het

aan deze is het boek opgedragen. Van Lennep heeft er lang aan ge¬

werktuig hier bedoelt, heet een kwadrant, ofschoon de verklaring

werkt; de druk duurde drie jaar, omdat, zoals hij zegt "ik heb niet

daarvoor ook niet goed is". Bij kwart vermeldt Van Lennep Kwart

bloot op mijn eigen kompas willen varen, en zoo v/el mijn hand¬

_sl^an, dat betekent dat "er een alag aan de bel gedaan (wordt) en

schrift, als de drukproeven zijn herhaaldelijk, sommige door meer

het kwartier opgepord, dat de wacht moet aflossen". Pan zegt hier¬

dan eenen zaakkundige, nagezien. En dat heen en weer reizen der

van: "Hier wordt gesproken van de "bel". Deze benaming voor klok

proeven, èn dat trekken van menigvuldige reviziën, èn de daarover

zou een zeeman

gewisselde korrespondentie, heeft het afdrukken merkelijk ver¬

laatste artikelen, zwichtingbouten. schrijft hij: "Deze verkla¬

traagd". Het verscheen dan eindelijk in 1856 onder de wijdlopige

ring is even verward en onbegrijpelijk als onjuist". Hij eindigt

titel van "Zeemans-Woordeboek, behelzende een verklaring der woor¬

daarmee zijn aanmerkingen, "om de ruimte voor beoordeelingen niet

den, by de Scheepvaart en den Handel in gebruik en een opgave der

te overschrijden"; aan het begin had hij al opgemerkt dat hij zich

algemeene wetsbepalingen daartoe betrekkelyk, en der spreekwijzen

zou onthouden "van de aanvulling van een overgroot aantal woorden,

daaraan ontleend. Een en ander voorzien met taalkundige opmerkin¬

die in dit boek eene plaats hadden moeten vinden, en hopen dit

gen en aanhalingen uit onderscheidene schrijvers: te samen gesteld

nader te doen, want de zaak gaat ons ter harte". Het is te betreu¬

door Mr.J.van Lennep". Het telt 283 bladzijden, niet in kolommen.

ren dat hij aan de uitvoering van dit voornemen blijkbaar niet is

Zijn voorbeeld Winschooten verraadt het boek aan alle kanten,

met de sterkste zenuwen doen beven". Bij een der

toegekomen. Zijn grote verdienste blijft dat hij het boek van Van

in zo verre het nl. eveneens taalkundig van opzet is en allerlei

Lennep heeft gebrandmerkt als wat het in feite is: dilettantenwerk

termen en uitdrukkingen opneemt die alleen in de verte iets - of

in de slechtste zin. Ondanks dat heeft het nog steeds een zekere

helemaal niets met de zeevaart of het zeegebruik te maken hebben,

faam en

zoals bedisselen, bewimpelen. (zee) bouwen, brak water, (de golven)

zeker ook bij dat het het laatste eigenlijke Nederlandse zeemans¬

klieven. mosselman. om ("voer: over, voorby"). De omschrijvingen

woordenboek is, d.w.z. een woordenboek waarin de Nederlandse namen

zijn ondeskundig, klungelig en vaak onbegrijpelijk, omdat ze onbe¬

in het Nederlands verklaard worden. Wat er verder nog verschijnt

grepen zijn; Van Lennep is hier, zoals maar al te vaak in zijn vele

zijn allemaal vertaalwoordenboeken en technische woordenboeken,

geschriften, met een vlotte hand aan het werk gegaan, zonder wer¬

meestal polyglot van opzet.

kelijk verstand te hebben van het onderwerp waarover hij schreef.

wordt in het antiquariaat duur verkocht. Hiertoe draagt

Slechts kort wordt hier vermeld, als niet-Nederlandse uitgave,

Dit is binnen een jaar nadat het boek verschenen was reeds aange¬

"Allgemeines nautisches Worterbuch mit Sacherklarungen" van E.Bo¬

toond door de luitenant-ter-zee T.Pan, die er in

brik, Leipzig 1858. Deze schrijver, omtrent wien ons verder niets

De Recensent van

1857 een bespreking van ruim 100 bladzijden aan wijdde, die welis¬

bekend is, had reeds in 1848 een zeer omvangrijk "Handbuch der

waar begint met een loftuiting ("Met dit werk heeft de begaafde

Praktischen Seefahrtskunde" uitgegeven, en het woordenboek is

-38daarop een aanvulling. De uitgave van 1858 die men meestal ziet,

-39koelte. peilen. quarantaine. Van alle woorden wordt het Franse en

op de titel "zv/eite wohlf(eile) Ausgabe" genoemd, is een titeluit¬

Engelse equivalent gegeven. Achterin bevinden zich zes uitslaande

gave; de oorspronkelijke is kort na het Handbuch verschenen, in

platen, elke met een aantal figuren,

1850. Het woordenboek ge eft/lemma*s in het Duits, met een

raak vrij

In hetzelfde jaar 1861 verscheen te Rotterdam bij H.Nijgh een

uitvoerige verklaring, en daarna de vertaling in het Engels, Frans,

"Engelsch-Nederlandsch technisch Marine-woordenboek. Bevattende de

Spaans, Portugees, Italiaans, Zweeds, Deens en Nederlands. Bij ver¬

meeste woorden en termen die het eigenlijke zeemansvak, de construc¬

gelijking met Roding bleek mij dat het in hoofdzaak daarvan, als te

tie, zeeartillerie en marine-stoomwerktuigkunde betreffen door P.A,

verwachten, een verkorte uitgave is. Op de Franse titel staat

van Rees, Kapt.Luit.ter zee R.N.L.", Het is een octavo-boek van

"Erste Abtheilung"; het was blijkbaar de bedoeling, evenals bij

xii en 386 blz. en 2 blz. Supplement, dat een volledige en degelijke

Roding, ook indices te geven op de verschillende talen, maar deze

indruk maakt, met veel aandacht voor termen uit het stoomwezen en

zijn, allicht wegens het slechte debiet, niet verschenen.

betreffende geschut en geweren, maar het is uiteraard geen verkla¬

Een geheel Nederlands werk is weer het "Woordenboek van Scheeps¬
bouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, inge¬

rend-,

slechts een vertaalwoordenboek.

Dit geldt ook voor het eerstvolgende werk, het "Zeemans Woorden¬

nieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs,

boek ten gebruike van Zee-Officieren, Gezaghebbers en Stuurlieden

studenten, enz. door B.J.Tideman, ingenieur der marine", te Vlis-

der Koopvaardij, Ingenieurs van Scheepsbouw, Machinisten, Fabriekan¬

singen verschenen in 1861. Het doel van de schrijver was "een hand¬

ten, Reeders en Assuradeuren, door D.J.Boom, Luitenant ter Zee 2de

boek te leveren, dat voor een aantal personen bruikbaar was, zonder

klasse * Kon.Ned.Marine", verschenen te 's-Gravenhage bij de gebr.

dat het te veel overtolligs voor den een inhield, of te onvolledig

Van Cleef, zonder jaartal (1878-» 79).- Het geeft de termen in het

voor den ander werd" en hij meende dat de vorm van een woordenboek

Nederlands, Frans en

daarvoor het

lands voorop, dan met het Frans en dan met het Engels, telkens in

meest geschikt was. Van die geschiktheid had de schrij¬

Engels, en wel in drievoud: eerst met het Neder¬

ver echter een wat wonderlijke opvatting. Hij zegt in het voorbe¬

drie kolommen naast elkaar, samen 358 blz,, met een klein aanhangsel

richt: "De zee-officier vindt, het artikel scheepsbouw opslaande,

van 5 blz. In 1888 verscheen een

het middel, om zich een beknopt overzigt van de praktyk van dat vak

druk", ditmaal in vier talen, nl. ook met het Duits, dat verzorgd

te verschaffen". Slaat men nu dat artikel op, dan blijkt dit, na een

werd door A.Kamp, leraar aan het Kon.Instituut te Willemsoord. Deze

definitie, uit niets te bestaan dan een lijst van 382 genummerde

uitgave is minder overzichtelijk, doordat de verschillende talen

verwijzingen naar diverse artikelen, te beginnen met "plan" en ein¬

niet in kolommen naast elkaar staan, maar bij elk lemma achter al-

digende met "opslepen enz."t Afgezien van deze eigenaardige inde¬

kaar, alleen door streepjes gescheiden. De omvang is nogal toege¬

ling is het een zeer degelijk boek, dat naast tal van korte artike¬

nomen: het boek telt 71^ bladzijden. Dit boek is antiquarisch nog vrij
courant.

len die louter een definitie geven, ook een aantal zeer uitvoerige,

"Tweede, herziene en vermeerderde

inderdaad encyclopedische artikelen bevat, die van de besproken onder¬
werpen een grondig begrip geven, b.v. .ijzer (22 blz.), rondhout

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de 19de eeuw en besluiten

(12 blz. ), verw (verf) (18 blz.); daarentegen over de (stoom)machine

het eerste deel van dit overzicht. Wat de 20ste eeuw heeft opge¬

nog geen bladzijdej (wel veel afzonderlijke artikels over de onder¬

leverd, en een uizicht op de toekomst zal de stof leveren voor een

delen). Ook gemeenzame benamingen worden opgegeven, b.v. hit.ie voor
donkey en luizeplecht "lang plat gedeelte van het uiterste voor¬
schip, vroeger algemeen, nu nog op sommige oorlogsvaartuigen, die
met een bepaald doel gebouwd zijn, te vinden". Hoewel volgens de
titel een woordenboek van de scheepsbouw, dus geen algemeen zeemans¬
woordenboek, behandelt het toch ook termen die meer tot de scheep¬
vaart en de scheepsdienst behoren, als hondewacht, koers. labber-

volgend artikel.
Leiden, April 1965.

C.Kruyskamp.
(wordt vervolgd)
-o-o-o-o-o-
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internationaal lexicon, waarin nautische termen werden op genomen
uit niet minder dan 52 talen, o.m.

Een nieuwe Seeman?

Groenlands en Chinees! Als het

Departement van Marine, in wiens opdracht Jal zijn werk ondernam
door Dr. F.de Tollenaere
De

oude

niet ongeduldig was geworden, de auteur niet voortdurend tot spoed

Jal

had aangemaand en tenslotte niet gedwongen had een punt achter zijn

In 1848 begon te Parijs bij Didot frères een boek te verschij¬
nen getiteld: Glossaire Nautique.

Répertoire polyglotte der termes

werk te zetten, dan zou het hele boek vermoedelijk een torso in
handschrift gebleven zijn. En juist dit internationale, soms uit

de marine anciens et modernes. Het drukken van dit werk, dat zou

tweede- of derdehands materiaal bestaande gedeelte, is o.i. het

uitgroeien tot een dikke turf van 1591 bladzijden, was pas op 25

minst belangrijke onderdeel van Jal. De spellingen der vreemde woor¬

mei 1850 voltooid. De schrijver A.Jal (1791-1875) werd geboren te

den zijn uiteraard nogal ééns verhaspeld.

Lyon. Hij koos aanvankelijk een carrière bij de marine en ontving

Dit neemt niet weg dat Jal op internationaal gebied lang een

zijn opleiding aan de "École spéciale de marine" te Brest, Hij ver¬

indrukwekkende verzameling is gebleven. Een kenner van de Russische

liet de zee na enkele jaren, om te Parijs als journalist in zijn

zeemanstaal, de redacteur van het WNT en latere hoogleraar in de

levensonderhoud te voorzien. In I85I kwam hij bij de marine terug,

Slavische talen aan de universiteit te Leiden, R.van der Meulen,

zij het als landrot. In dat jaar namelijk kreeg hij een betrekking

getuigde van Jals Glossaire nautique:

bij de sectie geschiedenis van de marine. In deze functie ondernam

dit zoo inhoudrijke werk... boven allen lof verheven".

hij studiereizen naar Italië, ten einae daar materiaal te verzame¬
len voor een geschiedenis van het oude zeewezen.

Sinds 1842 noemde

hij zich "historiographe de la marine".
Jal was zeeman, journalist en historicus, en had bovendien nog

"Als materiaalverzameling is

Een echte taalkundige was Jal natuurlijk niet. Dit heeft hem
echter niet belet, om zich, geheel in de geest van zijn tijd ook in
etymologische bespiegelingen te verdiepen. Dat zijn etymologieën
vaak misleidend zijn, hoeft ons dan ook niet te verbazen. Van der

belangstelling voor de taal, vooral voor de woorden. Hij constateer¬

Meulen wijst erop hoe Jal in zijn voorrede, alsmede op verschillen¬

de dat nautische woorden in oude teksten door landrotten van tekst¬

de plaatsen Van zijn boek met nadruk wijst op de grote invloed van

uitgevers niet begrepen werden, en besloot toen de zeemanstaal -

het Nederlands op de taal der Russische zeelieden, terwijl hij niet¬

"eet argot barbare", zoals hij schrijft - die in oude dokumenten te

temin tal van Russische woorden van ontwijfelbaar Hollandse oorsprong

vinden was, toegankelijk te maken. Hij beperkte zich niet tot ge¬

uit het Engels of Duits wil verklaren. Uit zeer vele zijner etymo¬

drukte of uitgegeven bronnen, maar ging ook handschriften excerperen.

logieën blijkt duidelijk, dat hij even weinig met het Russisch als

Hij bezocht archieven en bibliotheken, niet alleen in Parijs, maar

met het Nederlands vertrouwd was.

ook in Genua, Milaan, Venetië, Florence, Napels, Rome en Genève. Zijn

Toch slaat Jal ook wel eens de etymologische bal raak. Zo be¬

Glossaire, dat oorspronkelijk alleen maar de nautische woordenschat

strijdt hij i.v. affaler de mening, dat dit woord op een Vulgairlat.

bij Franse auteurs der Xllde en XlIIde eeuw omvatte, breidde zich

etymon avallare (ad valium) zou teruggaan.

gaandeweg uit over latere eeuwen. Hij kwam tot de overtuiging dat

dans Af f aller le holl. Af vallen?". schrijft .hij. Deze Nederlandse

"la langue des marins francais est la plus riche des langues mari-

etymologie zal later door Diez (1853) en de andere Romaanse etymo¬

times de 1'Europe". Een dergelijke opvatting moge dan een illusie

logen worden overgenoraen.

zijn, ze heeft echter de verdienste dat ze vaak, en niet alleen in
Frankrijk, een vaderlandse stimulans is geweest voor veel lexikografisch

werk.

Niet alleen in de tijd werd het Glossaire uitgebreid, maar
ook in de ruimte. Zonder taalkundige te zijn, had Jal veel belang¬
stelling voor alle mogelijke talen. Het werd van een Frans tot een

De

nieuwe

"Peut-on méconnaitre

Jal

Het initiatief tot een nieuwe bewerking van de oude Jal is
uitgegaan van een groep Franse historici met bijzondere belangstel¬
ling voor de zeegeschiedenis. Ze maken

deel uit van de "Commission

internationale d'histoire maritime", waarvan M.Mollat, hoogleraar
in de geschiedenis der middeleeuwen aan de Sorbonne, voorzitter, en
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-43op een Frans historisch nautisch woordenboek. Ander¬

Ch.Verlinden, hoogleraar te Gent en directeur der "Accademia

te liggen

Belgica", vice-voorzitter is.

zijds zou het internationale karakter van Jal toch bewaard moeten

Op 17, 18 en 19 december 1964 vonden te Parijs in de "Académie

blijven, maar dan op een geheel andere manier. Men stelt zich

de Marine" werkbijeenkomsten plaats van genoemde "Commission", Aan

voor, achteraan elk Frans artikel de vertaling der Franse woorden

deze "réunions de travail", gewijd aan de discussie over de princi¬

in een aantal Europese talen toe te voegen. Op grond van de ge¬

pes die aan het nieuwe werk ten grondslag zouden liggen, heeft onder¬

maakte berekeningen zou de omvang van de nieuwe Jal ongeveer het

getekende op verzoek van de "Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬

duboele of driedubbele worden van de oude. Op deze manier meent

denis", als vertegenwoordiger van het "Woordenboek der Nederiandsche

men te kunnen komen tot een Frans "Glossaire de base", dat als

Taal" deelgenomen.

band zou kunnen dienen tussen een serie van lexica in andere ta¬

Reeds in 1962, toen

men met de voorbereidingen begon, had men

uitdrukkelijk vastgesteld dat het doel niet was een encyclopedie
van de scheepvaart, maar een

historisch

scheep-

len, die tegelijk met Jal, als een soort van "satellieten" bij en
naast het Franse werk zouden verschijnen.
In de loop der besprekingen te Parijs bleek duidelijk dat het

vaartwoordenboek, d.w.z. een historisch gerichte be¬

oorspronkelijke concept toch wel wat te ver ging en te ambitieus

handeling van de nautische woorden en hun betekenissen. Uit de proe¬

was opgezet. Alleen al organisatorisch is het idee van nationale

ven van artikelen amiral. amirauté en ancre. die als bijlage aan

nautische, aan Jal gebonden, en daarvan afhankelijke

het "Bulletin de la Commission d'Histoire Maritime" waren toe ge¬

eenvoudig een utopie. Bedenkelijker was evenwel de

voegd, bleek echter maar al te duidelijk, dat de bewerkers de klip

tische basis van een dergelijke opzet. Men was eenvoudig van

der historische encyclopedie niet hadden weten te omzeilen. Immers

de gedachte uit ge gaan,dat deze nationale lexica zouden kunnen vol¬

wat in deze artikelen werd geboden, was geschiedenis van de zaak en

staan met een gedateerd citaat (het oudste), en het Franse equiva¬

allerminst geschiedenis van het woord.

lente woord. Het vermelden van dit laatste zou dan, zo dacht men,

Een principiële uiteenzetting vindt men ook in het rapport van

lexica
theore¬

een definitie in de verschillende nationale nautische woorden¬

1964, getiteld "Révision du Glossaire nautique de Jal", dat aan de

boeken overbodig maken, aangezien de definitie toch in het Franse

deelnemers van het Parijse Colloquium van tevoren was toe gezonden.

"Glossaire de base" voorhanden was. In diezelfde gedachtengang

In zijn inleidende rede op donderdag 1? december, zette de voor¬

zouden alleen zuiver nationale woorden in de nautische nationale

zitter, Prof.Mollat, uiteen, dat men met betrekking tot detijds-

lexica van een definitie voorzien hoeven te worden. De

begrenzing

nitie

van de nieuwe Jal enerzijds als beginpunt wilde

nemen: het ontstaan der Europese ruimte, d.w.z. ongeveer de 9de
eeuw na Chr,, anderzijds als eindpunt: de overgang van zeilvaart naar

defi¬

van het Franse "Glossaire de base" zou m.a.w. een

internationale

waarde hebben.

Toen er van taalkundig-lexikografische kant op gewezen werd,

stoomvaart, en van houten naar stalen schepen. Hetzelfde eindpunt

dat de betekenissen der woorden in de verschillende talen elkaar

werd trouwens in het begin der twintigste eeuw ook door Kluge bij de

lang niet altijd geheel dekken, heeft de voorzitter, Prof.Mollat,

bewerking van zijn Seemannssprache gekozen. Het vaststellen van een

zich uitdrukkelijk gedistantieerd van de conceptie en de.termino¬

duidelijke "terminus post quern non" kan men m.i. niet genoeg toe¬

logie "définition internationale". En in plaats van zgn. "lexiques

juichen. Het bespaart Jal de vloek der eindeloosheid, waaraan onze

nationaux", die als aanhangsels van de nieuwe Jal zouden fungeren,

historisch-taalkundige lexica lijden.

nam hij genoegen met iets van veel bescheidener proporties, dat

Met illustraties wil men zuinig zijn; men wil deze alleen plaat¬
sen bij woorden waarvan de definitie moeilijk te begrijpen is.
In het hierboven genoemde rapport "Révision du Glossaire nautique'
de Jal" wordt geconstateerd dat de opzet van de oude, in 1848 ver¬
schenen Jal, die de nautische woorden van 52 talen in één enkel al¬
fabet had behandeld, niet te handhaven was. De nadruk zou nu komen

echter het voordeel heeft dat het theoretisch verantwoord en prak¬
tisch uitvoerbaar is, namelijk een reeks

indices, bevattend

verschillende in de nieuwe Jal vermelde vertalingen der Franse
woorden in de diverse vreemde talen.
Het lijkt, geloof ik, gewenst dat men van buitenlandse zijde
duidelijk zegt, dat men buiten Frankrijk het karakter van Jal als

-44Frans historisch nautisch woordenboek - dat men van glossaire l)
i.p.v. van dictionnaire of lexigue blijft spreken is alleen een
kwestie van piëteit

d.w.z. als een repertorium van Franse woor¬

den met hun definitie(s) gevolgd door Franse gelokaliseerde en ge¬
dateerde citaten, belangrijker vindt dan zijn internationaal as¬
pect.

doorleest, zou zeker geen overbodige luxe zijn.
Tot nog toe rust de redactionele taak uitsluitend op de schou¬
ders van één historica, Mad.

heden zal de bewerking van de nieuwe Jal veel en veel te lang duren.
Laat het schip van Jal toch de beruchte lexicografische gronden van
de al te lange duur mijden!
Dat men de

Dit laatste is natuurlijk ook wel belangrijk, maar het is niet
meer dan een toegift, die de verwezenlijking van het eerste niet in
de weg moet staan. In hoeverre Jal werkelijk ook een internationaal
nautisch lexicon kan worden, hangt trouwens af van talrijke onzeke¬
re factoren. Wil men werkelijk de Franse woordbetekenissen vergezeld
doen gaan van equivalenten in liefst niet minder dan 18 Europese
nautische talen (Latijn, Italiaans, Spaans, Portugees - Engels,
Nederlands, Hoogduits, Zweeds, Deens, Noors, Idslands - Grieks RusEisch, Pools - Baskisch - Bretons - Turks - Arabisch), dan zal
men zich van tevoren dienen te verzekeren van een toegewijde en op
beroepsbasis

georganiseex'-de coöperatie in de diverse

Europese zeevarende landen. Tot op heden ondervindt men alleen van
Spaanse, Italiaanse, Duitse en

Engelse zijde voldoende medewer¬

king. Is men wat het internationale aspect betreft, te Parijs niet
al te optimistisch? Mikt men internationaal niet te hoog?

deze is bedoeld als woor¬

denboek, niet als encyclopedie. In deze gedachtengang doorredene¬
rend vraagt men zich af, of het niet gewenst is, één of liefst meer
Franse

lexicografisch

geschoolde

etymologie

der Franse scheepvaarttermen

niet wenst te rekenen tot het domein van de nieuwe Jal zal menig be¬
oefenaar der historische lexicografie betreuren. Ook hier geldt de
constatering dat de mensen die etymologieën naken, niet over het no¬
dige materiaal beschikken, terwijl zij die hierover wel de beschik¬
king hebben, niet aan etymologie doen. Bij opneming van een histo¬
risch geschoold linguïst in de redactie zou deze afwijzende houding
ten opzichte van de etymologie wellicht kunnen worden herzien. Ety¬
mologie niet in ae oude zin van vergelijkende Indogermanistiek, maar
in de moderne, ruimere betekenis van woordgeschiedenis, behoort m.i,
onverbrekelijk bij de historische lexicografie.
Ook
sche

lokaal
termen

beperkte

Franse

nauti¬

zullen in de nieuwe Jal worden opgenomen. Hier¬

bij wordt een verschil gemaakt tussen "panier régional", d.w.z, woor¬
den uit de Franse dialecten, en "langue régionale", waartoe nietFranse talen in Frankrijk zoals het Bretons en het Baskisch behoren.

In zijn inleiding beklemtoonde de voorzitter, Prof.Mollat,
eveneens het karakter van de nieuwe Jal:

Villain-Gandossi. In deze omstandig¬

taalkun¬

digen in de redactie op te nemen.
Hoe gewenst vakkundige lexicografische medewerking is, blijkt
praktisch uit elk artikel in de "rédaction provisoire des termes
francais". Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar het artikel
affaler. dat, samen met een kritische bespreking ervan, als bijlage
aan dit artikel is toegevoegd.
Wie met de "Worter" vertrouwd is, mist echter vaak de kennis
der "Sachen"; de vaste medewerking van een vakman, b.v. een termi¬
nologisch geïnteresseerd zeeofficier, die alle artikelen kritisch

De eerste zullen op hun alfabetische plaats voorkomen; het zou ver¬
moedelijk aanbeveling verdienen, ze door een speciaal teken als ge¬
westelijke woorden te signaleren, Die van de tweede soort worden als
volwaardige equivalenten der Franse nautische termen vermeld, samen
met de vertalingen in andere vreemde talen.
De vergadering scheen het echter niet nodig te vinden, aparte
Baskische

of

Bretonse

indices

op te stel¬

len. Dit lijkt weinig consequent. De reden die hiervoor werd opge¬
geven, namelijk dat beide talen zo bijzonder veel nautische termen
uit het Frans hebben overgenomen, lijkt niet steekhoudend. Immers
een taal als het Russisch heeft in de tijd van Peter de Grote zowat
de hele Hollandse nautische terminologie met huid en haar gean¬
nexeerd. En ook de Duitse zeemanstaal draagt, volgens het getuige¬
nis van Friedrich Kluge, de stempel der Nederlandse prioriteit.
Nog in de 18de eeuw was het Nederlands de taal der Hamburgse zee-

1) In zijn voorrede, blz.9, spreekt Jal echter zelf van zijn
Dictionnaire: "Le dictionnaire, tel que nous le publions est le
développement du Glossaire en projet dans notre tête dès l'année
1831.

mansschool.
Reeds voor de Parijse bijeenkomst waren de deelnemers in het
bezit van de

voorlopige

tekst

van

de

let-
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A, zonder buitenlandse equivalenten (55 blz.). Deze tekst

bevat heel weinig citaten; de aanhalingen die wèl werden opgeno¬

-474) Votre langue possède-t-elle un mot de forme voisine et
ayant un sens différent?

men s zijn bovendien gedateerd noch gelokaliseerd. Tijdens de bij¬
eenkomst werden de deelnemers bovendien vier bladzijden met "projets de rédaction" ter hand gesteld. Op grond van deze laatste

-citations le plus anciennes connues avec références datées:
-principales variantes dialectales et graphiques;

krijgt men een idee hoe men zich de artikelen in de nieuwe Jal on¬
geveer voorstelt. Bij wijze van voorbeeld kies ik?
ABATTAGE, s.m, (1783, Encycl.) Action d'abattre un navire sur le
cêté pour le caréner.
esp. caida a la quilla; port. abatimento : "a agulha lhe
achamos hua quarta de abatimento",: "Nao dou abatimento
da agulha até Santa Elena"(Leitao.s.v.): breton. disscar;
angl. careenage; all. Kielholen.1669: "Da hinge gen verpflichten sich die Taglohner wiedrum, dass sie sich aller
neuen Arbeit wie auch Schiffe zu Kielholen enthalten wollen
alles bey wihlkührlicher Strafe bey .Zwey Rthl"(Kluge ,_s. v. );
n^erl. kielhaling, kieling; suéd. k'ólhalning; norv.kantring;
dan. kraengning; turc guemiler meremmet idedjek ïe.

Tijdens de vergadering werd hier nog een vijfde vraag aan
toegevoegd, t.w.:kent het middeleeuwsch Latijn (in Engeland, Duits¬
land enz.) reeds een equivalent van het Franse nautische woord?
Vooral het opgeven in de verschillende vreemde talen van de oudste
gedateerde bewijsplaatsen, alsmede van de dialektische en grafi¬
sche varianten, vormt m.i, een veel te zware belasting voor de bui¬
tenlandse medewerkers.
Men zou immers, wat b*v. het Nederlands betreft, o.m, de oud¬

Zoals men ziet, is het Baskisch

in dit artikel niet vertegen¬

woordigd, het Bretons echter wel. Voor het Baskisch

heeft men de

ste plaatsen hebben op te geven bij alle Franse betekenissen die
een Nederlands equivalent hebben. Dit zou heel v/at naspeurwerk niet

medewerking van Prof. René Lafon, hoogleraar aan de universiteit te

slechts in het WNT, doch ook in andere bronnen noodzakelijk maken.

Bordeaux. Wie het Bretons verzorgt, is me niet bekend.

Men dient hierbij tevens te bedenken, dat het goede lexicografische

De Franse "Commission Internationale d'Histoire Maritime" zou

gebruik om elk citaat behoorlijk te dateren, pas sinds enkele de¬

nu, op het Xlle Internationale Congres voor Historische Wetenschap¬

cennia bij het WNT in zwang is. Bovendien zou een nautisch Frans

pen (Wenen, 29 augustis - 5 september), een bij gewerkte tekst van

woord uit de 14de eeuw dat naderhand verdween, eigenlijk door een

de letter A (Franse tekst met gedateerde en gelokaliseerde citaten

equivalente Middelnederlandse, en niet b.v.

en tevens equivalenten in 12 A 18 talen) willen overleggen.

eeuwse term moeten worden weergegeven. Voor tal van Franse woorden

Men ontkomt niet aan de indruk, dat het
nale

gedeelte

internatio¬

van Jal ook nu nog, in zijn gereduceerde

door een zeventiende—

zijn bovendien eenvoudig geen vreemde equivalenten aanwezig. Wie
weet b.v. een adequate overzetting van aguyon. een woord dat in

vorm, te groots is opgezet. Van de buitenlandse medewerkers eist men

de Pantagruel van Rabelais wordt aangetroffen en dat in het ont¬

eigenlijk niet slechts een vertaling voor de verschillende beteke¬

werp van de nieuwe Jal als "vent doux" wordt omschreven?

nissen der Franse termen. Neen, men verwacht mm of meer dat ze voor

De m.i.

overdreven buitenlandse opzet, die de Franse commissie

elk Frans nautisch woord van de nieuwe Jal bovendien nog de volgen¬

als een soort van ideaal voor ogen schijnt te zweven, is nauwelijks

de vragen zullen beantwoorden.

te realiseren; als hij dat wel v/as, zou hij de nieuwe Jal akelig
topzwaar maken. Met een vrije variant op een bekend Frans spreek¬
Mot francais : ....

1) Votre langue possède-t-elle un mot de même racine et ayant le
même sens?
2) Votre langue possède-t-elle un mot de racine différente et
ayant le même sens?
3) Votre langue possède-t-elle un ou plusieurs mots de forme
différente, et ayant un sens voisin ou une signification
voisine?

woord zou men hier willen zeggen:

"le mieux international est

1'ennemi du bien national franqais".
M.i. moet de nieuwe Jal niet de taak van de diverse bestaande
of nog te schrijven zeemanswoordenboeken op zich willen nemen. Als
Jal2 een goed historisch Frans nautisch woordenboek wordt, met
opgave van equivalenten in een aantal Europese talen, dan is er
alle reden om tevreden te zijn. De

internationale
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-

betekenis

-

van het Franse werk ligt, m.i., in een geheel

-

BIJLAGE
affaler. v.tr.

ander vlak, en wel hierin dat de nieuwe Jal de stimulans kan zijn

(l6l0, BL.W.s.v.; E. afhalen et afvallen.

néerl. Valk. _s._v. ) 1°) Faire descendre une charge

voor nieuwe historische nautische lexica in andere Europese talen.

(Desroches) 2°).Pousser vers la cöte en parlant du

Duitsland bezit reeds sinds het eerste decennium van deze
eeuw zijn Seemannssprache. dat als ondertitel draagt "Wortge-

vent; 1672:

schichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrücke alterer und

"...Ie party judicieux que le comte d'Estrées avoit

neuerer Zeit".

pris avoit partagé 1'armée holla-ndoise. et donné
moven aux Anglois de s'élever de la coste. ofa ils

In Engeland is men op dit ogenblik druk bezig met een histo¬
risch nautisch lexicon; in dit verband verdient de naam vermeld te

estoient affalés, . . 11 (Marquis de Villette, Mémoires.

worden van Georges P.B. Naish, Hon.

cf. Jal s.v. ) 3°) s' af faler. v.réfl.

Secretary of the Society for

(XlXe s. , Dau-

zat, s.v.)

Nautical Research, National Maritime Museum te Greenwich.

S'échouer, en parlant,d'un navire; se laisser glisEen

nieuwe

Seeman?

ser le long d'un cordage en parlant d'un marin.
Overgenomen uit de "rédaction provisoire des

Men stelt zich onwillekeurig de vraag, of de tijd niet rijp

'termes fran9ais" (A)

is voor het bewerken van een Nederlands nautisch woordenboek op

Slaat men, afgaande op de verwijzing Valk.,•het werk van

historische grondslag. Een dergelijk werk zou niet alleen belang¬
rijk zijn voor onze taal, maar ook voor andere talen. In zijn hier

Valkhoff op, dan blijkt dat we bij het Franse ww. affaler met twee

reeds verschillende malen genoemde Se ernannssprache schrijft Frie¬

etymologisch verschillende woorden te maken hebben. Dat het in

drich Kluge:

1928 verschenen Etymologisch.es Worterbuch der französischen

"Nieder-deutschland war der nehmende, die Sprache der

Niederlande der gebende Teil.

So oft das im vorliegenden Werk

SPrache van E. Gamillscheg voor beide betekenissen, 'Tauwerk her-

anerkannt worden ist, es wird sich erst in vollen Umfang feststel-

unterziehen' en 'herabgleiten' als bron alleen maar ndl. afhalen

len lassen, wenn sich einmal ein niederlandischer Sprachforscher

vermeldt, is te begrijpen; de dissertatie van Valkhoff verscheen

entschliesst, die Seemannssprache seiner Heimat ebenso quellen-

pas in 1931. Maar zowel A.Dauzat, Piet, étym.

(1946) als Bloch-

~Z

v.Wartburg, Piet,

für das Deutsche versucht habe''.

leen maar ndl. afhalen opgeven, hadden beter moeten weten. De

Wil men van Nederlandse zijde zijn medewerking verlenen aan

étym.

(i960), die als etymologische bron ook al¬

massig geschichtlich zu durchforschen, wie ich es in diesem Bande

"rédaction provisoire" heeft de tegenspraak tussen Valkhoff en

de nieuwe Jal - en het lijkt me dat we dat verplicht zijn, niet

Bloch-v.Wartburg niet opgemerkt. Het Franse affaler moet dus ge¬

alleen aan een grote nationale traditie en haar belangrijke inter¬

splitst worden in:
af faler (I), tr. ww.

nationale expansie, maar evenzeer aan de verdediging en handhaving

(< ndl. af halen:

Va,lk. s.v.), waarvoor

van onze taal in het nieuwe Europa — , dan zal men daarvoor op den

Bloch Von Wartburg 1610 als datum der oudste Franse bewijsplaats

duur toch een vast lexicografisch medewerker moeten aantrekken.

opgeven. De uit Desroches^ Dictionnaire des termes propres de

Hiermee zou men tevens de basis hebben gelegd voor een nieuwe Ne¬

marine (I687) overgenomen betekenisomschrijving 'faire descendre

derlandse Seeman, die een waardige, op hedendaagse lexicografische

une charge' is veel te eng. Dit blijkt al uit het artikel affaler

principes berustende, en met moderne technische middelen tot stand

in de Petit Larousse (1961), die voor affaler o.m. als betekenis

gekomen, eigentijdse tegenhanger zou kunnen zijn van het in l68l

opgeeft:

verschenen werk van Wigardus van Winschoten.

beaucoup de mou:. affaler un cordage". Aubin vermeldt in zijn

"Mar. Faire descendre: affaler un chalut // Donner

Dictionnaire de Marine (1702) affale "commandement pour faire
Leiden, 31 december 1964.

baisser quelque chose", met als Nederlandse vertaling "Haal af,
Schaak af". Ik zou voor affaler (I) als definitie willen voorstel¬
len:

'faire descendre un cordage, une charge, un chalut',. De bete-

-51-

-50kenis 'donner beaucoup de mou (è. un cordage)' laat zich gemakke¬
lijk begrijpen als afgeleid uit een oudere betekenis 'faire descendre un cordage'. Voor het etymon van fr. affaler (I), t.w. ndl.
afhalen. geeft het WNT I, 1008 de volgende scheepsterm op:

"Van

lant d'un navire). Bij deze betekenis ontbreekt elke bewijsplaats.
3°.v.reflex.

'se laisser glisser le long d'un cordage'

(en

parlant d'un marin). Ook hier ontbreken nog de bewijsplaatsen.
Onder 3° zijn in de "rédaction provisoire" twee nogal uiteen¬

een eind touw. Het door rukken of te sterk aanhalen doen breken

lopende betekenissen onder één noemer gebracht. De verwijzing

of losscheuren van datgene, waaraan het vastzit. // Wie heeft den

naar Dauzat sub 3°. is bovendien erg misleidend. Immers

schoot afgehaald? Pas opj

leen

ge zult de lijn nog afhalen". In kolom

1009 vindt men bovendien nog de volgende omschrijving:

"Van vlag¬

al¬

een jongere, uit de nautische betekenis 'se laisser

glisèer le long d'un cordage' afgeleide betekenis 's'étaler, se

gen en wimpels aan den mast. Ze strijken, laten zakken, t.w, door

laisser glisser' is volgens Dauzat zeer recent, en pas in de

de lijn, waar zij aan vastzitten, omlaag te trekken". Het WNT,

XlXe eeuw opgetekend. In deze laatste, nieuwste betekenis is het

Suppl.I, 333 vermeldt hiervoor als oudste plaats de volgende aan¬

woord geheel buiten de zeemanssfeer geraakt, en hoort dus ook

haling uit het Gr,Placaatb. 3» 223a (1665).

niet thuis in een ' Glossaire nautique'.

"Dat die gene, die

met een goede couragie vechtenderhandt sal komen af te halen de

Rest nog de bespreking van het Nederlandse zeemanswoord af¬

Vlagge van boven van den eersten Admirael, daar vooren tot een

vallen . waar fr. affaler (II) op teruggaat. Het WNT staat ons

praemie sal genieten twee duysent Rijcxdaelders". Uit de hierboven

niet toe te bewijzen dat alle betekenissen van dit Franse woord

vermelde aanhaling uit Aubin ziet men dat ook de betekenisomschrij¬

reeds voorhanden waren bij het Nederlandse model. Wèl opgetekend

ving van het WNT te eng is.

bij ndl. afvallen is de Franse betekenis 'se laisser glisser le

Op grond van het materiaal van het WNT is men geneigd, de

long d'un cordage', zie WNT I, l?l6, sub.I, A,l). Ook vallen

Franse toepassingen 'faire descendre une charge, un chalut' te be¬

(jn de boot, in de sloep) kent deze toepassing; zie WNT XVIII,

schouwen als zich in het Frans zelf, né. de overname van ndl. afha¬

308 (1598 —? ). Ndl. afvallen kent wel een andere nautische be¬

len, ontwikkeld te hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk, dat het

tekenis namelijk 'van de wind afwijken zodat deze meer van achte¬

materiaal van het in 1882 verschenen eerste deel van het WNT, en

ren inkomt; van de wind gaan (= fr. déchoir du (vent)): zie WNT,

van het overhaast opgezette Supplement, eenvoudig onvolledig is.

Suppl. I, 7531 met als oudste plaats het marinewoordenboek Aubin

De discrepantie tussen de datum van Von Wartburg, t.w. I6l0, en

308 (1702). Dezelfde betekenis komt ook voor bij vallen; zie WNT

die van het WNT, namelijk 1665, zou trouwens in die richting kunnen

XVIII, 312 (1646

).

Marius Valkhoff die in zijn Ëtude sur les mots francais

wijzen.
De in de "rédaction provisoire" opgegeven betekenissen 2°) en

d'origine néerlandaise 42 (1931) de dubbele Nederlandse etymolo¬

3°) behoren bij een ander, etymologisch van het eerste verschil¬

gische oorsprong van fr. affaler heeft aangetoond, heeft gemeend

lend Frans woord, t.w.

dat de betekenis 'se laisser glisser le long d'un cordage'

affaler (II), tr.(?) en refl.ww.

(<ndl.afvallen: Valk.s.v.).

Allereerst echter dient men onder dit tweede artikel niet 2 doch

ik hier bij affaler (II), sub. 3°. heb vermeld), niet bij ndl.
afvallen zou behoren, doch zich in het Frans zelf ontwikkeld zou
hebben uit affaler 'tirer en bas', d.i. uit affaler (I), dat zelf

3 betekenissen te onderscheiden en wel.
l°.v.tr.

'pousser vers la cöte en parlant du vent', waarvoor de

op ndl. afhalen teruggaat. Dit is stellig onjuist. We hebben im¬

"rédaction provisoire" een voorbeeld van I672 vermeldt. Men kan zich

mers gezien dat ndl.

trouwens afvragen, of men in de aanhaling uit de Mémoires van Mar¬

glisser le long d'un cordage' kent.

(af)vallen de Franse betekenis 'se laisser

quis de Villette te maken heeft met een trans.ww. Affalés laat zich
hier m.i.

ook interpreteren als verleden deelwoord van een intr.

affaler 'afdrijven, voor de wind verlijeren, bezet raken'. Men
vergelijke het reflex.s'affaler 's'échouer'.
2°.v.reflex,

's'échouer, s'approcher trop de la cöte'

(die

(en par-

-o-o-o-o-o-

-52COLLECTIES

EN

TENTOONSTELLINGEN

-53zou worden aangeboden aan het volk der U.S.A. President Lyndon B.
Johnson ontving haar op 5 oktober 1964 formeel van president

CORTENAER
Tentoonstelling in het Maritiem Museum "Prins Hendrik"
te Rotterdam
Op 13 juni 1965 was het driehonderd jaar geleden dat Egbert

Macapagal en legde op de schouders van de Maritime Historical
Society de verantwoordelijkheid voor "authentically restoring the
Kaiulani, sailing her to the United States and converting her to
a maritime museum in the Nation's Capital...".
-o-o-o-o-o-

Meeuwsen Cortenaer in de slag bij Lowestoft het leven verloor.
Van 1 juni tot 1 september a.s. zal in het Maritiem Museum

LITERATUUR

"Prins Hendrik" een kleine tentoonstelling worden gehouden ter her¬
BOEKBESPREKINGEN

denking van deze Rotterdamse luitenant-admiraal.

eeuwse scheepswrakken in de territoriale wateren tot staatseigendom

SVENSKT SKEPPSBYGGERI - en *Óversikt av Utvecklingen genom Tiderna.
(Der schwedische Schiffsbau - Eine zeitgemasse
Forschungsubersicht ’uber seine Entwicklung).
Malmö, Allhems förlag, 1963. 503 Seiten Text, 750
Abbildungen, Karten, Zeichnungen, Schiffsrisse, in
erheblichem Umfange in farbiger Ausfiihrung.
Preis:
175 skr.

verklaard.

Dieses einzigartige Sammelwerk liber die Geschichte der Entwicklung

-0-0-0-0-0-

WRAKKEN BESCHERMD IN WESTAUSTRALISCHE WATEREN
De regering van West-Australië heeft alle l?de- en 18de-

De minister van onderwijs Edgard Lewis heeft verklaard dat deze

des Schiffs - Schiffsmaschinen - Baus eines Landes, ist das Er-

wrakken door kikvorsmannen worden opgespoord en voor persoonlijk

gebnis der sachkundigen, dreijahrigen Zusammenarbeit von neun-

profijt leeggehaald zonder dat acht wordt geslagen op hun histori¬

zehn schwedischen Experten auf dem Gebiete der Technikgeschichte,

sche waarde.

des Schiffbaus, der Herstellung der Antriebsmaschinen, der Marine-

Enkele groepen kikvorsmannen hebben ontplofbare stoffen gebruikt

geschichte, der Schiffsvermessung und aller mit dem Schiffbau zu-

in hun jacht op munten en goud en daardoor in een wrak tal van kost¬

sammenhangenden kulturhistorischen und technikgeschichtlichen

baarheden vernield.

Sondergebiete.

De nieuwe wet heeft ten doel historisch van belang zijnde wrak¬

Die Leitung des Gesamtwerkes lag in den Handen des Hauptredak-

ken te beschermen. Het is bekend dat negen wrakken vroor de kust lig¬

teuers, Marinedirektor Gustaf Halldin, dem ein dreikopfiges

gen terwijl de ligplaats van zes andere op kaarten staat getekend.

Redaktionskomitee zur Seite stand.

-o-o-o-o-oMUSEUMSCHEPEN II
Na Philadelphia schept nu ook Washington D.C. een maritiem-

Anregung und Unterstiitzung des Werkes wurde durch das Staatliche Museum fur Marinegeschichte (Statens Sjöhistoriska Museum)
in Stockholm, sowie durch weitgehende materielle und finanzielle
Hilfe seitens des Schwedischen Staates, der schwedischen Schiff-

historisch waterfront (vgl. deze Mededelingen no. 10 blz. 31). Op

bauindustrie, der Reedereien des Landes, der in Frage kommenden

de Potomac River zal nl. de bark "Kaiulani" ten anker worden gelegd

Archive und der Staatlichen Schif fsvermessung - und Priifungs-

en worden ingericht als drijvend museum. Hiertoe is een organisatie

(Schleppversuch) Anstalten gewahrt.

in het leven geroepen die thans de naam National Maritime Historical

Das Bild - und Anschauungs Material (Zeichnungen, Risse usw.)

Society heeft gekregen. De bark is gebouwd op de Sewall shipyard in

ist ausserordentlich aufschlussreich und von hervorragendem und

Bath, Maine in 1899. Zij maakte haar laatste reis onder zeil in 1941

klarem Druck; eine einmalige Fundgrube fur jeden Experten und

en sleet, onttakeld, haar laatste dagen als lichter in Manilla.

Freund der Marine und SchiffbaugeschichteJ

De Philippijnse president, die van de plannen hoorde, besloot
dat de romp als teken van vriendschap van het volk der Philippijnen

Den AusfUhrungen sind eingehende Quellen - und Literatur-Verzeichnisse sowie alphabetische Personen - Sach - Bild - und Fahrzeug Register beigefiigt.
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In sechs Abschnitten :
a. Vorzeit und Mittelalter,

ALDRIDGE, D,D.: Admiral Sir John Norris 1670(1671) - 1749: his

b. 15. und 16. Jahrhundert,

birth and early service, his marriage and his death.

c. von 1680 bis 1815,

In: Mariner's Mirror, 1965,51,p.173-183.

d. von 1815 bis 1905,

ALDRIDGE, D.D.: The victualling of the British naval expeditions

e. von 1905 bis 1940 und

to the Baltic Sea between 1715 and 1727. In:

f. von 1940 bis 1962

Econ.Hist,Review,XII,1964,p.1-25.

wird die historische und technische Entwicklung des Schiffbaus,

ALOY, J*

Scand.

De Europese integratie van de Rijnscheepvaart vóór en

der Schiffstypen, der Bemastung, der Takelung, der Besegelung

na het Verdrag van Rome. In: Mededelingen Marine Acade¬

usw.

mie van België,1964,XVI,p.43-55.

eingehend besprochen und erlautert. Selbst die Ergebnisse

und Erkenntnisse der bisherigen Forschungen aus der Hebung des
im Hafen von Stockholm gesunkenen Kriegsschiffes "Wasa" von

Ship-painting in the Alhambra. In: Mar.Mirror,1965,

51,P.1-6.
BLASCHKE, K.: Elbeschiffahrtund Elbzëlle im 17.Jahrhundert. In:

1628 haben Berücksichtigung gefunden.
Die Entwicklung und Losung schiffbautechnisch-wissenschaftlicher Probleme werden besonders

ANDERSON,R.c.:

hervorgehoben und eingehende

Hansische Geschichtsblatter,1964,82,p.42-54.
BRANS, P.H. De geneesmiddelenvoorziening bij de Admiraliteiten en

Ausführungen dem grossen schwedischen Schiffbaumeister Frederik

bij de Oost-Indische Compagnie. In: Pharmaceutisch

Henrik af Chapman gewidmet, der den Schiffbau Schwedens theore¬

Weekblad,19 Juli 1963,98,p.596-608.

tisch und praktisch zu höchster Blüte führte.
Weitere Ausführungen behandeln die Kriegswerften in Karlscrona, Stockholm, Göteborg, Kalmar, Riga, Stralsund und Sveaborg
(Finnland), sowie die Ausbildung und Betatigung der leitenden
Schiffsbaumeister und der Konstruktionsoffiziere.
Ein weiterer 7. Abschnitt befasst sich auf 4-2 Seiten mit 64
Zeichnungen und Abbildungen mit der technisch-historischen Ent¬
wicklung der Schiffsantriebmaschinen, Kessel, Propeller, Turbinen usw. bis zu den modernen Gasturbinen.
Von einer "Zusammenfassung" in englischer Oder deutscher
Sprache ist leider, wohl mit RÜcksicht auf den Umfang des Wer-

Landern. In: Deutsche Apotheker-Zeitung,1963,102,29,p.
905-910.
BROOMFIELD, J.H. Lord Sandwich at the Admiralty Board: politics and
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7-17.
CLEEMPUT, F. VAN*. Mercators projecties. In: Mededelingen Marine
Academie van België,1964,XVI,p.1-28.
COINDRejAU, R. :
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COOLHAAS, W.Ph.: De Nisero-kwestie, professor Harting en Gladstone.
In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Ge¬

kes, Abstand genommen worden.
Zusammenfassend kann man nach Durchsicht des Werkes nur zu
dem Urteil gelangen:

BkANS, P.H. Mitarbeiter der "Oost-Indische Compagnie" aus aeutschen

- "Dieses Werk verdient einen Sonderplatz

in den Bibliotheken aller Werften und Reedereien, aber auch in
den Büchereien jeder Studienanstalt und jedes Interessenten!" -

nootschap ,1964.
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VIII, the origins of the Navy Board. In: Eng.Hist.Review,
1965,LXXX,p.268-288.
DOORMAN, G. : De haringvisserij in de Middeleeuwen. In: Bijdr.Gesch.

Bedauernd mussen wir Deutschen hierbei feststellen, dass uns
leider ein solches Sammelwerk, wie das vorliegende, in dieser
Form, Inhalt, Druck und Aufmachung nicht zur Verfügung steht!
Die Geschichte des deutschen Schiffbaus ist eben immer noch
nicht geschrieben!

d.Nederl. XIX,p.162-172.
DUNCAN, F.: "Deutschland"-merchant submarine. In: U.S.Naval Inst.
Proceedings, April 1965,p.68-75.
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Friedrich Jorberg.
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LABAYLE-COUHAT, J,: La marine soviétique en 1964. In: Revue maritime,
RIOLLOT, M.: Les Vikings norvégiens A la découverte du Nouveau
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NIEUWE UITGAVEN
. Oorlogsmarine

ABBENES, A.

Opstellen betreffende de Rijkswerf Willemsoord.

Samen¬

gesteld in opdracht van de directeur van de Rijkswerf.
Willemsoord, 1964. 320 p. ill.

Niet in de handel

riet is niet eenvoudig gebleken het materiaal bijeen te
brengen, dat zo uitvoerig mogelijk de geschiedenis van
de Rijkswerf, die in september 1922 in dienst werd ge¬
steld, weergeeft. Zo goed als niets van de historie was
vastgelegd; in het verleden is weinig of geen begrip ge¬
toond voor de historie en uit de archieven verdween
veel wat voor de geschiedschrijving van belang zou zijn
geweest. Bovendien gingen in de tweede wereldoorlog het
oude magazijn 3 en de afdeling arsenaal, op de zolder
waarvan veel oude stukken waren opgeslagen, verloren.
De samensteller was dus aangewezen op andere brènnen,
namelijk op de bibliotheken van £et Koninklijk Instituut
voor de Marine en die van het ministerie van Marine, op
de rijksarchieven en de bibliotheek van het Kon. Insti¬
tuut van Ingenieurs in Den Haag enz.
Het boekwerk vormt een indrukwekkende bijdrage tot de
brochures, boeken enz. die zijn geschreven over Nieuwe—
diep, met zijn haven, dokken, werf enz.
In het boek wordt uitvoerig het onstaan en de groei
van de Rijkswerf geschetst. Veel aandacht wordt besteed
aan de verdedigingswerken, aan het maritieme etablisse¬
ment, aan de verschillende grote werken op het bedrijf,
zoals het tot stand komen van het oude droge dok, het
nieuwe dok, het natte dok, sluizen, kanalen enz. Een
voornaam hoofdstuk is gewijd aan de bezettingstijd met
alle gevolgen van dien voor de werkplaatsen en kantoren
van de werf. Het boek besluit met een uitvoerige lijst
te geven van leidinggevende personen, als directeur,
chefs scheepsbouw en werktuigbouw en elektrotechniek,
griffier en bedrijfsarts.
(Noord-Hollands Dagblad, 10 dec.1964)
ANDERSON, F.J.

(comp.):

Submarines, submariners, submarining. A

checklist of submarine books in the English language,

Life was really pretty hard for the Elizabethans. Take
Drake, backed by the Queen as he battered his way round
the world in a 100-ton ship.
He had the Spanish traders in a stew from one end of
the Pacific to the other, broke the Portuguese trade
monopoly with the Spice Islands and arrived home three
years later with holds crammed to capacity with bullion.
Yet by then the danger of war with Spain (and Portugal)
had become so acute that Elizabeth officially disowned
him. To his justifiable surprise he found that his most
glittering success, the capture of the Spanish treasure
ship, the Cacafuego, had caused a full-scale panic in
the City of London, as mercurial then as now. Or take
his crew: they had only signed on because they had been
hoodwinked into thinking they were sailing just to Alex¬
andria.
Cupidity, self-confidence and a growing sense of the
inevitability of war eventually won Elizabeth over, of
course, and Drake gained handsome recognition.
Magellan Passage.
Ernie Bradford's "DRAKE" gains an added dimension from
being written by an experienced sailor. At times it has
an immediacy and an insight denied to campus-locked
historians. Mr. Bradford describes admirably the lb-day
passage through the awesome Magellan Straits - the chan¬
nel often less than a mile wide, lined by sheer cliffs
and treeless wastes, sharp rocks jutting from the sea bed
40-foot tides and no slack water between the rapid flow
one way and the other. Even when she was through, the
tiny Golden Hind was buffeted in unknown seas by galeforce winds lasting.nearly a month.
What is disconcerting in the book is the intrusion of
the other sorts of naval dogma - the gentlemanly moralis¬
ing, the cool acceptance of English superiority, the
determination to stand by the leader even on his off days
Still, these are occasional blemishes on a tale told well
and documented with academic thoroughness. ...;.
(Daily Telegraph, 22 April 1965)
CECIL, HENRY: A matter of speculation. The case of Lord Cochrane.
London, Hutchinson, 1965. 208 p.

f. 14,50

"Falsely accused of connivance in a Stock Exchange fraud,
l8l4": so runs even the summarized version of Sir John
Laughton's account of Lord Cochrane's career in the
Dictionary of National Biography. Everyone seems to have
assumed that Laughton was right: even the latest life of
Cochrane, by Mr.Warren Tute, which appeared this year,

-61-60and which Mr. Cecil has seen and refers to, follows
suit. His own belief is otherwise, and he has found
plenty of evidence to support it.
Briefly, Cochrane benefited financially from a Stock
Exchange fraud, which arose from the fact that a mes¬
senger, purporting to come from France, brought news
that the French had been defeated, and Napoleon killed.
Gilt-edged went up, and those in the know could make a
quick profit. Cochrane was among them. As a result he
was forced to leave the Navy, to which he had been such
an ornament - though of a distinctly prickly kind - his
banner of the Order of the Bath was removed from West¬
minster Abbey, and although he was so popular that he
was quickly re-elected to the House of Commons, where he
made fierce attacks on the judge of his case, Lord Ellenborough, he had no choice but to employ his wonderful
talents as a tactician in South America and in Greece,
where he is well remembered.
Cochrane had an admiring and persuasive wife who, at
some time between December, 1830, and March 1832, had an
audience of the excentric monarch, William IV. The result
was made known on March 24, 1832, when a "free pardon"
was granted by the King. Even better followed. Two months
later Cochrane was restored to the Navy List being re¬
instated in the rank which he would have held if he had
never left it. Crown and Government continued to be hand¬
some. As an admiral, Cochrane was given command of the
North American and West Indies Station, and was consider¬
ed for employment in the Crimean War when nearly eighty.
If Cochrane had held his tongue it would have been
seemly and wise, but he was a noisy man in whom malice
was present, and he not only continued to assert his
innocence but also continued to blackguard Lord Ellenborough. At last, wearily so one must feel, Ellenborough's
descendants, made their defence, which Mr.Cecil feels to
be well reasoned. Alas, successive biographers of Cochrane,
of whom there have been four at least within the past
thirty-five years, have taken little notice of the other
side of the case, Mr. Cecil invited the current reader
to consider the legal evidence, and himself concludes,
without equivocation, that Cochrane was guilty.
(The Times Literary Supplement, 20 mei 1965)
GABLER, U.: Unterseebootbau.

Darmstadt, Wehr imd Wissen Verlag,

1964. 157 p. 136 ill.
GARDINER, LESLIE;

f.

43,10

The Royal Oak Courts Martial. London, W.Black¬

wood, 1965. XIV,258 p.

6 ill.

f. 17,10

Mr. Gardiner, who served in the Navy during and after
the last war, revives memories of a notably hilarious,
naval occasion. When it happened in the late 1920s,
landsmen were entertained by glimpses of the goings-on
in the social life of the Fleet at Malta and sailors
complained that undue prominence was being given in the
press to their domestic affairs. Mr. Gardiner's work
may not be welcomed by the service, but it makes lively
reading, verging at times on farce, and yet being of
some significance as the record of a vanished period.

All who recall the original story will be glad to know
that the sorely tried Marine Bandmaster Percy Barnacle
is still alive and flourishing.
All the characters, admirals and lower ranking
officers, who get so spectacularly at cross purposes
were colourful. Their loyalty to the service did not
prevent them from failing to live together without be¬
having in a manner that to outsiders, unfamiliar with
the strains of the then naval discipline, seemed
ludicrous. Mr. Gardiner remarks that a roll-call of the
officers from the flagship sounded rather like a recital
from Debrett. There were so many double and treblebarrelled names in the wardroom that when one of the
officers picked up a dog on the Greek islands and made
a mascot of it, the ship's company named it BarkerBarker. It all sounds as far away as Nelson's Navy. But
it makes a rich yarn.
(Times, 20 mei 1965)
GIBBS, LEWIS (ps.of J.W.Cove): The silver circle. A new appraisal.
London, Dent, 1963. XII,168 p.

f. 3 7,10

Over Sir Francis Drake.
1

GIORGERINI, G. & A.NANI: Gli incrociatori italiani, 1861-1964.
Roma, Ufficio Storico della Marina militare, 1964. 700
P.ill.

f. 37,50

Een standaardwerk over geschiedenis en bouw van de krui¬
ser met talloze uitstekende illustraties.
HAWKEY, a.: Achttien overlevenden. De geschiedenis van H.M.S.
Captain. Uit het Engels door F.B.Hamilton. Hilversum,
De Boer Jr., 1964, 223 p.
H.M.S.Captain

(Wimpelreeks). 0.titel:
f.

5,90

Op 6 september I87O voltrok zich een van de meest dra¬
matische scheepsrampen, die de scheepvaart gekend heeft.
Een van Engelands eerste slagschepen verging voor de
kust van Portugal door kapseizen en nam op achttien man
na de gehele bemanning van vijfhonderd koppen in enkele
minuten naar de diepte mee. Onder hen bevond zich de
ontwerper van het schip, de scheepsbouwer Coles.
Deze ondergang was daarom zo dramatisch, omdat er een
taaie, langdurige strijd tussen de genoemde Coles en
het hoofd van de afdeling scheepsbouw van de Admirali¬
teit aan was vooraf gegaan. De "Captain" was een van de
eerste schepen met geschutstorens. Het had een laag
gangboord en het was volledig als zeilschip getuigd.
Het had echter ook stoomvermogen.
De grote verdienste van de auteur is, dat hij ook le¬
ken duidelijk maakt, waardoor de "Captain" ondergaan
móést. Toch is dit schip, dat uit het zogenaamde moni¬
tor-type ontwikkeld was, een van de voorlopers van de
gigantische slagschepen, die een zo grote rol hebben
gespeeld. Vóórdat het monitor-type (in de Amerikaanse
Burgeroorlog) ontwikkeld werd, stonden de vuurmonden in
rijen aan bak- en stuurboord. Coles nu ontwikkelde de
draaibare geschutstoren. Mede dramatisch is de onder¬
gang van de "Captain" omdat het principe van de geschuts-

-62toren alleszins deugdelijk is gebleken.
Het schip werd door zijn een windstoot opvangende
zeilen aan een zijde onder water gedrukt. Doordat het
een overspoeld wordend gangboord had, was de opwaartse
druk te gering om het weer rechtop te krijgen.
Voor liefhebbers van schepen en scheepvaart een ver¬
helderend boek.
(Trouw, 20 nov.1964)
HOOFTMAN, H.: Van Farman tot Neptune. Vijftig jaar Nederlandse
marinevliegtuigen. Van alle vliegtuigen van de Marine

-63Yet for another thirty years,
nations were to build
them. "That she has survived in the world's armouries
for so long is evidence of the Dreadnought's power to
inflame men's imagination..." writes Mr. Hough.
Inflammation is a pathological condition.
Barrie Pitt.
(Sunday Times, 25 april 1965)
HOUGH, RICHARD: The battle of Jutland. London, Hamish Hamilton,
1964.

64 p. 64 ill.

JAARBOEK van de Koninklijke Marine 1963.

f.

9,15

Samengesteld door het

Luchtvaart Dienst. 2 dln. Zwolle, La Rivière & Voor¬

Ministerie van Defensie (Marine).

hoeve.

drukkerij en Uitgeversbedriji', 1964. 464 p. ill.
f. 14,50

Deel I: Romantiek van watervliegtuigen en vliegboten.
1964. 182 p. 250 foto's en enige tekeningen.f. 10,75
HOUGH, RICHARD: Dreadnought. A history of the modern battleship.
London, Michael Joseph, 1965. 288 p. ill.

f.

38,50

"A BATTLESHIP has long been to an Admiral," wrote
Captain Liddell-Hart, "what a cathedral is to a bishop!"
and reading this magnificently produced and illustrated
history of the Dreadnoughts - the apotheosis of the
"Ships of the Line" - one can easily see why.
When the first Dreadnought slid down the launching
ramps on the afternoon cf January 13, 1906, the whole
naval world gaped with awe and some dismay. The All Big
Gun Ship at last, and if Britain had patently won a
commanding lead over other navies by this splendidly
arrogant gesture, she seemed also to have rendered ob¬
solete every other battleship in the world, including
her own. "It was," as Mr. Richard Hough writes, "to
bring in its train dismay and wonder, and a political
furore."
It was also to bring a naval race which continued in
frenzied spurts for too many years, and which was to
cost the nations of the world literally thousands of
millions of pounds. Britain, Germany, France, Italy,
Japan - even Brazil, Turkey and Argentina - poured
their accumulated riches into the contest and were re¬
warded by the sight of these superb ships patrolling
the oceans under their respective flags.
But the record speaks for itself. One mine was suf¬
ficient to sink the Audacious, one torpedo (from a
motor launch) sank the Austro-Hungarian Szent Istvan;
the Invincible, Indefatigable and the Queen Mary were
all blown up inside their first hour's action at Jut¬
land, and in the second world war the fate of the Hood,
the Repulse and the Prince of Wales showed that Britain
at least had confused visual magnificence with the
realities of naval power.
The most damning case against the Dreadnought was
strategic , After Jutland Germany's U-boat
campaign brought England perilously close to defeat
because the destroyers which should have been protect¬
ing merchant convoys were needed instead at Scapa Flow
- to guard the Dreadnoughts.

's-Gravenhage, Staats¬

JAMES, ROBERT RHODES:
81 ill.

Gallipoli. London, Batsford, 1965.

(British Battles Series)

432 p.

f. 28,50

This book is published to mark the fiftieth anniversary
of the landings on the Gallipoli peninsula. It is a
worthy tribute to the gallantry of the troops of that
generation and a cool exposure of the follies of their
leaders. Over a quarter of a million casualties were
suffered without material advantage to the Allies. Tens
of thousands on both sides were killed under murderous
conditions on the beaches and in the gullies. Among the
British survivors today are Lord Attlee, Compton Mac¬
kenzie and A.P.Herbert.
No modern campaign has attracted more attention,
partly because of the animosities aroused by such a
bloody failure, partly because it was the one big attempt
to break the paralysis on the Western Front. In a war
marked by poverty of strategic thinking and useless
slaughter, the Dardanelles adventure struck a heroic and
imaginative note. After a spate of self-justifications
and recriminations between the wars, interest in it was
revived by Alan Moorehead's brilliant survey. Mr. Rhodes
James may not have the same vitality of style, but he
has written a more careful and enduring book. It is also
admirably produced in the tradition of the British Battle
series, of which it is presumably the last.
It is more broadly based than its predecessors because
of the vivid use made of a great number of private
sources. Since everyone has now had his say, it is
doubtful if the official archives (at last available)
will throw much new light on the story. At most, it will
be interesting to see why so much of the evidence given
before the Dardanelles Commission was suppressed, and
why the official history was heavily censored. In spite
of long being regarded as top secret, the conclusion of
the joint services enquiry could hardly be flatter: "The
principal lesson to be learnt would appear to be that it
is essential that operations of this nature should be
based on a previously well considered estimate of the sea
land and air forces necessary...."
As with the Crimean War, what fascinates posterity is
the really remarkable inefficiency of the planning. After
an exposition of the ineptitude of the staff work, the
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gory and gallant details. Every one of the principles of
war was flouted. Surprise, security, logistics, adequate
medical supplies, co-ordination, suitable weapons, ade¬
quate ammunition - all were lacking. There was an inter¬
val of 65 days between the naval attempt to force the
straits and the army landings. There were no landing
craft, grenades, periscopes, maps or dentists. At one
moment 80 percent of the force suffered from dysentery.
The decision to evacuate the peninsula (nearly ruined at
the last moment by General Maude forgetting his suitcase)
was delayed in time for 12,000 cases of frostbite to oc¬
cur. As in the Crimea, war correspondents wondered if the
British army would ever learn; but by this date news
could be so effectively suppressed that it was necessary
for a staff officer to go to London on false pretences to
tell the politicians the truth.
Gallipoli was a graveyard for reputations. Nearly all
the principals resigned or were dismissed before the end
- Churchill, Fisher, General Hamilton, Admiral de Robeck.
Only Sir Roger Keyes comes out well, and the only real
success was the evacuation of the peninsula. The failure,
as Mr. Rhodes James insists, was only (but fatally) at
staff level. It is impossible to imagine a more ineffect¬
ive War Council, which both Fisher and Kitchener ignored
whenever they had to make a decision. With two autocrats
at the Admiralty and a lethargic admiral on the spot, no
wonder the promising naval attack failed. Among the many
good portraits in the book, none is more sympathetic than
that of Sir Ian Hamilton, and none more damning. Churchill,
of course, took the blame, but he must also have the
credit for the one good diversionary idea in the whole war.
Like marriage, combined operations are not to be enter¬
ed upon lightly or inadvisedly. The lessons of history are
more obvious in this type of warfare than in any other.
Hence the Dardanelles story is highly relevant in these
days of limited wars and amphibious landings. This bock
provides planners with a text on how not to do it. It al¬
so rises to the grandeur of its tragic theme.
(The Economist, 24 apr.'65)
JANE's fighting ships. Ed. by R. V. B.Blackman, 1964-1965. London,
S.Low, 1964. 450 p. ill.
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von G.Schomaekers. Mit einem Vorwort von C.Nimitz. Vorwort fur die deutsche Ausgabe K.Donitz. Bibliographie
über den amerikanischen U-Bootkrieg im Pazifik. Krefeld,
Hermann Ruhl, 1964. 491 p. ill.
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LOTT, ARNOLD S.: Brave ship, brave men. New York, Boobs-Merrill,
1964. 256 p. ill.
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The story of U.S.S. "Aaron Ward" during the battle off
Okinawa.
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Sir William James rightly called his account of the
naval operations in the War of American Independence,
"The British Navy in Adversity" and for the Army it was
an even more disastrous conflict. There were, however,
redeeming episodes; Rodney's victory at the Saints pre• vented France from getting general control of the seas
and General Eliott's resolute defence of Gibraltar from
1779 to 1783 was a demonstration to Europe of Britain’s
ability to muster enough naval and military strength
and resolution to hold her own against France and
Spain. . . .
The siege, a clearly,defined operation well documented
in contemporary accounts, fits in well with the general
pattern of the British Battles Series. Mr. McGuffie is a
careful and knowledgeable military historian and has
written a book which, although not distinguished in style,
is unlikely to be supplanted in the fulness of its treat¬
ment.
General Eliott, with hie austere tastes in food and
drink making him a suitable commander of an operation in
which shortage of supplies was a constant menace, may not
have been a glamorous leader, but he was a calm and com¬
petent one. His quiet determination under blockade and
bombardment, combined with a readiness to go over to the
offensive when opportunity offered, were matched by an
ability to keep his often disorderly troops and quarrel¬
some officers under firm control. The quality of the
garrison, which never exceeded 4,000 was mixed; especial¬
ly able were the Soldier-Artificers, the direct ancestors
of the Royal Engineers. Mr. McGuffie is at his best in
descriptions of the fortifications and of the long bom¬
bardments which were the main feature of the siege. The
climax of these came with the attack from the sea by
ingeniously constructed floating batteries in September,
1782. When they succumbed to the superior firing of the
garrison the turning point of the struggle had been
reached.
The Spaniards had made the capture of Gibraltar the
main objective of their entering a war against a Britain
engaged in a desperate struggle across the Atlantic with¬
out an ally in Europe and they put enormous resources
into the attack. At times, with their French allies,
they had more than 40,000 troops engaged and by Mr.Mc¬
Guffie' s calculations fired no fewer than 244,104 heavy
artillery projectiles, from land batteries alone, against
the fortification and town. They failed because they
never coordinatedtheir military and naval resources into
a combined plan. The naval blockade was never complete
and a succession of small craft slipped in with supplies
from North Africa, including the lemons which kept the
scurvy at bay. Moreover there was a lack of resolution
in pressing home the attack, which enabled the defenders
to recover from an exceptionally heavy or destructive
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bombardment before the next onslaught was made. Further¬
more, the Spanish Fleet, although present in strength,
was unable to prevent the safe arrival of the three
heavily escorted relief convoys. In the last resort
however, the chief credit must go to Eliott whose skil¬
ful conduct of the defence is as well depicted by Mr.
McGuffie as is his character in the fine portrait by Sir
Joshua Reynolds which is included among the illustrations.
(The Times Literary Supplement, April 15, 1965)
MUNCHING, L.L.VON;
ill.

Vliegkampschepen. Alkmaar, De Alk, 1965.
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SCHOMAEKERS, G.: K.u.K.Korvettenkapitan Georg Ritter von Trapp,
der erfolgreichste U-Bootkommandant ‘Osterreichs-Ungarns
im ersten
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people relations between Japan and America, based on
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contemporary records. With transl. by R.Lane and scroll
paintings in full colour by an anonymous eyewitness.
2nd ed. Rutland(Vermont), Tuttle, 1964. 80 p.

London, Cassell, 1965. 292 p. ill. 1 map
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POLLINa, P.M.(comp,): I sommergibili Italiani, 1895-1962. Revisore:
Roma, Ufficio Storico della Marina militare,

1963. 312 p. ill.
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RAWSON, G. : Pandora's last voyage. New York, Harcourt, Brace World,
1963. 165 p. ill. 2 maps
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Based on authentic documents, this rousing account of a
great sea saga blends the glamour of the exotic tropics
with violent action and suspense. In 1791 H.M.S."Pandora"
was sent to the Pacific to find the notorious H.M.S.
"Bounty" and to bring its crew back to justice in England.
Though the "Pandora" never found the "Bounty", she eventu¬
ally rounded up those of the mutineers who had remained
in Tahiti, These men had to face Pandora's brutal captain
on the perilous voyage home and some of them were inexcesably lost when the ship struck a reef and sank.

f. 20,50

A dashing captain (Nelson's loup de mer) in mid-career,
Thomas Cochrane, tenth Earl of Dundonald, entered Parlia¬
ment as a Cobbett Whig and campaigned against Admiralty
sluggishness and corruption. Framed in a conspiracy to
rig the Stock Exchange, he was fined, pilloried (the last
recorded instance), imprisoned, and his banner of the
Bath was ceremonially kicked down the steps of the Henry
VII chapel at Windsor.
Expelled from Parliament and deleted from the Navy
Lists, he applied himself to organising the infant fleets
of Chile, Peru and Brazil against Spain, and then perform¬
ed the same service for the Greeks against the Turks.
Restitution came when he had been 39 years off the active
list, and he eventually in his seventies flew his flag,
at a safe remove, on the West Indies station.
Cochrane has attracted writers from Marryat, who ship¬
ped under him, to C.S.Forester. He was fearless, inven¬
tive (he anticipated the use of poison gas), crahky (he
had a project to make Napoleon Emperor of South America),
and possessed most of the attributes to guarantee him the
disapprobation of any Establishment.
Although Mr Tute is never quite certain what to make of
his hero, and although his prose is sometimes in need of
holystone, this is a sprightly account of a remarkable
figure which includes, direct from Hansard, one of the
most engaging tributes ever paid by a wife tó her husband.
Christopher Wordsworth
(The Observer, 28 febr.1965)

Marine Corps. London, Bailey Brothers, for: Hawthorn

A.Cocchia.
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TUTE, WARREN: Cochrane. A life of Admiral the Earl of Dundonald.

PIERCE, P.N. & F. 0.HOUGH: The compact history of the United States

534 p. ill.
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dition at Shimoda in 1845 and the lively beginnings of
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Books, 1964. rev.ed,
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STATLER, 0.: The black ship scroll. An account of the Perry Expe¬

64 p.

The wreck of the Wager, a ship of Anson's squadron lost
off Patagonia in 1741, nas its link with literature,
one of the castaway crew being John Byron the grandfather
of the poet, who found in his forebear's narrative some
inspiration for Don Juan, Four other survivors wrote ac¬
counts of their experiences, so that in reconstructing
the story of Captain Pack has drawn upon several comple¬
mentary sources. He keeps closely to his authorities,
writing in a plain narrative style suited to his theme.
Possibly in the circumstances of the time the survivors
were, as he suggests, lucky to escape hanging for munity;
yet it is their leader, the resourceful John Bulkeley,
who remains the hero of the tale.
(The Times Literary Supplement, 4 febr.1965)

(Seekriegsgeschiohtliche Studiën,I)
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PACK, S.W.C.: The Wager mutiny. London, Redman, 1965. 256 p. 16
ill.

Weltkrieg. Krefeld, Herman Ruhl, 1964. 84 p.

WAAGE, JOHAN: The Narvik campaign. Translated from the Norwegian
by Ewan Butler. London, Harrap,

1964. 212 p. 12 ill. 1

map.
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WARNER, OLIVER: The sea and the sword. The Baltic 1630-1945. Lon¬
don, Cape, 1965.
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WELCH, J.: Famous sea battles. London, Barker, 1964. 208 p. 29
ill.
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WOODHOUSE, C.M.: The battle of Navarino. London, Hodder & Stough¬
ton, 1965. 189 p. ill. maps
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Somewhere in the mists of the Baltic the last impor¬
tant naval engagement between cared fighting ships was
won and lost. As for the sailing navies, the end came in
an extraordinary way, not far from the scene of the
epic fight at Lepanto, It was at Navarino, in the Morea,
that in 1827 a fleet with British, French and Russian
constituents destroyed a Turkish-Egyptian force, and
played an important, probably decisive, part in the
liberation of Greece. The Commander-in-Chief, Admiral
Sir Edward Codrington, had learnt his profession under
Lord Howe, and served with Nelson at Trafalgar. He
emerges from this admirable book as a man in a great
tradition.
The diplomatic events which led up to Navarino were of
such complexity that an unravelment had rarely been at¬
tempted. In this account of why and how the episode oc¬
curred, all is unfolded with remarkable skill.
....
In so far as great matters may be simplified without
reckless disregard of fact, the reason why British, French
and Russian forces were together in Greek waters at the
time in question was because Britain intended to enforce
an armistice which had been entered into concerning
Greeks and Turks; Russia was unequivocally anti-Turkish;
while the French, though so anti-Russian that there was
some danger of inter-allied incidents, were in sympathy
with Greek aspirations. Actual fighting had only been
contemplated as a last resource, and its outbreak was as
near accident as makes no matter.
....
The events of the action itself, though fully treated,
and with all the more picturesque incidents given due
weight, do not occupy a great proportion of the narrative,
which is properly concerned not only with the intricacies
of the international scene but also with the way in which
Codrington and his fellow admirals interpreted their dif¬
ficult instructions.
There was, of course, an aftermath to what was described
in Parliament as "an untoward evenf'-debates, pamphlets
and so on. What most grieved Codrington was that he was
not able to secure immediate compensation, in the form of
prize money and other awards, for his officers and men,
towards whom his attitude was, in general, Nelsonic. He
felt about Navarino much as Nelson felt about Copenhagen,
and he behaved in much the same way as his great predeces¬
sor.
Besides its illuminating and searching dip into com¬
plications ramifying far and wide, the result of research
into the appropriate official documents, this book has a
minor but distinct pleasure for the reader by reason of
its illustrations. At a time when the great era of naval
battles seemed to have passed away for good, Navarino

presented a great opportunity to marine artists. They
took it with both hands, and some of the best of their
work has been accorded its place in a book which was
well worth writing, and which has been well written.
(The Times Literary Supplement, 15 april 1965)
De aandacht wordt eveneens gevestigd op besprekingen in:
The Economist, 17 april 1965, en in: The Observer, 28
maart 1965.
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Vert, en bewerkt door A.J.I.

Hilckmann. Hilversum, C.de Boer Jr., 1965. 216 p. ill.
Oorspr.titel: Tanker practice

f. 34,50

Het vloeibare lading vervoerende vrachtschip blijft
voortdurend actueel, vooral doordat de tonnage van deze
schepen zich nog steeds in een ontwikkeling schijnt te
bevinden. Er zijn tankers van 160.000 ton besteld. Toch
deelt de scheepvaartinspecteur G.A.B.King van B.P. Tanker
Mij. te Londen in zijn boek "Tankers in bedrijf" mee, dat
het nauwelijks honderd jaar geleden is, dat de eerste
olie in vaten overzee getransporteerd werd.
Enkele tientallen jaren bleef dit de gang van zaken.
In 1886 kwam de Glückauf in de vaart. Dit schip van 2300
ton was speciaal voor olie vervoer ontworpen en had de ma¬
chinekamer al in het achterschip, In feite was het een
drijvende tank, want de scheepshuid deed dienst als olie¬
vat. Toch bleven vele reders ook nog lange tijd varen met
verbouwde droge-ladingschepen, waarin cilindrische tanks
waren geplaatst.
Type T-2.
De ontwikkeling van de moderne tanker kwam eigenlijk
pas na de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog
werd het type-T2 in groten getale gebouwd. Het was een
van de grootste successen in de scheepsbouw wat dit
soort schip betreft.
In die jaren was het zogenaamde Mac-schip (afkorting
van Merchant Aircraft Carrier) een merkwaardig ontwerp.
Bij dit oorlogsschip was een vliegdek gebouwd op de romp
van een tanker. Het was een olievervoerder die ook drie
vliegtuigen kon meenemen. Deze schepen deden dienst als
lijfwachten op de Atlantische Oceaan. Na de oorlog wer¬
den zij verbouwd tot ncrmale schepen.
Groot formaat.
Deze gegevens uit het boek van King vormen maar een
heel klein deel uit het omvangrijke werk in groot for¬
maat: vijftien hoofdstukken, tweehonderd grote bladzij¬
den, tientallen tekeningen en acht bladzijden foto's.
"Tankers in bedrijf" beschrijft in het bijzonder wat er
allemaal in de praktijk komt kijken bij deze schepen.
Het wil daarom een leerboek voor zeevaartscholen zijn,
terwijl het ook als handboek aan boord kan worden ge¬
bruikt.
Uitvoerig gaat de schrijver in op alle facetten, die
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de tanker tot een fascinerend "werktuig" maken. Hij be¬
handelt "alles" over laden en lading, constructie en
varen, onderhoud en voortstuwing.
King waagt eveneens een blik in de toekomst. Soms
lijkt het, of hij zelf is overrompeld door de ontwikke¬
ling omtrent tonnage, machinevermogen, indeling en bouw¬
methode in de jongste zes, zeven jaren. De eerste uit-

-71-70de tanker tot een fascinerend "werktuig" maken. Hij be¬
handelt "alles" over laden en lading, constructie en
varen, onderhoud en voortstuwing.
King waagt eveneens een blik in de toekomst. Soms
lijkt het, of hij zelf is overrompeld door de ontwikke¬
ling omtrent tonnage, machinevermogen, indeling en bouw¬
methode in de jongste zes, zeven jaren. De eerste uit¬
gave van zijn boek dateert namelijk uit 1958.
De Nederlandse vertaler en bewerker A.I.J.Hilckmann,
oud—gezagvoerder van Shell Tankers, blijkt de tekst even¬
wel zeer kritisch te hebben bekeken. Hij voorzag hom vej:
een aantal voetnoten en voegde er een groot aantal mede¬
delingen aan toe over de voortgang in de jongste jaren.
Deze feiten typeren, dat de geschiedenis van de tanker
nog lang geen afgerond geheel is.
Barend Maaskant
(Algemeen Dagblad, 15 april 1965)

one man seems merely to have been sacked and black¬
guarded for the good of the British Government and the
White Star Line.
(The Times Literary Supplement, 18 februari 1965)
SVENDSEN, ARNLJOT STRÖMME: La route maritime du Nord. Son impor¬
tance pour le transport maritime et la navigation in¬
ternationale. Trad, du norvégien. Paris, 1963. 62 p.
maps.
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PADFIELD, PETER:
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Hodder & stoughtcn, 1965. 320 p. ill.
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Mr.Padfield knows what he is writing about. Trained for
the Merchant Navy, he rose to the rank of Second Officer
on the P.& 0.line. With a knowledge and devotion display¬
ed by no previous writer, he has studied the United
States Senatorial investigation and the British formal
investigation into the loss of the Titanic. His con¬
clusion is that the case against Captain Stanley Lord of
the Californian for failure to come to the aid of the
Titanic was unproven; and that Captain Lord was made the
scapegoat for a disaster the main blame for which rested
on the Board of Trade, because their safety standards
fell so far short of what was needed when a ship had to
be abandoned.
Mr.Padfield has little difficulty in exposing the in¬
competence of the United States Senatarial Committee.,,.
The British investigation was more expert, but more
prejudiced. 31ame had to be diverted from the Board of
Trade, and the Solicitor General succeeded in diverting
public indignation from the Government to Captain Lord
who was dismissed his post. The incriminating evidence
against Captain Lord came from Gill, the second donkey¬
man on the Californian, who said he hoped to sell his
newspaper story for $ 500* Mr.Padfield finds the situat¬
ion far more complex than any of the investigations ad¬
mitted. Mr.Padfield establishes the innocence of
Captain Lord by evidential probability.
Whether Captain Lord was "framed", as he suggests,is
morally very different. "Framing" implies a conscious
intention, a barefaced skulduggery which is altogether
too blatant for our Establishment. That one man should
die for the good of the people is crude. In this case,
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With the exception of Noah's Ark, no other ship had
so remarkable a career as the Coast Guard Cutter, Bear.
Small, tough, but dauntless, she fought her way time and
again through polar ice at both ends of the world to
perform feats of rescue and exploration no other ship
had excelled. In 1873 when the Bear was launched in
Scotland, she was just another sealing vessel. But from
1884, when she was bought by the U.S. government and
rescued Greeley and the remnants of his doomed polar
expedition, to 1963, when the Bear snapped her towline
and sank off Nova Scotia, she performed feats of
derrirg-do.
The Bear patrolled the Bering Sea for forty years, res¬
cuing ice-trapped whalers, carrying the first reindeer
herds from Siberia to the Aleutians, and for many years
was the only U.S. presence in the northland.
The Bear went with Admiral Byrd on his second and third
mission to Little America. And it was the Bear, in World
War II, that brought back to the U.S.A., the Nazi ship
that had landed a secret force on Greenland.
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without any striving for dramatic effects, and there
are lists of the lifeboats stationed at each port, with
their names, specifications and records of service.
(The Times Literary Supplement, 11 maart 1965)
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Grace Darling was an early victim of publicity
ballyhoo, and as she died only four years after the deed
which made her famous, when she was not quite 27, it can
be argued that all the fuss killed her. She became a
heroine overnight. The newspapers were full of her,
reporters flocked in to interview her, artists to paint
her, and tourists came to her lighthouse home on the
Fame Islands just to gape at her "sitting at her sewing,
very neatly but very simply dressed in a plain sort of
striped printed gown". Subscriptions were,started and
hundreds of pounds poured in - but she never had the
chance to dispose of a penny of them. There were plenty
of medals, and presents too. People wrote in asking for
locks of her hair, and a budding Northcliffe thought up
"the Darling Hat".
It is not surprising that there was a reaction to all
this, and that people began to suggest that what Grace
Darling had done was not so remarkable after all. Mr.
Armstrong has two suggestions to make - first that the
Lorth Sunderland fishermen, who always discounted the
worth of the rescue, had quarrelled with the Darlings
because the profits of salvage (and perhaps loot) from
the wrecked Forfarshire should by rights have gone to
them; second, that attention was deliberately focused
on Grace by Robert Smeddle, secretary to the Crewe
Trustees in Bamburgh, to divert attention from the
trouble he had got himself into by arranging a hasty
and ill-managed inquest on the Forfarshire victims,
which unfairly threw all the blame for the wreck on the
ship's owners and masters.
This is possible. Where there are so fev. facts almost
everything is bound to be speculation, and though Mr.
Armstrong rounds savagely on most earlier writers about
Grace Darling his own account is full of "it is not at
all unlikely that ...", "it can be assumed that ...",
and so on. He is better when sticking to the facts of
the setting and of shipping, which he obviously knows
about. And the chief fact remains that it must have
required no ordinary courage for a girl and her father
to put out in a storm in a 16-foot coble to save the
lives of the nine survivors from the wreck.
(Times, 3 juni 1965)
Stuurmanskunst
BLAEU, WILLEM JANSZ.: The light of navigation. Amsterdam, 1612.

NOALL, c.

& G.FARR:

Wreck and rescue round the Cornish coast.

Vol.I: The story of the North Coast Lifeboats. Truro
(Cornwall), Barton, 1964. 128 p. 14 ill.

4 maps f. 12,20

A history of the lifeboats stationed along the north
Cornish coast; those of the west and south coasts are
reserved for further volumes. The story is soberly told

With an introduction by R.A.Skelton. Amsterdam, N.Isra¬
el, 1964. XIII,299 p. ill. 2 appendices with 39 maps.
(Theatrum orbis terrarum,Series of atlases in facsimili.
First series,vol.6)

ft 425,_
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-74KRAUSS, JOSEPH & HEINRICH MELDAU: Wetter- und Meereskunde fur
Seefahrer.

5.Aufl. bearb.von Walter Stein. Berlin,

Springer, 1963. ill.

VIII,210 p.

f. 27,80

le uitgave 1917 get.: Grundzüge der maritimen Meteorolo¬
gie und Ozeanographie door J.Krauss.
KOEMAN,

c.:

The history of Lucas Janszoon Waghenaer and his

"Spieghel der zeevaerdt". Lausanne, 1964.

72 p. ill.

facs., maps.
WILLIAMS, F.L,: Matthew Fontaine Maury, scientist of the sea, 1806
-I873. New Brunswick, Rutgers Univ.Press, 1963. XX,720
p. ill.

f. 39,80
Het recht van de zee

BAXTER, R.R.: The law of international waterways, London, Oxford
University Press/New Haven, Harvard University Press,
1964.

378 p.

f.

41,80

In his memoirs Sir Anthony Eden has observed that
President Eisenhower spent much of the Suez Canal crisis
being "nervous about the Panama Canal." The Americans
had every reason to be nervous at the attemps to draw
analogies between the Suez and Panama Canals. Neither
the Egyptian claim of a right to nationalise nor the
Anglo-French assertions of the international status of
Suez gave any cause for comfort. The United States
Administration instead preferred the theme that the
Panama Canal was an American and not an international
waterway.
The essential differences and similarities between
these two canals are skilfully pointed out by Professor
Baxter of the Harvard Law School. His book breaks new
ground by extracting guiding legal principles from the
morass of treaties, court cases and state practice on
international waterways; and the extent of his achieve¬
ment is to be measured by the successful marrying of
these principles with the technical, commercial and
political realities involved. This meticulously document¬
ed study is not limited to the Panama and Suez Canals.
The Kiel Canal and other lesser international canals,
rivers and straits are also subjected to close scrutiny.
Any codification of the rules governing navigation on
international waterways - a task which Professor Baxter
attemps de lege ferenda in the appendix - must take into
account the diverse interests involved. The intei'ests at
stake for the operating agency of a great canal may
diverge sharply from those of the countries using it if
the operating state is not also substantial user of
that waterway. Germany both operates the Kiel Canal and
is its main user. The stability arising from this fact
may be contrasted with the case of the Suez Canal, where
the United Arab Republic is the twenty-second most im¬
portant user in terms of net tonnage per annum.
Professor Baxter provides, with a wealth of fascinat¬
ing detail, case studies of administration by a private

company (as exemplified by the pre-1956 Suez Canal);
by the territorial sovereign (Kiel and post-1956 Suez);
by a foreign sovereign (Panama Canal); and by internat¬
ional co-ordination (the St Lawrence Seaway). He also
looks at the case for administration of such waterways
by international commissions. Each and every incident
arising from Egypt's policy towards navigation coming
from or destined for Israel is examined in the context
of the law on right of passage through International
waterways in peace and in war. Reference is made not
only to the guidelines provided by the International
Court, but also to the less well known decisions of the
Egyptian courts. Throughout, the author's learning is
matched by his grasp of both political and technical
issues - as the chapters on the technical problems of
canal administration and on legal controls in the fiscal
sphere bear ample evidence. He has assembled all treaties
governing international waterways and has prepared an
impressive list of relevant cases. While recent events
have disproved certain of his political assumptions
and legal pronouncements concerning the Panama Canal
(Professor Baxter perhaps underestimated the demands
stemming from militant nationalism as opposed to
promotion of a flag of convenience), the merit of this
book cannot be doubted. It will give great pleasure and
nelp to international lawyers, to men whose business
relies on shipping routes, and to those whose concern
is international history and relations.
(The Economist, 9 jan.1965)
MENSBRUGGHE, Y.VAN DER: Les garanties de la liberté de navigation
dans le Canal de Suez. Paris, Pichon, 1964,

429 p.

(Bibliothèque de droit international,XXVII)

f.

40,—

Oorspronkelijk proefschrift Leuven onder de titel: De
waarborgen van de vrijheid van scheepvaart in het Suezkanaal(zie: Mededelingen,9)
WILDEBOER, I.H.: The Brussels Salvage Convention. Its unifying
effect in the Netherlands, France, Belgium, Germany and
England. Leiden, Sijthoff,

1964. 342 p. Proefschrift
f. 28,50

Leiden.
De Schepeling

KIRK, A, A. : Ships and sai^-ormen. London, Bailey Brothers, for:
f, 15,65

A.H.Reed, 1964. 196 p. ill.
MACKENZIE, W.R.: Ballads and sea songs from Nova Scotia,
ed. London, Jenkins, 1964. 472 p.

facsimile
f.

57,75

MERRIEN, JEAN: La vie quotidienne des marins au temps du Roi
Soleil. Paris, Hachette, 1964. 320 p.
quotidienne).

(Coll. La vie
f# 12,4o

SNOW, E.R.: Sea mysteries and adventures. London, Redman, 1964.
329 p.

f. 12,20
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KIHLBERG (Chefred.): Seefahrt. Nautisches Lexikon in Bildern.

snow, E.R.: Unsolved mysteries of sea and shore, London, Redman,
1964. 288 p.

üb ers, aus dem Schwedischen. Bielefeld, Delius, Klasing,

f. 12,20

1963. 277 P. ill. maps.

Zeesport
CARRICK, ROBERT

w. :

Oorspr. titel: Nautiskt bildlexikon

The pictorial history of the America's Cup

races. London, W.H.Allen, 1965. 194 p.

f. 111,60

f.

SEGDITSAS, P.E.: Nautical dictionary. Vol.I: Maritime terminology.
English-French-Italian-Spanish-German. Amsterdam, Else¬

46,20

This is another of the many excellent books that have
been produced about yachting's most famous trophy, but
it is one of the first to contain an account of last
year's unfortunately one-sided series. The history of the
various challenges, lively and readable though it is,
forms merely the background to a collection of fascinating
illustrations that include paintings, pen-and-ink sket¬
ches and a large number of superb photographs. Perhaps
best of all is a reproduction of a cutting from a New
York newspaper in 1895, vilifying the notorious Lord
Dunraven in terms that make the harshest criticisms of
presentday correspondents seem mealy-mouthed.
(The Times Literary Supplement, 22 april 1965)

vier, 1965.

f. 70,—

circa 540 p.

VAKTECHNISCH woordenboek voor de oinnenscheepvaart (in drie talen)
Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, uitgegeven
door de Stichting Nederlandse Particuliere Binnenvaart.
Assen, Born, 1964, 149 p.
WATSON, G.0. : Dictionary of marine engineering and nautical terms.
London, Newnes, 1965. 272 p.
(Marine Eng.Series)

f. 20,50
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McDermott, T.J.: Manual of sailboat racing. London, CollierMacmillan, 1964.

VRAAG

f. 38,50

An encyclopedic treatise for small-boat sailors.
Encyclopedieën, woordenboeken etc.
FALCONER, a.F. : A glossary of Shakespeare's sea and naval terms

EN

ANTWOORD

Op de vraag van Drs.J. R.Bruijn naar de betekenis van het woord
"twijffelaar" (zie Mededelingen no. 10, p.65) werd geen antwoord
ontvangen. Wij doen nogmaals een beroep op onze leden.

including gunnery. London, Constable, 1965. 100 p.f.11,—

Hieronder volgen twee nieuwe vragen:

(zie Mededelingen,9)

Vraag 1.

In his book "Shakespeare and the Sea", which appeared
last year, the author maintained that the poet had
practical sea experience, and that this accounted for
the astonishing range of his nautical vocabulary. This
glossary gives further support to the notion, and in a
convenient and agreeable form. Professor Falconer says:
"it must be stressed that Shakespeare's knowledge of
seamanship, navigation and the navy is different in
kind and in degree from his acquaintance with law,
medicine, music and other arts which is of a general
sort and not beyond the reach of one who is highly
intelligent and versatile. But here it is professional."
It is also professional in the case of acting. We
know that Shakespeare acted. Perhaps, somewhere, buried
in a forgotten record, is evidence of when and where
Shakespeare was afloat. Meanwhile, there is proof that
he knew what he was talking about when he spoke of
ships and sailors. A vast dictionary of the marine is
in project under the auspices of the Society for Nau¬
tical Research. Here is convenient grist for the
compiler.
(The Times Literary Supplement, 25 maart 1965)
INTER-AMERICAN glossary of maritime terminology. Edited by the
Organisation of American States. London, H.M.S.0., 1965

Wanneer werd voor oorlogsschepen het voeren van het Rijks¬
wapen op de achtersteven ingevoerd en wanneer en waarom werd
dit gebruik beëindigd.
A.N.de Vos van Steenwijk
Vraag 2.
Zijn er gegevens bekend over het schip "Bouwlust" van de
V. O.C.

(circa 1700).

K,

Door de heer H.H.C.Gits werd ons dezer dagen getoond een zak vol
gladde koperen plaatjes, waarvan hij er in de loop der jaren tien¬
tallen had verzameld aan het strand van Terschelling. De plaatjes
die in twee formaten, resp. 36 en 30 mm doorsnede voorkwamen, kon¬
den na vergelijking met geslagen munten worden geïdentificeerd
als muntplaatjes bestemd voor de vervaardiging van Portugese kope¬
ren munten van 10 en 5 reis uit de 18e eeuw.
Kennelijk zijn deze plaatjes afkomstig uit de lading van een
schip, dat dit muntmateriaal naar Lissabon vervoerde. Het is name¬
lijk bekend, dat in de 17e en l8e eeuw het koper voor de Westeuro-
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-78pese munthuizen grotendeels via Hamburg uit Zweden betrokken werd.
Het werd ter plaatse gewalst en geponst tot plater van het juiste
formaat, die door de Munt nog slechts gestempeld behoefden te wor¬

Vandaag zal de algemene vergadering worden verzocht haar
goedkeuring op de gewijzigde tekst, zoals alle leden deze inder¬
tijd hebben ontvangen, te willen verlenen en het Bestuur te machti¬
gen de Koninklijke goedkeuring aan te vragen.

den.
Het lijkt nuttig op een vondst als deze de aandacht te vestigen,

Het volgend agendapunt betreft de verkiezing van een nieuw

aangezien dergelijke plaatjes zelden als munten in statu nascendi

bestuur en geschiedt conform de voordracht. In de nieuwe samen¬

herkend worden.

stelling ziet het Bestuur er als volgt u^t:

Geïnteresseerden kunnen deze plaatjes aanvragen bij dr.H.Enno

Admiraal van Foreest, voorzitter

van Gelder, Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden

Mej.A.M.P.Mollema, secretaris/penningmeester

Stenen, Zeestraat ?lb,

en als leden de heren: Dr.Weber, Commandeur van Duim en Drs.

1s-Gravenhage.
Koninklijk Penningkabinet.

Bruijn.

Gelieve eventuele antwoorden te zenden naar de Redactie, Groen¬

Met een dankwoord van de voorzitter sluit de vergadering om elf

hovenstraat 14,

uur.

's-Gravenhage.

VERENI GINGSNIEUWS

Na een korte rondgang door het Museum is het woord aan Ir.
Scheltema de Heere. Zijn niet gemakkelijke, maar zeer interessan¬

JAARVERSLAG
1964

te voordracht "Over schepen" werd in extenso in nr. 9 van ons
Mededelingenblad opgenomen.

Leden
De ledenvergadering werd gevolgd door de jaarlijkse excursie,
In het jaar 1964 traden 12 nieuwe leden tot de Vereniging toe.
1 persoon bedankte voor het lidmaatschap, 1 jongeman verhuisde zonder zijn contributie te betalen - naar een onbekend adres. Hij
werd geschrapt. Qp 1 januari 1965 bedroeg het aantal leden van de
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis honderd-en-elf.
Activiteiten
1. Jaarvergadering.
Voor de tweede maal in haar korte bestaan, genoot de Vereni¬
ging de gastvrijheid van het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te
Rotterdam, voor haar algemene ledenvergadering, die op 15 mei 1964
plaats vond.
Nadat de 26 aanwezigen jaarverslag en financiële stukken had¬
den goedgekeurd, kwam het kernpunt van de agenda aan de orde. De
constitutie van onze Vereniging, die het tot nu toe zonder offi¬
ciële status heeft gesteld. De bespreking van de concept Statuten

die

s middags plaats vond. Toen was het gezelschap de gast van

de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, waar, na een lunch in de cantine, de rondgang over het enorme complex van werkplaatsen - hele
fabrieken, waaruit een moderne werf bestaat - een diepe indruk
maakte.
Wij willen onze gastvrouw en gastheren: de directrice van het
Maritiem Museum "Prins Hendrik" en de directeuren van de Rotter¬
damse Droogdokmaatschappij nogmaals onze dank brengen voor de bij¬
drage tot het slagen van de jaarvergadering van 1964.
2. Mededelingenblad'.Evenals vorig jaar verschenen in 1964 twee nummers van ons
periodiek. Zonder hiervan een vaste regel te willen maken, meent
het Bestuur - met het oog ook op de voortdurend stijgende portikosten - niet naar uitbreiding van de verschijnings-frequentie
te moeten streven.

en het Reglement geeft aanleiding tot enkele wijzigingen in de inhoud en formulering van twee artikelen. Aangezien het Bestuur ook

Behalve de reeds genoemde voordracht van de heer Scheltema

de afwezige leden in kennis van deze wijzigingen wil stellen,

de Heere, verscheen een artikel van de heren Weber en Van Duim

wordt een formele goedkeuring op de jaarvergadering aangehouden.

over "Roem en rampspoed van ons nationale museum van het zeewezen".

.

hrip.il

o t (i\:.

1 :s

_

-80-

Mr

i'. V1

.1

l

f _[*

it.>d

ér

c 'V

fte ld .óeÉ&K.a'ïn öhsjO

0s

.

> •. .1 "81-

Internationaal contact-*

Met dit artikel, dat de historische groei en vooral de huidige,
benarde stand van zaken van onze nationale collecties op het gebied

Het contact met de Commission internationale de 1’histoire
maritime beperkte zich tot twee onderwerpen.

van de zeegeschiedenis behandelt, hebben de samenstellers onze leden
willen

wijzen op een bestaand nijpend probleem. Het probleem van

Opnieuw werd de Vereniging gepolst over medewerking aan de

een Amsterdams Historisch Scheepvaart Museum, dat voor zijn prach¬

internationale bibliographie de 1’histoire des grandes routes

tige verzameling geen berg-, laat staan expositie-ruimte heeft.

maritimes.

Eensdeels gevoelt het Bestuur,

gezien opzet en uitwer¬

En het vraagstuk van de belangrijke collectie van het Rijks¬

king van dit werk, grote bezwaren tegen het project op zich zelf,

museum, dat door zijn huidige taak van vrijwel uitsluitend museum

terwijl het bovendien meent, dat het medewerken aan de samenstel¬

voor schone kunsten, niet in staat is zijn bezit op het gebied der

ling van een internationale bibliographie niet tot de taak van

zeegeschiedenis tot zijn recht te doen komen, of zelfs maar goed te

onze Vereniging behoort.

conserveren.

de meeste Europese landen wel meedoen en dat het ontbreken van een

Anderzijds weegt het argument zwaar, dac

Nederlandse bijdrage het ganse werk bij voorbaat zinloos maakt.
In de nieuwe rubriek "Verslagen van speciale onderzoekingen1'

Wij hebben daarom besloten althans te trachten bemiddeling te ver¬

werden enkele malen resultaten van specialistisch research-werk

lenen bij het zoeken naar eventueel te renumereren Nederlandse

binnen het bereik van de leden gebracht.

bibliographen.

De "Vraag en antwoordrubriek" bevindt zich nog"in statu nascendi". De vraag van de heer Bruijn betreffende de zeehistorische bete¬

Een arbeid waarbij Nederland nauw is betrokken, is de revisie

kenis van het woord "twijfelaer" kon klaarblijkelijk niet worden

van het Glossaire Nautique van Jal. In feite.zal dit.een geheel

beantwoord. Er liggen nog verschillende vragen te wachten, waarop

nieuw, op internationale leest gèschoëid, werk*worden. De Commis¬

wij ten bate van de vragenstellers op een antwoord uit onze lezers¬

sion, internationale de l’histoirë. maritime heeft hiervoor ook onze

kring hopen.

hulp ingeroepen. In de overtuiging dat linguistische medewerking
bij dit werk een eerste vereiste is, heeft de Vereniging zich tot

De rubriek "Literatuur" werd uitgebreid met periodieke boek¬

de Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal gewend. Dr.

besprekingen en een afdeling "uit de tijdschriften". Uit ontvangen

de Tollenaere, redacteur van het Ned.woordenboek, heeft als afge¬

reacties hebben wij de indruk, dat deze bibliographische gegevens

vaardigde van de beide Nederlandse organisaties op

hun nut hebben.

december 1964 een internationale conferentie bij gewoond, die was

Intussen moeten wij nogmaals een beroep doen op daadwerkelijke
medewerking van alle leden.

17, 18 en 19

gewijd aan een discussie over de principes, die aan het werk ten
grondslag zouden liggen.
Aan de redactie van de letter A wordt, wat het Nederlandse

3. Andere publicaties.
Van het artikel van de heer van Waning "Ter ere van Veere en
Vlissingen's roem" dat de "Stichting Ronde en Platbodem jachten"

aandeel aangaat, reeds gewerkt.

Verschillende onder U zullen een

verzoek om medewerking hebben ontvangen.
Ik zal U over dit alles niet verder bezighouden, omdat de

onze leden tegen een gereduceerde prijs aanbood, is een tiental

heer De Tollenaere ons een artikel, gebaseerd op het verslag van

exemplaren verkocht.

zijn bevindingen in Parijs, voor het komende nummer van ons Mede¬
delingenblad heeft beloofd.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kon de
Verdere activiteiten

overdruk van Dr.Crone’s artikel "Het vinden van de weg over zee van praktijk tot wetenschap", waarvoor gezien de vele bestellingen
grote belangstelling bestond, niet worden geleverd.

Onze Vereniging begint buiten de eigen kring enige bekendheid
te krijgen. Door particulieren en officiële instanties worden wij,
voor het beantwoorden van vragen of voor medewerking aan manifesta¬
ties benaderd.
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Met zeevaart musea in binnen- en buitenland onderhouden we
aangename contacten. Zeehistorische musea in België, Polen en
Noorwegen werden lid of boden ons ruilabonnementen aan.

De verkoop van losse nummers van het periodiek - vooral het
artikel van Dr.Fliedner over de vondst van een kogge in de Weser,

1965
_0ntvan gsten
Restant 1964 . 719 49
Achterstall. contr. 1964*.*
6,’ —
Nog te innen contr.1965
(85x6 + 13x3) . 549,

bracht meer dan f, 100,- op.
En daarmee zou ik op de financiën willen overgaan.
Financiën
1964 is een duur jaar geweest. Het ziet er, door de voort¬

Uitgaven
Porti .
Bureaubehoeften ..
Type- en stencilwerk ....
Vergad.en excursies..
Uitg.Meded.blad ...
Reiskosten Bestuur .
Kosten Kon.goedkeuring
Statuten ...
Contrib. Ned.Com.v.Geschiedk.Wetensch.
Saldo ...

f. 1274,45

schrijdende kostenstijging naar uit, dat dit in de toekomst erger
zal worden.

175,—
50,—
210,—
250,—
425,—
50,—
100,—

4*45

f. 1274,45

CONTRIBUTIE 1965

Onze hoogste last betreft de uitgave van het Mededelingenblad,
ondanks het feit, dat nog steeds een deel van de kosten door der¬

Da leden wordt verzocht, voor zover zij dit nog niet deden, hun
contributie voor 1965 6 f. 6,- (leden beneden de 25 jaar h f. 3,-)

den wordt gedragen.
Het bestuur heeft dan ook dit jaar bij de uitgaven een aparte
post "Mededelingenblad" opgenomen, waaronder vallen het arbeids¬

te voldoen op girorekening nr. 293591 van Mejuffrouw Drs. A.M.P.Mollema te 's Gravenhage.
Nota

bene

loon voor stencillen, druk- en clicheerkosten van illustraties en
eventuele honoraria voor auteurs buiten de Vereniging. Ondanks de
grote zuinigheid, heeft de Vereniging zich in 1964 niet van de
contributies kunnen bedruipen en moest bijna f. 200,— van het
batig saldo worden ingeteerd. Hoewel het overschot van f, 700,—
het ons mogelijk zal maken 1965 zonder kleerscheuren door te komen,
zal met

een voorstel tot contributieverhoging in 1966 ernstig

rekening moeten worden gehouden.
Ik zal II thans de naakte cijfers voorlezen.
REKENING EN VERANTWOORDING

1964
Ontvangsten
Overgehouden van 1963... 907,26
Achterstallige contr.1963 3,—
Contributie 1964 (85x6 +
12x3) . 546,—
Reeds betaalde contr.’65
(11x6 + 1x3) . 69,—
Jaarverg.en excursie
naar Rotterdam. 54,50
Verk.exempl.De Zee .
0,30
Verk.boekje Veere .
6,—
Kosten boekje .
6,92
Oude nrs.Meded.blad .... 111,20
Donaties ... . 20
f. 1724,18

Uitgaven
Porti . 109,73
Bureau behoeften ........ 29,65
Type- en stencilwerk .... 207,25
Excursies en verg.105,~
Uitgave Mededelingenblad. 485,—
Reiskosten bestuur .
15,80
Afbetaling boekje Veere .
6,—
Terugbetalen niet gele¬
verde ex..,
6,30
Contributie N.C.G.W. voor
4 j aar ... 40, —
Saldo 1964 . 719,45
f. 1724,18

Wij maken er de leden op attent dat op de ledenvergadering van 29 mei
j.1. werd besloten tot een contributie verhoging tot f. 7,50 (leden
beneden de 25 jaar f, 4,

) met ingang van 1 januari 1966.
LEDENLIJST

Adreswij zi gingen

PERSONALIA
De Heer J,K.van der Korst is op 12 maart jl,

gepromoveerd tot Dr,

in de Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op
een proefschrift getiteld "Diurese en natriurese bij diabetis
insipidus". Twee stellingen van de heer van der Korst betroffen
de zeegeschiedenis:
XIII
De opvatting van Copeman, dat vice-admiraal lord Horatio Nelson
(I758-I805) lijdende was aan jicht, moet betwijfeld worden.
XIV
De medisch-organisatorische problemen, aan Britse zijde ondervon¬
den tijdens de Engels-Nederlandse zeeoorlogen in de zeventiende
eeuw, zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de maatregelen
door Hendrik VIII (1491-1547) getroffen ten opzichte van de reli¬
gieuze orden.
Op 1 juli jl.

ontving de Heer C.J.W.VAN WANING uit handen van

Prins Bernhard de "Zilveren Anjer" als bewijs van waardering voor
zijn instelling van het "Stamboek Ronde en Platbodemjachten", een
"verrassend geslaagd initiatief tot behoud van deze oer-oude Neder¬
landse scheepstypen".
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