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• DE REIS VAN HEI1 FREGATSCHIP "HET VERGENOEGEN" NaAR ANGOLA Elf 

sURIlLuviE (1793-1797) 
IDE 

door Drs D.van der Vlis 
INLEIDING 

De geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel is nog in wei¬ 
nig literatuur naar voren gekomen. Het archief van de Middelburg- 

sche Commercie Compagnie 1), bewaard in het Rijksarchief te Mid¬ 
delburg, biedt in dit opzicht evenwel waardevol materiaal. De 

activiteiten van deze in 1720 opgerichte compagnie waren aanvan¬ 

kelijk geconcentreerd op de Middellandse Zee en West-Indie. Al 
vroeg vonden ook uitredingen plaats naar Guinee en West-Afrika, 
echter nog niet om er slavenhandel te bedrijven. In 1730, het 

laar van de opheffing van het slavenmonopolie der W.I.C., kwam 
voor derden die handel open. De Compagnie heeft er geen gras 

over laten groeien, in 1732 werd het eerste schip ter slavenhan¬ 
del uitgerust, allengs gevolgd door vele andere. Zo waren van 
de 114 uitredingen tussen 1736 en 1802 92 slavenreizen 2). Zij 
werden ondernomen op basis van driehoekshandel. vanuit Europa 

met allerhande waren naar de Afrikaanse kust als ruilmiddelen voor 
een lading slaven. Vandaar stak men over naar de Guyana’s, waar 
de slaven verkocht werden en een retourlading voor Europa werd 
ingenomen. 

Vele details - met name ook in nautisch opzicht - liggen ver¬ 
borgen in de journalen van deze reizen. Volgens UNGER is één van 

de meest belangwekkende daaronder wel het journaal van de reis van 
Het Vergenoegen" - welke reis eer het tegendeel van de naam van 

het schip bleek te zijn 3). De moeilijkheden ondervonden bij de 
navigatie, met ziektes, bij de handel en tenslotte het afkeu¬ 

ren van het schip maken dit journaal tot een voorbeeld van wat 
allemaal geschieden kon op een slavenreis. 

Het verloop van de slavenreizen maakt dat een journaal te ver¬ 
delen is in vijf delen, de voorbereidingen en de uitreis, het 

verblinf aan de Afrikaanse kust, de oversteek ("middeltocht") 
naar Suriname, het verblijf in Suriname en de thuisreis, die 

Het Vergenoegen door haar roemloos einde op de rivier voor Pa¬ 
ramaribo in dit geval niet heeft kunnen maken. 

1) Noten zie p. 20 
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Het journaal werd aan boord van ‘'Het Vergenoegen1' gehouden 

door de opperstuurman J.G.CLAVER 4). Het in perkament gebonden 

journaal, waarvan de bladen niet genummerd zijn, is in folio¬ 

formaat; het loopt van 20 december 1793 tot 19 september 1797• 

Eenmaal per etmaal vulde CLAVER het journaal in, op zee om 12.00 

uur, aan de v/al of op de rede liggende bij het vallen van de 

avond. Tijdens de eindeloos lijkende wachttijd op de Suriname 

rivier voor Paramaribo vatte de schrijver meerdere dagen samen. 

Elke dag vangt aan met een beschrijving van de heersende weers¬ 

omstandigheden, de windrichting en windkracht, eventuele bewol¬ 

king en neerslag. Wanneer het schip in zee is, komt daar nog het 

bestek bij; de bevonden breedte, het (gegiste) aantal afgelegde 

mijlen, de gezeilde koers en de gegiste lengte. Vaak wordt dit 

gevolgd door bijzonderheden betreffende het schip, de verrichte 

werkzaamheden, de bemanning enz. In de marge wordt op de desbe¬ 

treffende dag vermeld hoeveel slaven er zijn ingekocht. Indien 

er een sterfgeval aan boord is, hetzij een slaaf, hetzij een 

lid van de bemanning, wordt dit eveneens in de marge vermeld. 

Het oordeel van UHGER dat een integrale uitgave van dit journaal 

waardevol zou zijn, lijkt mij juist. 

Ter vergelijking is eveneens het Journaal bestudeerd dat 

door de onderstuurman C.ROELOFSZ is gehouden 3)* Zo keurig ver¬ 

zorgd als CLAVER zijn journaal heeft geschreven, zo slordig is 

dit onderstuurmansjournaal. Het is gebrekkig van stijl en spel¬ 

ling. Het bestaat uit twee delen, elk gebonden in kartonnen om¬ 

slag met linnen rug. De bladen zijn niet genummerd en het loopt 

eveneens van 20 december 1793 tot 19 september 1797. Opgemerkt 

zij dat ROELOESZ na 20 december zün journaal pas weer invult 

op 5 februari 1794, wanneer het schip op het Sloe ligt. De 

werkzaamheden aan het schip verricht, verantwoordt hij in gro¬ 

ter detail dan CLAVER. Het dagelijks bestek stemt telkenmale 

geheel overeen met het officiële journaal. De opmerkingen over 

het schip e.d. zijn eender, soms zelfs woordelijk identiek met 

de inhoud van het kapiteins journaal. Bij uitzondering treffen 

we een originele uitweiding aan, hoofdzakelijk in de laatste 

maanden. Tenzij anders vermeld zijn alle citaten aan het jour¬ 

naal van CLAVER ontleend. 

Ter aanvulling is ook het scheepsboek geraadpleegd 6). Hier¬ 

in worden alle kosten betreffende de bouw van het schip ver¬ 

antwoord. Vervolgens wordt van elke reis het financieel ver¬ 

loop vermeld. De kosten van het cargasoen, de in- en verkoop 

van de slaven en de in- en verkoop -j- 

van de retourgoederen \vorden telkens met een balans afgesloten. 

Tenslotte kon aan de hand van het notulenboek van de verga¬ 

deringen van de Directeuren der Middelburgsche Commercie Com¬ 

pagnie 7) het juiste reisdoel worden vastgesteld, alsmede wan¬ 

neer het besluit is genomen om "Het Vergenoegen - ten derde ma¬ 

le uit te reden. De notulen vermelden doorgaans slechts de ber- 

sluiten, enige discussie omtrent een te nemen besluit wordt 

niet genoteerd. 

DE VOORBEAEIDIÏIGIL Ei>; DE UITREIS 

Het schip "Het Vergenoegen- was gebouwd in Middelburg in 

1786 en had een waterverplaatsing van 104 11/16 last. Het werd 

als een fregat aangemerkt. Een goede omschrijving van dit type 

is moeilijk te geven. Een fregat was scherp gebouwd en had een 

doorlopend dek, zonder bak of campagne. Het bezat een galjoen, 

een spiegel met een rij kajuitvensters en zijgalerijen. Afge- 

zien van de bewapening was het van hetzelfde type als het oorlogs- 

fregat uit die dagen. De tuigage bestond doorgaans uit drie mas¬ 

ten, doch het schoenertuig,het snauwstuig of het sloep^uig kwam 

ook wel voor 8). "Het Vergenoegen- voerde het gebruikelijke drie- 

mast-fregatstuig. Volgens het scheepsboek waren de hoofdaftaetin- 

gen van -Het Vergenoegen" in Amsterdamse voeten 28,3 cm; lengte 

tussen de loodliinen 90 voet, 6 duim; breedte op de waterlijn 26 

voet 91 duim; hol in het ruim 11 voet 4 duim; hoogte tussendeks 

5 voet 71 duim. De bewapening bestond uit veertien 3-ponds stuk¬ 

ken en zes staartstukken. De bouwkosten hadden £ 9050.- bedra¬ 
gen 9). 

In 1793 zou het schip de derde reis in haar* bestaan aanvangen 

om in Angola slaven in te handelen. De vermelding van UNGER dat 

de bestemming Guinee-Angola was, kan niet geheel juist zijn. Zo¬ 

wel het notulenboek als het journaal vermelden als reisdoel al¬ 

leen Angola 10). Slechts door toevallige omstandigheden moest 

het schip Elmina aandoen. Zowel notulen als scheepsboek leren 

ons dat er reeds eerder voorbereidingen voor deze reis waren ge¬ 

weest, want al op 7 augustus 1792 besloot de vergadering van 

directeuren Het Vergenoegen- uit te reden. De politieke con¬ 

stellatie in het begin van 1793 deed de directeuren op 17 fe¬ 

bruari besluiten de voorbereidingen te staken, temeer daar de 

gelegenheid zich voordeed het schip aan de Admiraliteit te ver¬ 

huren. Ingaande 4 maart werd "Het Vergenoegen" verhuurd voor 

de ti-id van zes maanden of zoveel korter of langer als nodig 



was, è. £ 416-13-4- per maand. Op 13 april echter werd het schip 

reeds ontslagen uit ‘s lands dienst en stond het v/eer ter be¬ 

schikking van de Compagnie. In de vergadering van 26 november 

1793 viel wederom het besluit het schip uit te rusten voor een 

reis naar Angola. 

Het scheepsboek geeft de afrekening met alle leveranciers, 

die hun goederen of diensten hadden geleverd, zowel wat het 

schip betreft (biiv. smidswerk en tuigage); als wat de lading, 

het cargasoen aangaat. Behalve textiel in velerlei soort als 

zijde, damast en laken, werden geweren, buskruit, messen, sta¬ 

ven ijzer en vaatwerk meegenomen. Drie verzilverde hartsvangers, 

zes parapluies en twaalf kussens moeten m.i. als geschenk voor 

de plaatseliike hoofden bedoeld zi-jn geweest. De totale waarde 

van het cargasoen bedroeg £ 12.875de kosten van schip en 

equipage beliepen £ 11.116-3-4. 

DE UITREIS 

Het vertrek van "Het Vergenoegen- uit Middelburg vond plaats 

op 20 december 1793» op welke dag het journaal aanvangt. Voor¬ 

dat de reis definitief begon, kwam men op de rede van RammekenS; 

op het Sloe, ten anker om aldaar de laatste voorbereidingen te 

treffen, die voornamelijk bestonden uit het innemen van water 

en victualie. Tuig en rondhouten werden nagezien en zonodig ver¬ 

nieuwd. 

Op 15 februari 1794 kwamen de directeuren der Compagnie aan 

boord om het volk te monsteren en de artikelbrieven en ordon¬ 

nanties te doen voorlezen. Bij de aankomst der heren werden ter 

verwelkoming zeven saluutschoten gelost, bij hun vertrek was 

het eerbetoon nog groter - dertien schoten - terwijl het volk 

uit het want hoera riep. 

Het zat "Het Vergenoegen" niet mee, de wind bleef in de Zij¬ 

hoek, zodat er geen sprake van vertrek kon zijn. De opperstuur¬ 

man verzuchtte dan ook dat de tijd werd doorgebracht met "peuse- 

lariien, niet alle te noemen". Op de 79e dag na 20 december 

draaide de wind naar het II.0. en kon het anker uitgebroken wor¬ 

den. Ter hoogte van Dover kreeg men harde tegenwind en geduren¬ 

de enige wachten werd nauwelijks hoogte gehouden, ongetwijfeld 

door het krachtig nooipdgaande tij dat bij westelijke winden 

optreedt. Teneinde een gunstiger gelegenheid af te wachten werd 

besloten om in de Downs te ankeren. Na tien dagen slecht weer 

v- “5- 
on op 20 maart, tezamen met nog een aantal andere schepen het 

anker v/orden gelicht. De eerste coalitie-oorlog met de Franse 

Republiek maakte dat deze schepen onder bescherming voeren van 

een Engels oorlogsschip. Na het passeren van de Lizard op 22 

maart werd de reis alleen voortgezet. Bii het in zicht komen 

van een schip werden de stukken in gereedheid gebracht, die 

echter geen enkele maal dienst hebben behoeven te doen. Op de 

Atlantische Oceaan was het lot -liet Vergenoegen" opnieuw niet 

gunstig gezind. Weinig wind of harde tegenwind vertraagden de 

reis bijzonder. Zelfs bii een gunstige wind overigens valt de 

snelheid tegen. De gegevens uit het journaal maken het moge- 

lnk de snelheid van het schip nauwkeurig na te gaan. Behalve 

koers en verheid worden ook de windrichting, windkracht en 

zeilvoenng gegeven. In het journaal worden geografische mij¬ 

len gebruikt - 15 in één graad - welke schrijver dezes hier 

heeft omgewerkt tot nautische mijlen van 60 in één graad. De 

nautische mijl is 1851,85 meter lang. 

Op 14 april was het behoud 162 mijl, gemiddeld 6 * mijl per 

uur, het grootste aantal afgelegde miilem per etmaal gedurende 

deze reis. Er stond zoveel wind dat de marszeilen gereefd moes¬ 

ten worden. Ruw geschat, acht ik de windkracht op 7 Beaufort. 

De relatieve snelheid kan worden uitgedrukt in mijlen per uur, 

gedeeld door de wortel uit de lengte waterlijn in meters 11).’ 

Bij de volgende beschouwing is uitgegaan van een waterlijnleng 

van 23 meter, wat niet geheel juist is, aangezien de lengte 

tussen de stevens 23.6 meter bedroeg. De relatieve snelheid 

ondergaat hierdoor enige vertekening. De geringe overhangen van 

een fregat en het cijfer 23 hebben mij doen besluiten deze on¬ 

juistheid toch te accepteren. Uitgaande van bovenstaande formu¬ 

le wordt de uitkomst 6.75*5-1.35, een zeer lage verhouding. Op 

andere wijze kan de snelheid ten opzichte van de maximumsnel¬ 

heid te bereiken bij die scheepslengte, beoordeeld worden. De 

maximumsnelheid, waarboven een schip van conventioneel ontwerp 

nooit kan uitkomen - de redenen hiervoor vallen buiten dit 

bestek - bedraagt 1.4 V“IiHgtë“watërIï'in~ï5~Ëng7vöëtên. In dit 

geval 1.4 V*mi2.6 mijl. Evenals in de vorige berekening is 

hier een zekere onjuistheid aanvaard. 81 Eng.voet bedraagt nl. 
24.7 meter. 

De maximumsnelheid van een zeilschip kan pas bij uitzonder- 

lnke omstandigheden bereikt worden, normaliter bliift de snel¬ 

heid 20-25% onder dit maximum. Zelfs bii deze nieuwe waarde 
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steekt het gemiddelde van 6.75 mill ongunstig af. Daarbij moet 

nog in het oog worden gehouden dat in het iournaal tevredenheid 

wordt uitgedrukt over het gunstig behoud. 

Bin de uitreis werd op 20 maart om 16.00 uur Dover gepas¬ 

seerd en op 22 maart om 18.00 Lands End, waarbii in het iournaal 

de opmerking staat dat de reis door het Kanaal voorspoedig was 

verlopen. Volgens Reed's Nautical Almanac bedraagt de afstand 

Dover-Longships - de vuurtoren op de hoogste rots bij Lands 

End - 287 mi.il 12). In viiftig uur werd een gemiddelde gemaakt 

van 5.8 miil. De kracht van het getij doet hier niets terzake, 

het noord- en zuidgaande tii ziin elk vier keer opgetreden en 

heffen elkaar dus op. Ondanks de zeer lange ligtiid van "Het 

Vergenoegen" op de. rede van Rammekens en van Duins behoeft niet 

te worden aangenomen dat het schip zeer aangegroeid geweest 

zou ziin. 's Winters in het koude water vindt vriiwel geen aan¬ 

groei plaats. 

De snelheid aan de wind, waarbij snit der zeilen, windvang 

vén het tuig en rompvorm allesbepalende factoren zijn, ligt be¬ 

duidend lager dan het gemiddelde van + 6 mijl bij een lopende 

wind. Bii harde wind bedroeg het behoud scherp aan de wind wei¬ 

nig meer dan 35 miil per etmaal d.w.z. l£ mijl per uur. Hier 
moet men wel bedenken dat het vierkantgetuigde schip hoogstens 

6 b. 7 streken aan de wind kan liggen 13). 
Een vergeliiking met de laatste vierkantgetuigde schepen uit 

het begin der twintigste eeuw kan, ondanks de aanzienlijke ver¬ 

schillen in grootte, nuttig ziin. Immers, het principe van de 

tuigage was ongewijzigd gebleven. De rompvorm van de barken en 

volschepen welke bijv. de Duitse Laeisz-rederij in de vaart had, 

zal ongetwiifeld fijner besneden zijn dan die van “Het Verge¬ 

noegen". Afgezien van die uiterst belangrijke factor van de 

rompvorm ziin twee factoren geliik gebleven, windvang en snit 

der zeilen. Scherp aan de wind bereikt een zeilschip nooit haar 

maximumsnelheid,., de factor van de scheepslengte is hierbij dan 

ook niet zo dominerend. Bii windkracht 8 bedroeg het gemiddelde 

van een houten volschip, dat een lengte had van 205 Eng. voet, 

5 knoop (=mijl) per uur 14). Deze hogere snelheid aan de wind 

kan niet alleen toegeschreven v/orden aan de grotere lengte, 

ook de rompvorm moet hierbii een rol hebben gespeeld. De maxi¬ 

mumsnelheid van een schip, van 200 voet, is theoretisch 19.6 

miil, een snelheid van 5 miil per uur is hiervan ongeveer 25%. 

-7- 
Bii harde wind maakte '"Het Vergenoegen" 1£ knoop, ongeveer 13% 

van de maximumsnelheid. Bepaald indrukwekkend kunnen de presta¬ 

ties van ons fregat niet genoemd worden. 

Laten we echter de reis van “’Het Vergenoegen" voortzetten. 

Over het geheel genomen liet het weer veel te wensen over; 

veel regen, weinig wind en pas op 11 april - de 44e dag na het 

uitvaren - kwam Madeira (pos.l6°30! W.L./330 n.B.) in zicht. 

Eveneens werd op die dag melding gemaakt van een zieke aan 

boord, kapitein BREDaU werd bedlegerig tengevolge van jicht. 

Madeira werd niet aangelopen; het eiland deed voor het schip 

dienst als verificatie van het gegiste bestek. Ook de verdere 

reis verliep zeer traag. Op 19 april werden de "Zoute Eilan¬ 

den ' (Kaap Verdische Eilanden, pos.24° W.L./40 30 N.B.) gepas¬ 
seerd. 

In zijn Slavenhandel behandelt UNGER summier deze reis van 

Het Vergenoegen', waarin ik enige onjuistheden moet signale¬ 

ren. Volgens UNGER (pag.40) begon na de Zoute Eilanden een peri 

ode van slecht weer, die veel vertraging gaf. De zeeman ver¬ 

staat onder 'slecht weer" storm, geen regen of windstilte. In 

het iournaal wordt nergens melding gemaakt van storm op dit 

traject, eer het tegendeel. Kapitein BREDaU en zijn officieren 

zou wat meer wind zeer te stade gekomen ziin. De oorzaak van 

de vertraging moet juist in de afwezigheid van wind gezocht 

worden. Op dezelfde pagina vermeldt UNGER dat na kaap Palmas 

(pos.7°30' W.L./4°30*N.B.) opnieuw storm de reis vertraagde. 

Uit het iournaal komt echter niet naar voren dat ‘liet Vergenoe¬ 

gen" in stormweer is verdaagd. De afgelegde route, door mij ter 

verificatie in kaart gebracht, duidt daar evenmin op, noch het 

dagelijks behoud. Het enig ongemak waren de "travaten", onweers 

buien waaruit tijdelijk veel wind kan komen. Op deze breedtes 

is het voorkomen van storm zonder meer een onmogelijkheid. De 

zwakke wind en de snel voortschrijdende aangroei maakten dat 

er per etmaal zelden meer dan 36 mijl werd afgelegd. Deze gang- 

van zaken ontlokte aan stuurman CLAVER tenslotte de noodkreet 

"zal geen klaagliederen meer singen, maar die het jouwrnaal 
leest zal wel zien dat zulk weer bij continuaatie voor een 
zeeman niet aangenaam is en tegelijk veel slijtaasie aan schin 
uyg en zeylen enzvoorts, een zeeman kan het nagaan". * 

Een noordoosteli ike stroom had het schip zover uit de koers 

gebracht, dat op 2 juni land verkend werd..Kaap Palmas passeer¬ 

de men op 5 juni. De reis werd langs de kust voortgezet, waar¬ 

bij het lood voortdurend werd gehanteerd. 14 Juni nam de 
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scheepsraad het besluit om, tegen de opzet in Elmina (pos. 

1°201 W.L./5°5J N.B.) aan te lopen, om water en brandhout in te 

nemen en het tuig te repareren. Eindelijk viel, na 90 etmalen 

vanuit de Downs, op 18 juni het anker op de rede van Elmina. 

Daar werdén niet alleen de noodzakelijke werkzaamheden verricht, 

ook de handelsmogelijkheden werden niet uit het oog verloren. 

De eerste.drie slaven kwamen aan boord. Op 30 juni waren de voor- 

radep. aangevuld en kon het anker weer gelicht worden. De weers¬ 

omstandigheden waren onveranderd gebleven: weinig wind en on¬ 

weersbuien en tegenstroom. Het eiland Principe (pos.8° O.L./ 

1°45' N.B.) bleef niet minder dan 17 dagen in zicht. 19 Juli 

viel de eerste dode te betreuren nl. matroos SEHVAAS BOLSTER. 

De volgende dag werd zijn nalatenschap achter de mast verkocht, 

opbrengst ƒ 48,10. 

De gehele maand augustus dreef "Het Vergenoegen'' langs de 

Afrikaanse kust, zondar dat er iets van belang geschiedde. Ter¬ 

loops zij opgemerkt dat de notitie van UNGER (pag.40) betref¬ 

fende het aangroeien van het schip onjuist is, want niet de 

aangroei werd fataal, doch in Suriname bleken alle verbandde- 

len totaal verrot te zijn 13). 

Op 3 september werd Loango (pos. 7°1* 0.L./4°30: Z.B.) aan¬ 

gelopen. Contact werd opgenomen omtrent de handelsmogelijkheden, 

die kennelijk gunstig geacht werden, ondanks de aanwezigheid van 

vier slavenschepen uit Liverpool. Immers, er v/erd besloten hier 

met de handel te beginnen. 

TER REDE VAK LOANGO 

Direct na aankomst gingen de opperstuurman en de dokter aan 

de wal om de koning een bezoek te brengen. Na hun terugkomst 

en hun verslag van de situatie ging de kapitein zelf de wal op. 

Kenneli-ik verliep het onderhoud tot genoegen van beide partij¬ 

en, want er kwamen "enige neegers aan boort om presenten te halen 
weegens coustume van den lande en de goéderen te besien". 

Voor de timmerman en zijn helpers braken nu drukke dagen aan: 

aan de wal werd een "caasie", een factorij, gebouwd, die op 15 

september gereed kwam, zodat daarin de handel kon worden ge¬ 

dreven. Aan boord werden de "huysies opzij" gemaakt, om tege¬ 

moet te komen aan de eisen der hygiëne, die ean lading mensen 

stelt. Ondanks zijn ziekte ging de kapitein zelf de wal op om 

vanuit de factorij de handel te leiden. Toen de man te ziek werd 

om de zakeliike belangen voldoende te kunnen behartigen, gingen 
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op 13 oktober de derde waak PIETER DOEDENS en meester JAN LA 

HAYE aan de wal en namen zijn taak over. Aanvankeliïk verliep 

de handel niet geheel naar* de zin van onze opperstuurman, meer 

dan zes slaven, zowel mannen, vrouwen als kinderen, konden er 

per dag niet gekocht worden. Hij schreef de z.i. moeizame han¬ 

del toe aan de heersende stammenoorlogen aan de kust. Indien 

de weersomstandigheden het toelieten, werden de slaven, die 

overdag waren aangekocht, met de sloep aan boord gebracht. Het 

scheepje werd elke avond aan boord gehesen om ontsnappen van 

de slaven te voorkomen. ;s Ochtends ging de sloep terug naar 

de wal met een lading goederen om de factorij te bevoorraden. 

Toen besmettelijke ziekten hun tol gingen eisen onder de beman¬ 

ning, waren ternauwernood enige halfzieke leden van de beman¬ 

ning beschikbaar om de factorij te beheren. De voorraad goede¬ 

ren aan de v/al werd toen met opzet gering gehouden om de kust¬ 

bewoners niet al te zeer in de verleiding te brengen de facto¬ 

ri ik te plunderen. 

De aankoop van de slaven geschiedde door tussenkomst van in¬ 

heemse makelaars, die hun koopwaar aan de hoogstbiedende ver¬ 

kochten, zodat ook toen ziekten vrijwel de gehele bemanning 

aantastten, de handel niet geheel achterwege gelaten kon wor¬ 

den "..uyt vrees dat de makelaars de slaaven na(er) de Engel - 
sen zullen brengen" 16). 

Uit het journaal komt niet duideliik naar voren hoe de be¬ 

handeling der slaven was. Bij droog weer werden de slaven da¬ 

gelijks gelucht; of dit geboeid geschiedde of vrij, maar op een 

afgeschoten gedeelte van het dek, blijkt niet. Zieke slaven 

kregen aan boord de noodzakelijke verzorging, tenzij de ziekte 

gevaarlijk leek. Het journaal vermeldt dat in de dorpen uit de 

omgeving veel inwoners bezweken aan de pokken, zodat het ons 

niet bevreemdt op 20 oktober 1794 het eerste geval van pokken 

onder de slaven te vernemen. De patient werd naar de wal ge¬ 

zonden "ter voorkoominge van een verdere besmetting". 

Bij een ander geval van pokken worden de beweegredenen uit¬ 

eengezet om de zieke daarentegen aan boord te houden: "Wij 
hebben gedagt om ook deese aan de wal te zenden, maar daar leg¬ 
gen se int sand, sonder opzigt en behoorlijke oppassing en al- 
soo aan de doot overgegeven, of tenzij de natuur sig wonder¬ 
lijk redde; dus geresolveert om deselve aan boord te houwden 
en alle mogelijke assistentie bij te zetten, hebben dan een 
geleegendheyd agterop gemaakt zoo goed als wij conden en van 
malkander gesepareerd" 17)» Eind november leden niet minder dan 

vijftig slaven aan deze ziekte en v/as de helft van het scheeps¬ 

volk met koortsen bezet. 
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Op 6 december 1794 kwam kapitein CAREL BleEDAU te overlijden. 

De dood heeft waarschijnlijk een verlossing voor de man bete¬ 

kend. Ginds het passeren van Madeira op 11 april is hij bedle¬ 

gerig geweest, soms "moeilijk en knorrig", dan weer "nog kruk¬ 

kende, dog gaande en staande op het dek". Tenslotte was de ka¬ 

pitein ijlende de 'schiemande met hem in de kajuit rond"1 18). 

Van de goederen van de overledene werd een inventaris opgemaakt 

en het geheel werd verzegeld. Door het overliiden van BKEDAU 

klom elke officier een stapje omhoog. CLAVER werd gezagvoer¬ 

der, ROELOFSZ. opperstuurman en DOEDERo onderstuurman. Hiemand 

was geschikt om als derde waak op te treden 19). 

Soms werd ter bestriiding der ziektes en ter reiniging van 

het schip het ruim uitgerookt, waarbii de zieken benedendeks 

bleven, "..zoodat het weegens klaagen en iammeren benauwt int 
schip was te veesen" 20). 

Het hielp allemaal bitter weinig en regelmatig overleden slaven 

zodat GLAVER besloot om zo spoedig mogeliik dit oord van ver¬ 

schrikking te verlaten. Hii ging toen ook beseffen dat de ver¬ 

koop in .Suriname van slaven uit een schip waarop de pokken had¬ 

den geheerst niet gemakkelijk zou ziin "..de ziekte zal nog 
goed te zien zijn, vermits zin daar zeer bevreesd voor ziin'4 21 

De voorbereidingen voor de oversteek verliepen vooral door het 

waterladen te traag. Om verbruik van water te verminderen werde: 

de negers op rantsoen gezet, alsof het schip zich reeds in zee 

bevond 22). Het handievol matrozen dat zich nog op de been wist 

te houden, deed wat het kon, maar desondanks nam de watervoor¬ 

raad niet snel genoeg toe. Tenslotte vroeg GLAVER assistentie 

aan een Engels schip, dat zo behulpzaam was gedurende enige da¬ 

gen een bemande sloep ter beschikking te stellen. 

Op JO december werden de "coustuume van den lande" betaald 

en presenten aangeboden aan de koning, de mafoeke macorse macay 

en andere vooraanstaande personen. De mafoeke macorse macay 

bliikt uit het iournaal de belangrijkste makelaar te zijn 23). 

De laatste dagen voor het vertrek werden in beslag genomen 

door de afwikkeling der transacties. Als teken dat de gezag¬ 

voerder met de makelaars wenste af te rekenen werd 's morgens 

een schot gelost, het voormarszeil losgemaakt en de vlag ge¬ 

hesen. Voorts "..de geheelen dag gepalabberd met de makelaars 
en om die te betaalen die selden tevreede zijn". 

Het afsluiten der rekeningen moet de gezagvoerder enige moei¬ 

lijke ogenblikken hebben bezorgd "..Heb hondertmaal benauwd ge¬ 
weest dat ik geen goederen genoeg had om mijn schuld te betaalej 
.. Goode zij dank dat wij van de lastige boel af zijn" 24). 
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Ra vier maanden en twee dagen op de rede van Loango te heb¬ 

ben gelegen, konden op 12 januari 1795 de ankers gelicht worden. 

Het verblijf aan de kust was niet van lange duur geweest, het 

lag althans beneden het gemiddelde van 7i maand 25). Er waren 

in totaal 390 slaven ingekocht, plus nog drie van Elmina. Even¬ 

wel waren er 26 reeds overleden, zodat de oversteek werd begon¬ 

nen met 367 slaven, van wie er nog 25 aan de pokken leden. De 

bemanning was er ook niet zonder kleerscheuren afgekomen; in 

totaal vielen acht doden te betreuren. Het daardoor ontstane 

tekort kon enigszins opgevangen worden door twee Engelse matro¬ 

zen m dienst te nemen "..die voor balling aan de wal liepen" 26). 

Uit de restanten van het cargasoen kan men concluderen dat 

de samenstelling ervan voortreffelijk is geweest, temeer daar 

voor het laatst in 1776 en 1780 door de Middelburgsche Commer¬ 

cie Compagnie reizen naar Angola waren ondernomen 27). Slechts 

een vat messen en een kas spiegels waren overgebleven. Sommige 

andere goederen waren onverkoopbaar door beschadiging: enig 

textiel was beschimmeld en verrot en van de breekbare waar, zo¬ 

als kannen, borden en schotels was veel gesneuveld. 

DE 0VERSTEEK 

De reis van Afrika naar Amerika verliep zonder veel noemens¬ 

waardigs. Aanvankelijk was er weinig wind, maar na ruim een week 

wakkerde de wind aan uit een gunstige hoek (de passaat) en na¬ 

dien werd de reis onder fraaie weersomstandigheden gemaakt en 

..hadden alles wat maar hangen conde bij". Enige uitweiding om¬ 

trent de wijze van navigeren, zoals zij vernomen kan worden uit 

het journaal van CLAVEER lijkt mij hier op zijn plaats. 

Laten wij een positie-bepaling van het schip geven op 13 ja¬ 

nuari 1795, de dag na het vertrek van de rede van Loango. gene¬ 
raal gezeilde koers. West; aantal afgelegde mijlen. 12£; gegis¬ 

te zuiderbreedte: 4°10s; bevonden zuiderbreedte: 4°13?; lengte: 

32°25 ’ , gegiste lengte. 0°50f; bekomen lengte. 31°35!. CLAVER 

gebruikte de geografische mijl en de meridiaan over het eiland 

Ferro (pos.17035* W.L./28°35f N.B.); de lengte werd gerekend 

van nul tot 360 graden, gaande door het Oosten. 

Uit het journaal blijkt niet met welk instrument de middag- 

breedte werd bepaald. M.i. is er goede grond om aan te nemen 

dat dit op de, toen reeds verouderde, traditionele wijze ge¬ 

schiedde met behulp van de jakobsstaf of met het Engels kwa¬ 

drant. In die naren was het gebruik van de octant, voorloper 
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van de sextant (uitgevonden in 1732) reeds algemeen verbreid 

28). In een inventaris van stuurmansgoederen, behorende bij het 

schip ‘'Standvastigheid" (uit 1790, eveneens eigendom van de Com¬ 

mercie Compagnie 29), worden wel zes kompassen genoemd, alsmede 

enige handloden en een kist "stuurmansgoed", maar een instru¬ 

ment ter bepaling van de breedte, noch zeekaarten, almanakken, 

rekenkundige tafels of zelfs een kaartpasser worden genoemd. Op 

grond van de gegiste bestekken is het onmogelijk dat het schip 

zonder enige bovengenoemde hulpmiddelen uitgevaren zou zijn, zo¬ 

dat het vermoeden rijst dat deze goederen door de officieren op 

eigen kosten moesten worden aangeschaft, zoals in de tweede 

helft der negentiende eeuw gebruikelijk was 30). Het is niet 

waarschijnlijk dat een kapitein of stuurman zich een kostbare 

octant zal hebben aangeschaft, als de goedkopere jakobsstaf ook 

bruikbaar was. Als deze veronderstelling echter onïuist is, 

blijft het een onverklaarbare zaak waarom wel de kompassen in de 

inventaris zijn opgenrunen en de hoekmeetinstrumenten niet. 

Een tweede bewijs voor net ontbreken van een modern instru¬ 

mentarium ligt in de afwezigheid van elke breedtebepaling door 

middel van de "breedte buiten de middag" 31). In het kort ge¬ 

zegd kwam de methode neer op becijfering van de breedte uit 

twee waarnemingen met bekend tijdsverloop tussen beide. Deze 

methode werd gebruikt als de zon, op het tijdstip van zijn meri- 

diaansdoorgang - ‘s middags 12.00 uur - door bewolking niet te 

observeren was. In de journalen van CLAVER en ROEIOEsZ ontbreekt 

bovendien elke positiebepaling verkregen door een stersbestek. 

Toch was het gebruik van de octant aan de Nederlandse zeelieden 

in die dagen niet onbekend. Van 1748 immers tot zijn dood in 

1773 was CORNEIIS D01ME8 leraar aan het Zeemanscollege te Am¬ 

sterdam en hii was de man die het probleem van de "breedte bui¬ 

ten de middag wiskundig had opgelost. Aan dit college ontvin¬ 

gen de officieren van de V.O.C., W.I.C. en van de Admiraliteit 

hun opleiding. DOUWEB onderwees hun deze methode van breedtebe¬ 

paling en het gebruik van de octant. Bijgevolg was het voor- 

schrift bi-i de 1.0.(;. om de methode Douwes toe te passen en wa¬ 

ren sinds 1779 daartoe drie octanten aan boord 32). CRONE geeft 

in het eerste hoofdstuk van ziin studie over CORNELIS DOUWEB 

een voorbeeld van een ïournaal-gehouden door een onderstuurman 

m dienst der V.O.C. in 1783 - waaruit blijkt dat de "breedte 

bui oen de middag"' herhaalde malen is gebruikt 33). 

v7ii kunnen ons dan ook niet geheel verenigen met UNGER ;s 

uitspraak, dat de eisen als zeeman aan een kapitein van de M.C.C. 
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gesteld, hoog waren 34). Een opheldering op dit punt zou een 

vergelijking kunnen opleveren van het niveau van een door UNGER 

vermeld journaal van een derde waak (waarin een "konst der 

stuurlieden" is biigeschreven) met dat van een door CRONE nor¬ 

maal theoretisch geschoold genoemd -iournaal uit de tweede helft 

van de achttiende eeuw 33). 

De lengtebepaling geschiedde nog geheel op de gis, waarbij 

koers en verheid de enige ter beschikking staande gegevens wa¬ 

ren. Het log - het plankie met de lijn met lapjes en knopen - 

is waarschijnlijk niet gebruikt 36). De oude methode van het 

gissen van de snelheid buitenboord moet gevolgd zijn. Juist 

daarom dwingt de mate van nauwkeurigheid waarmee de koers- en 

verheidsrekening werd bijgehouden, bewondering af. In de perio¬ 

de van 23 maart tot 12 april 1794 werd in totaal 1368 mijl af¬ 

gelegd. Het eiland Madeira gaf toen een controle op het bestek, 

dat voor de lengte slechts 1 graad en 3 minuten behoefde te 

worden gecorrigeerd, een fout van gemiddeld drie minuten per 

dag. Op deze breedte bedraagt een lengtegraad ongeveer 34 mijl, 

in procenten uitgedrukt bedroeg de fout dus 4^ % van de afge¬ 

legde afstand. Geen geringe prestatie, als men de gebrekkigheid 

of zelfs afwezigheid van instrumentarium in aanmerking neemt, 

waarbij nog komt dat hydrografische gegevens omtrent zeestromen 

niet beschikbaar waren. De koers heeft CLAVER vrij zuiver kun¬ 

nen bepalen omdat de variatie nauwkeurig vastgesteld kon worden 

door het bepalen van het amplitudo. In het kort komt deze metho¬ 

de hierop neer dat bii zonsopkomst of zonsondergang een peiling 

op de zon wordt genomen en het verschil tussen deze peiling en 

de ware peiling van de zon - verkregen uit een tabel met behulp 

van de declinatie der zon op het tijdstip van de peiling en de 

breedte waar men zich bevindt - is de miswijzing (variatie en 

declinatie tezamen). 

V/ij vertoeven echter nog midden op de Atlantische Oceaan, 

zonder de iuiste lengte ooit te weten te komen. Laten we daar¬ 

om de reis van "Het Vergenoegen" voortzetten om de verkoop van 

de slaven in Suriname mee te kunnen maken. De bemanning op een 

slavenschip verrichtte haar taak niet geheel zonder risicot 

"••De bootsman is door een neger met een mes in de rug gesto¬ 
ken; is buyten gevaar". 

De dader werd zodanig behandeld dat de volgende dag genoteerd 

werd "..een gestraft en gesturven." Het biologisch leven bleef 

onverstoord doorgaan, "..heeden een meysie bevallen van een 
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doot kentje" 37). Op 22 februari werden de Duivelseilanden aan¬ 

gelopen (pos.32°W.L./3°10' N.B.), doch de kapitein bleef op 

ruime afstand uit vrees voor kapers en liet het schip koers zet¬ 

ten naar de Marowijne. 23 Februari kwam "Het Vergenoegen ' ten 

anker op de Surinamerivier. 

De oversteek nam 43 dagen in beslag; de duur ervan steekt 

gunstig af bii het gemiddelde van 62 dagen 38). Viiftien slaven 

waren gestorven, zodat het aantal gereduceerd was tot 332. 

HET VERBLIJF ID SURINAME 

Op de dag van binnenlopen ging de kapitein zich weer zorgen 

maken over de ziekte die aan boord geheerst had; "..Wat hier¬ 

van worden moet zal de teyd leefen, als de heer doctoor SCHEL- 

LIJMG an boord comt om de slaaven te visenteeren, die niet ge¬ 

makkelijk is" 39). Vooralsnog waren de slaven zelf te zeer ver¬ 

heugd om zich hierover te bekommeren en dansten en sprongen van 

vreugde bii het zien van de beboste oevers, die allicht meer 

ruimte beloofden dan het bedompte scheepsruim. 

Het eerste bezoek van de quarantaine-dokter verliep niet on¬ 

gunstig en ‘Het Vergenoegen" kroop verder de rivier op en kwam 

ten anker bid de schans Kinsbergen. De kapitein was er niet ge¬ 

rust op en tracteerde de slaven op bananen en deed hen verma¬ 

ken met "..singen, dansen en springen" 40). Het gevreesde ge¬ 

beurde inderdaad. Op 3 maart kreeg de gezagvoerder geen permis¬ 

sie om naar Paramaribo te varen, waarschijnlijk omdat hij onder 

verdenking stond zieke slaven verborgen te houden. CLAVER merkt 

verontwaardigd op "..hoewel er hoegenaamd geen besmetting aan 
boort was." 

M _De situatie bleef ongewijzigd ondanks een tweede bezoek van 

oCHELLLNG, waarmee deze het wel verbruid scheen te hebben bii de 

tooii'CSCHkj,TNreQi-???e^dda6S °?Verwags 9uam de soogenaamde doc- i/oor öOHn_jLlNG stilletnes aan boort om eens rond te zien of mi in 
slaaven wel suyver waaren, maar hij en conde geeneen vinden die 

“ iS alS° Stil Weer *wfSr™Ue 

De verhouding tussen beide heren was gespannen. Eén van de oor¬ 

zaken moei ongetwijfeld gezocht worden in het eigenmachtig op¬ 

varen na het eerste bezoek. Tenslotte, na het vierde verzoek¬ 

schrift aan de Gouverneur-Generaal FREDERICIE, kwam SCHELLING 

weer aan boord voor een derde bezoek en controleerde het gehele 

schip 0f er niet een slaaf verborgen was, waarna het schip toe¬ 

stemming kreeg om op te zeilen naar Paramaribo, na 52 dagen in 
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quarantaine te hebben gelegen. Voor de stad gekomen, vierde de 

bemanning op 19 april feest :?..dat het schip druende". 

Spoedig kwam de agent van de Compagnie, STOCKED, aan boord 

om de koopwaar te inspecteren; hij beloofde een groot aantal 

slaven te kopen. SCHELLING stak echter een spaak in het wiel. 

De boosheid van CLAVER is dermate verhelderend, dat zij ver¬ 

dient in haar geheel aangehaald te worden; 

"..Maar egter miin goede vriend doctoor SCHELLING nog niet te- 
vreede zijnde met de derde viesentatie en driemaal ƒ 75.-» liet 
mij weeten dat geeneen slaaf aan de wal mogt gaan, alvoorens in 
zijn presensie de slaaven moesten gewassen werden, waartoe (hij) 
twee schildwagten an boort hadde en dan naakend in de boot gaan 
en dan met nieuwe paanties van de wal versien. Eewengelijk alsof 
wii nooyt geen slaaven wasten. Hii liet de slaaven wassen met 
het water buytenboorts, gelijk wii ook deeden en dus was het 
niets anders als maar om de vierde 75 gulden te krijgen en was 
waarliik niet meer uyt te staan, soals hier met mij handelde"42). 

Ziin ontstemming zal wel verminderd zijn door het feit dat de 

verkoop van de slaven kon beginnen. De eerste honderd slaven 

gingen aan de wal. STÖCKEL nam er een aanzienlijk deel uit, waar¬ 

bij echter niet wordt vermeld hoeveel. De betalingsvoorwaarden 

waren "..de conditie 7 & 8 weeken en voor de planters voor het 
vertrek van het convooi, wat heden klaarlag". 

Hoe de verkoop geschiedde is niet duidelijk. Uit het iournaal 

zou men kunnen concluderen dat de verkoop uit de hand geschied¬ 

de - direct door de kapitein aan de planters - met uitzondering 

van het aantal slaven dat STÖCKEL had gekocht. De nog niet ver¬ 

kochte voorraad ging in ziin geheel de wal op om ruimte aan 

boord te krijgen en om allen gemakkelijk in het oog te kunnen 

houden. Hiertoe werd een pakhuis gehuurd. Zeven afgekeurde sla- 

vdn werden naar het fort gebracht. Hier blijkt dat de bezoeken 

van SCHILLING niet geheel vruchteloos zijn geweest; er wordt 

echter niet vermeld op grond waarvan ze zijn afgekeurd. Overi¬ 

gens v/aren nog drie slaven gestorven toen het schip in quaran¬ 

taine lag. Bij het opmaken van de rekening bliikt dat de afge¬ 

keurde slaven toch verkocht werden, voor ƒ 200 per stuk. 

De verkoop van het gezonde deel van de lading wilde niet 

vlotten. Enige grote planters kochten niet, waarbij de oorlogs- 

geruchten een voorname rol speelden. Zowel om de koopwaar in 

goede conditie te houden als om de voortreffelijke hoedanighe¬ 

den ervan te etaleren, liet men de slaven dagelijks een eindje 

lopen en men spoorde hen aan tot dansen en zingen "..doch het 
dansen en singen, alsmeede de schoonheyd der slaaven bekoorde 
de planters om dezelve te koopen, hoewel men daagelijks nadee- 
lige thidings aangaande den oorlogh hadde"43). 
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Deze manier van aanpriïzen bleef niet zonder succes; op 14 mei 

waren reeds 270 slaven verkocht en acht dagen later waren alle 

slaven van eigenaar verwisseld. De opbrengst bedroeg voor 342 

slaven ƒ 164.875.-» de zeven afgekeurden hadden ƒ 1400.- opge¬ 

bracht, in totaal 349 stuks voor f 166.275*-» een gemiddelde 
priis van ƒ 475•-• Het aantal sterfgevallen was 44» 26 op de 

rede van Loango, 15 tiidens de oversteek en 3 op de rivier. 

Alvorens echter toebereidselen voor de thuisreis gemaakt 

konden worden, moest het schip worden gebankt, daar bii in¬ 

spectie was gebleken dat de spijkerhuid - de verdubbeling van 

de huid onderwater - door de paalworm v/as aangetast en repara¬ 

tie behoefde. Behalve deze ernstige tegenslag kwamen er moei¬ 

lijkheden met de bemanning, degens onwillig gedrag werd matroos 

PIETER VaR DER MEULEN afgedankt en overgeplaatst op een oor¬ 

logsschip onder bevel van VAN OVERVELT 44). Het passagieren 

verliep niet altijd even rustig. Op 16 mei kwam een sloep van 

het oorlogsfregat “Triton'' langszij om de bemanning te onder¬ 

houden over brutaliteit en dronkenschap. De kok kreeg een pak 

slaag, de bootsmansmaat, de kuiper en de derde stuurman werden 

meegenomen en dri'e dagen in de boeien gezet. De oppertimmerman 

moest met have en goed naar het oorlogsschip de ' Erfprins van 

Brunswijk" verdwijnen wegens lasterlijke taal en valse beschul¬ 

digingen -iegens de kapitein. In zijn plaats kwam JURIAAN JANSEN, 

de timmerman van het oorlogsschip. 

De reparatie werd met grote spoed uitgevoerd om nog met de 

andere schepen op de rivier terug te kunnen keren, desnoods 

zonder lading. Het herstel werd echter steeds omvangrijker; 

grote delen van de huid boven water bleken achter de teerlaag 

vervuurd te zijn. De grootste tegenslag kwam op 15 augustus 1795 

verDod van uitvaren voor alle Nederlandse schepen, tenzij met 

goedkeuring van Haar Hoogmogenden. 

Sedertdien wordt het journaal in beslag genomen door een 

beschrijving van de reparaties, het verloop der bemanning en 

dergeli^ke zaken. Het nu uitzichtloze wachten bedierf de stem¬ 

ming onder het volk. Het zag zich veel liever afgemonsterd - 

wat hun overigens niet werd toegestaan - om op Amerikaanse 

schepen het "voortuyn ■ te zoeken. Vermakelijk is wel het com¬ 
mentaar dat de kapitein had op het afmonsteren van ondertim- 

merman DE EROE “..maakte die perzoon sig dikwijls schuldig aan 
drank en mueteryen, ook en was hij geen timmerman. Mijn over- 
leeden capt(eyn) heeft dikwijls gesegt dat hij beeter op een 

schipate1zijn!“ 45)P blanke offezie:r> als timmerman op een 
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Het journaal blijft verrassingen opleveren. De voormalige 

opperstuurman had zijn zoon HEIN aan boord, die op 24 november 

als matroos aangemonsterd werd in plaats van ABRAIAM VAN DEN 

BERG, die naar een oorlogsschip ging. Het moet de vader wel 

aan het hart zijn gegaan, als hij op 8 januari 1797 moet 

schrijven dat H.J.CLaVER zijn demissie heeft begeerd om op¬ 

zichter te worden op een plantage. De bemanning als geheel 

monsterde niet af; degenen die geacht werden niet onmisbaar 

te zijn konden op eigen verzoek afmonsteren. Het timmer- en 

reparatiewerk gaf de smid weinig bezigheden, zodat CLAVER 

"..verders de smitt EREDERIK DE GRAAF op zijn menigwerff ver¬ 
zoek zijn demissie gegeven, die nu weynig te doen had en maar 
overboort ston te kijken” 46). 

Wat de verdere bemanning aangaat tot slot nog enige fraaie 

staaltjes; 

“..Door de veelheyd der daagen en leedigheyd hetwelk een ver¬ 
derft op een schip is, het volk teegens elkander verdrietig, 
knorrig en murmireerende. En den ene mankeerde dit en den 
andere dat, zoódat men daagelijks een nieuwe moejelijk(heyd) 
hadde; dan eens weederom met het eeten, dan was de oly niet 
goed, dan moest er meer broot weesen, dan was er teveel bon¬ 
ken int vlees, dan duegde het spek niet..“ 47). Uit het jour¬ 

naal van ROELOFSZ. “..weegens het voorfal met de kuyper, die 
dessaavens te vooren an de waal is gegaan sonder permisi en 
des smorgens om half ses uur om boord koomende met een groet 
gerop en spectaakel maaken. Ik vrog hem v/at hem scheelden, hij 
antwoorden dat hey was dronken. Ik seyden dat hij sauden stil 
weesen, maar hey palaberden al voort met speytige woorden.. 
Worop dat hey sulks beloofden en hey saaw daan beeter oppassen, 
maar snagts vond ik hem alv/eer op zijn waght slaapen, geleyk 
meest altoos tevooren gebeurden1' 48). 

Het jaar 1796 bracht voor het schip geen verandering. De 

oorlog duurde voort en ook de paalworm deed zijn werk. Tijdens 

een inspectie begin april 1796, bleek de dubbele huid weer 

zeer sterk te zijn aangetast, zodat het besluit genomen werd 

om het schip te kielen en de gehele dubbele huid te vernieu¬ 

wen. Na het wegbreken ervan v/erd de vaste huid eerst gebrand 

om de worm te doden, gebreeuwd en geteerd, vervolgens werd er 

grauw papier overheen geplakt, dat ook geteerd werd, waarna 

de verdubbeling, bestaande uit grenen werd aangebracht. 

De lange ligtijd in de warme en vochtige tropische lucht 

was ook in een ander opzicht niet bevorderlijk voor de toe¬ 

stand van het schip. Alle maanden was de timmerman druk be¬ 

zig stukjes in te zetten, en dek- en huiddelen te vernieuwen. 

Masten, raas en touwwerk rotten bijna even snel weg als zij 

aangebracht werden. In augustus 1797 werden de verhanddelen 
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- spanten, wrangen en dekbalken - geïnspecteerd, en totaal 

verrot bevonden. CLAVEK pleegde overleg met M.C.C. agent 

STOCKED en besloten werd een onderzoek door onpartiidigen te 

laten doen. Hiertoe werd een request aan de Gouverneur-Gene- 

raal gericht, welke twee deskundigen, gezagvoerders van ande¬ 

re schepen, benoemde. Deze commissie kwam tot de slotsom dat 

het schip niet meer te repareren was, waarop CLAVEE besloot 

het af te keuren. Alle goederen en alles wat niet spijkervast 

was, werd aan de v/al gebracht naar de vendu-houder A.L.LEVY. 

In vier verkopingen, waarvoor de vendu-houder 6% van de op¬ 

brengst vroeg, v/erd de gehele inventaris geveild. Door hst 

grote aantal schepen dat reeds afgekeurd was, konden slechts 

lage priizen genoteerd worden. De opbrengst, met aftrek van 

de 6 °/o commissie, bedroeg ƒ8588.12.- 49). Het volk v/erd af ge¬ 

dankt . 

Via Noord-Amerika en Hamburg bereikte de kapitein in 1799 

Middelburg, waar hil 22 maart in de vergadering van directeu¬ 

ren verscheen. Het financieel verslag dat hij hierbij uit¬ 

bracht leert ons dat de reis met een verlies van ruim £ 4900.- 

afgesloten moest v/orden 50). 

BIJLAGE 
HET KIELEN 51) 

(11. t/m 17 april 1796). Deeze daagen waaren beezig om ons 
schip buytenboorts te verbreewen, mijn timmerman en mijn 
bootsmansmaat enagterna nog een derde man gekreegen om mijn 
te helpens ‘berwi.il alles openstond en onvenmlidelink moeste 
kielen. Ook hebben hier en daar stuktjes ingezet omdat het 
schip op de kant leggende digt moeste zijn. Boovendien onze 
bi-vallende beesigheeden daarbij waargenoomen. 

(18 t/m 27 april). De timmerluy vervolgd om te breewen, 
alsmede hier en daar een stuktie in te setten en terwijle wij 
moesten kielen, moest het schip leegmaaken. Ten dien eynde 
heb in de nootzaakelijkheyd geweest om een agterwal van een 
loodxn te huuren om mijne ronthouwten, waatervaate, schooven, 
roopaarden en verdere rommelderijen aan de wal te brengen, 
will wii aan de voorgaande scheepen gezien hebben dat zij te- 

swaarte aan boord hadden en de kiel beswaarlijk conden 
uyt het waater kreygen. Hebben vervolgens onse swaare touwen 
mt ruym ^ge schoot en, alsmeede andere troswerk in de kouws en 
gestutt tegen het dek aan. Daarna onze ronthouwten, waater- 
vaaten, schooven, roopaarden etc. aan de wal gebracht, als¬ 
meede een partij ongeklooft brandhouwt. De boot intussen op 
de Se/hafid’ voorzien, gebrand en gesmeerd. 

(28 t/m 30 april) Vervolgens de kielstutten gehaald, over- 
geheezen en bii de masten opgezett. 
„ f1 mei)- Waaren nog beezig en bakboord aan het bree- 

wen. Hebben vervolgens aan de wal geweest om waanehuydplanken 
uyt te zoeken. Capteyn KAAS heeft mijn de vriendschap gedaan 
om geduurende de teyd van miin kielen mijn stengewanden. 
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staagen, bardoens, mijn loopend tuyg, mijn seylen etc. te 
bergen. De bootsman heeden beesig om stutten te naayen en al¬ 
les klaar te maaken tot de kieling. 

(9 t/m 15 mei). Deese daagen vervolgt met breewen, zoo 
binnen als buytenboorts. Overal rottige plaatsen gevonden, 
hetzelve uytgebeyteld en nieuwe stukken ingezet. Daarna stut¬ 
ten gezett in het ruym, tussendeks, ondèr de bak teegen de 
comb'uys en waar dezelve noodig waren. Vervolgens een pont in 
huur, de waanehuydplanken door neegers kantregt gemaakt en 
geboort zijnde in de pont geschooten, aan boort gehaald en 
begonnen te teeren en waaren in voorraat. Verders het groote 
want behoorlijk aangezet en geswigt, alsmeede andere toebe- 
reydzyls gemaakt, die noodig waaren tot het kielen. 

(16 t/m 18 mei). Waaren beesig verdere benoodigtheiden tot 
het kielen klaar te maaken, als naamentlijk de poorten digt 
en breewen, verders een schoeying gemaakt, drie planke breet, 
van de bak aff tot aan de kaiuyt toe en wel digt gemaakt met 
katoen; pompen in het ruym gezett en loefgijn klaargemaakt etc 

(19 mei). Haalden de kielligter opzij en begind heeden te 
reekenen, waarvoor betaald werden ƒ 50 per dag en ƒ 10 voor 
twee vlotten, maakt ƒ 40 per dag. Hebben dan de eerste dag de 
kielligter klaargemaakt met gijns te scheeren, onderblokken 
te naayen etc. Verders nog onze aan boord hebbende bagaagie in 
de ligter gebragt, beneevens het volk haar kisten en kooyen, 
potten en pannen etc. De timmerluy dien ik met veel moeyte ge¬ 
kreegen heb en tegen gouwt moet opweegen, waaren beesig aan 
bakboord om de speykerhuyd af te kammen en dan vervolgens de 
boovenste schaak eerst weer om te leggen. 

(20 mei). Vervolgden met de vaste huyd te klamaayen, bree- 
wën, pikken en kreegen de boovenste schaak daarom. Verders 
maakten klaarigheyd om morgen de kiel uyt het waater te wenden 
waarna ik zeer verlange. 

(21 mei). Des morgens goet weer, wonden het schip opzij, 
met de kiel uyt het waater. Een end van omtrent 12 voet lang, 
8 duym breet en drie duym dik in de kiel gezett, goed gesmeerd 
en gepikt en met goede waaneplanken daarovergehuyd; verders 
terdeegen gebrant en gesmeerd, (^uaamen des avonds zooverre dat 
wij een goede schaak conden laaten opgaan. Hebben vervolgens 
lens gepompt. Was des nags heel mooy weer. 

(22 mei). Des morgens weeder vervolgd met verscheyden tim¬ 
merluy, geklamaayt, gebreewt en verscheyden planken aange- 
bragt. Vervolgens gebrant en gesmeerd en des avonds een mooye 
schaak op laaten gaan, het schip rees van selven weer op. 

(25 t/m 25 mei), Deeze daagen waaren beesig 'met onze tim- 
meragie te vervolgen... dog quaamen des avons klaar met bak- 
boortzij gebrant en gesmeerd. 

(26 mei). Des smorgens vroeg het schip geswaayt omdat men 
aan de buytenzij teveel slag van waater hadde en alzo teveel 
op de vlotten spoelde. Vervolgens stutten overgebragt en ge- 
naayt, de timmerluy waaren beesig met de schoeyjing over te 
brengen en poorten digt te maken, daarna nog begonnen af te 
kammen. De bootsman beesig om de gijns te sneeren etc. 

(27 mei). Des morgens, vervolgt met klamaayen (...) des 
avons een gédeelte laten opgaan. 

(28 mei). Wij des avons een mooy end conden laaten. opgaan. 
(29 mei t/m 1 juni). Deese daagen vervolgde met het kla¬ 

maayen, breewen en huyden en alzo is de geheele vaste huyd 
geklamaayt, gebreewt, gepikt, daarna de vaste huyt met pik en 
teer overgesmeerd, best swaar grauw papier daarin geplakt, 
weer overgesmeerd en dan de waaneplanken, wel geteerd en ge¬ 
haard daarop gespeykerd, met reykeliik speykers vastgemaakt, 
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dan de huyt gebreewt, gebrand en gesmeerd met 2/3 pik en 1/3 
teer, en op zoodaanige maniere met onze verhuyding gehandeld. 
En wii waaren bleyt dat deeze carawaay gedaan en over was. 

NOTEN: 

1) De inventaris is uitgegeven door W.S.UNGER, Archief van de 
MiMelburgsche Commercie Compagnie, 's-Gravenhage' 1951; In 
het vervolg aangehaald als M.C.C. 

2) W• S.UI-1 GEE, ^De slavenhandel der Middelburgsche Onmmprcie Com- 
pap-nie, 1732-1808, in: Economisch Historisch Jaarboek' 28 
(1961), p. 3-148; idem, Een belangrijke bron voor de Reschie- 
SêSüL van onze .scheepvaart:'de journalen der Middeïburgsche 
Goramgrcie, 0ompagrie, 1720-1809. in; Mededelingen Ned. Ver.” 
voor Zeegeschiedenis 5 CdëcTI 1962), p. 2-5. De laatste twee 
reizen van het schip de 'Standvastigheid11 van de M.C.C. zi^n 
beschreven door P.C.EMMER en A.VR0EYEN8TIJN te Leiden. Hun 
verslagen zijn aanwezig in het Ri.iksarchief te Middelburg en 
op de afd. Econ.- Soc.- en Zeegeschiedenis der R.U. te Lei- 
aen. Stationsplein 242, Hierin is onder meer aangetoond, dat 

7. igat^e slavenreis in 1802 en niet in 1807 plaatsvond. 
3) UNGeR, Slavenhandel. p. 39. 
4) R,A.ZEELAND, M.C.U.*, no, 1103. 
5) Idem, no. 1104 en 1108. 
6) Idem, no. 1088. 
7) Idem, no. 23. 
8) UNGER, Slavenhandel, p. 98 (aantekening van E.J.PETREJUS). 
9) Een Vlaams pond is zes gulden. 
10) UNGER, Slavenhandel,p. 113; R.A.ZEELAND, M.C.C., no. 23, 

26 nov, 1793. ’ 
11) R.E.SCHELTEMA DE HEERE, Notities betreffende de kapitale 

gchepen_in__de_ slap- bij Jutland, in: Mededelingen Ned."Ver. 
voor Zeegeschiedenis 13 (sent, 1966), p. 38. 

12) REED/s Nautical Almanac van 1967, p. 669. 
13) Een streek is liet 3^stë deel van de kompasroos, dus 11 1/3 

graad. 
14) A.VILLIERS, Glorie.en ondergang van het KaapHoornschip, 

Amsterdam 1939, p. 385. ' - 
d? bijlage aan het slot van dit artikel, waarin het 

hele proces ven het kielen beschreven is. 
16) R.A.ZEELAND, M.C.C., no. 1103, 2 dec,1794. 
17) Idem, 29 ckt. 1794. 
18) Idem, 23 aug. en 31 okt. 1794. 
19) Idem, 15 ian. 1795. 
20) Idem, 26 okt. 1794. 
21) Idem, 27 dec. 1794. 
22) Idem, 23 dec. 1794. 
23) Idem, 10 ian. 1795; 
24) Idem, 9 en 11 ian. 1795. 
25) UNGER, Slavenhandel, o. 50. 
26) R.A. ZEELAND. C. C., no. 1103, 
27) UNGER, Slavenhandel, p. 113. 
28) Voor het wiskundig bewiis zie; 

A/lrmj-3, zi~m leven en ziin werk, Haarlem 1941 
b*4*EEELAND, M.C.C., no. 1Ö68, no. 12. 

30) V1LLIEKS, p. 250. 
^"n no°b 28 aangehaalde werk. 

32) CRONE, Douwes, p. 8. 
33) Idem, p'. 9. ' 
34) UNGER, Slavenhandel, p. 23. 
35) Idem, p7^33~ CRONE, Douwes, p. 21-23. 

21e ook UNGER, Slavenhandel, p. 43. 

25 nov. 1794. 

E.CRONE, Cornells Douwes 

36) 

37) 
38) 
39) 

40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
30) 
3D 
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E.CRONE, Het gissen van vaart en verheid, het loggen en de 
PAbaksdoos van Pieter Holm, in:'De Zee, 1928-T929. ‘ 
R.A.ZEELAND. M.C.C., no. 1103, 26 jan. en 7 febr. 1795. 
UNGER, Slavenhandel, p. 50. 
Idem, pi 51 en 52, alwaar citaat oniuist is weergegeven, 
zoals soms ook elders. 
R.A.ZEELAND, M.C.C., no. 1103, 2 maart 1795. 
Idem. 23 maart 1795. 
Idem, 21 april 1795; paanties zijn lendendoeken. 
Idem, 5 mei 1795. 
Idem. 5 mei 1795. 
Idem, 27 aug. 1795. 
Idem, 25 juli 1796. 
Idem, 24 nov. 1796. 
Idem, 17 juli 1797. 
Idem, 18 sept. 1797. 
Idem, no. 1088, p. 52-60. 
Idem, no. 1103. 
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DE TENTOONSTELLINGEN OP HET GEBIED DER 
SCHEEPVAART. ROTTERDAM 1852, AMSTERDAM 1853 

door Dr. E.Ouonc 

Aflevering 1^ van onze "Mededelingen" (Maart 1967, blz. 56- 

s3)bood de lezers em zeer lezenswaardig artikel geschreven 

door Mejuffrouw Drs. J.B.VAN OVEREEM en gewijd aan de geschie¬ 

denis van het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam, 

waarover zij als directrice het beheer voert. 

Zii vertelt ons dat het museum zijn ontstaan dankt aan de 

activiteit van de leden van de Koninklijke Nederlandsche lacht- 

ciub te Rotterdam, die in December 1845 was opgericht onder 

voorzitterschap van Prins HENDRIK der Nederlanden, broeder van 

Koning WILLEM III. Het doel van de Yachtclub was bevordering 

van he o zeewezen, m ruime zin. In 1851 wijdde de vereniging 

haar cluogebouw in. In ’.852 organiseerde de Yachtclub een ten- 

ooonsteiling op scheepvaartgebied, welk voorbeeld Amsterdam in 
het jaar daarop volgde. 

Ik zou graag naar aanleiding van deze aanhef van haar stuk 

iets willen vertellen over de achtergrond waartegen wii de door 

haar genoemde feiten moeten zien. In het bijzonder wil ik licht 

werpen op de personen die in deze initiatiefnemers zijn ge¬ 

weest . De stappen door hen ondernomen om de vaderlandse zee¬ 

vaart te bevorderen en deze te doen leven bij het gehele volk, 

pionierswerk in die dagen, mogen niet worden vergeten. Zij ver¬ 

dienen tot cp de dag van heden onze erkentelijkheid. 

De noofdpersoon in deze is en bliift Prins HENDRIK der Ne¬ 

derlanden (1820-1879), terecht door Mejuffrouw VAN OVEREEM 
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"de grote promotor van het zeewezen" genoemd, die alle rangen 

bi’1 onze Marine doorliep, van adelborst af tot eskadercomman- 

/dant toe. In 1833? als ïongen van dertien naar, maakte hij 

zijn eerste zeereis, naar enkele Spaanse havensteden. In 1833 

bezocht hii Paramaribo, Curasao en New York. Later volgden 

reizen naar Zuid-Amerika, Oost-Indie en Calcutta, de Middel¬ 

landse Zee en vele meer. Als jong zeeofficier zag hii veel van 

de wereld. Dankzi.i contact met vooraanstaande mensen vernam 

hii in het buitenland wetenswaardige bi.izonderheden op aller¬ 

hande terrein. Hii had een open oog voor het nieuwe. Intelli¬ 

gent als hii was overwoog hii de betekenis van de instellingen 

waarmede hii kennismaakte en het eventueel nut daarvan voor de 

bloei van ziin vaderland. 

In betrekking tot ons onderwerp heeft zich het volgende 

voorgedaan. In Maart 1841 maakte — na de inhuldiging — Z.M. 

Koning WILLEM II, vergezeld door H.M. Koningin ANNA PaULOWNA, 

Prinses SOPHIE, hun dochter en hun tweede en derde zoon ALEX- 

ANDER en HENDRIK, ziin plechtige intrede in Rotterdam. Voor 

deze gelegenheid hadden een en twintig "iongelieden van defti- 

gen huize aangeboden de statiesloep te roeien, waarmede het 

i^oninmLi ik gezelschap op de Maas een tocht zou maken. Aan het 

slot van de feesteliikheden werd ten stadhuize een diner ge¬ 

geven, waarbii Prins HENDRIK, toen reeds bevorderd tot Kapi¬ 

tein ter Zee, informeerde naar die roeiers en vernam, dat die 

heren reeds lang een roeiclub hadden. "Z.K.H. liet daarop vol¬ 

gen, of -iet niet mogelijk zou ziin, in navolging van andere 

zeevarende natiën, in ons land eene vereeniging daar te stel¬ 

len, ten doel hebbende den iiver en lust tot volmaking van den 

scheepsbouw en alles wat betrekking tot het zeewezen heeft, 

meer en meer op te wekken en aan te moedigen" 1). Deze gedach¬ 

te is niet tot uitvoering gekomen, maar de wens verliet de 

Irins niet en in gedachten beschouwde hij van toen af het 

groepie ereroeiers, die hun vermaak op het water zochten, als 

de kern ener toekomstige vereniging met het door hem omschre¬ 

ven doel. Eerst in December 184-5, nadat de Prins nieuwe zee¬ 

reizen had gemaakt, kwam het plan tot rijpheid en schiep de 

Prins de mogeliikheid tot verwerkelinking ervan. Hij liet aan 

1) Noten zie pag. 35 
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de ereroeiers zijn voornemen weten om te Rotterdam "eene Roeij 

en Zeil Club op te rigten". De een en twintig heren belegden 

een bijeenkomst, waarin de Luitenant ter Zee J.MAY aanwezig 

was, die uit naam van de Prins diens plan voorlas. Het ver¬ 

wierf volledige instemming. Men wilde het niet alleen helpen 

bevorderen, maar men wilde deelnemen in een zodanige club. 

Bovendien verzocht men de heer MAY aan de Prins “den wensch 

mede te deelen, dat Z.K.H. het voorzitterschap over de Club 

levenslang mogt aanvaarden". Deze gaf gehoor aan het verzoek 

en presideerde kort daarop een vergadering, waarin de door hem 

ontwerpen statuten werden besproken. De ondergrond van ;s Prin¬ 

sen gedachten trad daarbij duideii ik aan het licht. Door "het 

nut aan het vermaak te verbinden" poogde hij den volksgeest 

meer en meer tot het zeewezen te neigen". Voorts hoopte hij 

dat de Kcning bereid zou worden gevonden als "Beschermheer der 

Club" op te treden. 

Aan het slot dier vergadering, gehouden op II December 184-5, 

tekenden allen een verklaring, waarin men zich verbond tot 

deelnemen aan de oprichting van hec "Roei en Zcilgezelschap", 

dat toen ziin naam kreeg: Nederiandsche Yacht Club. Dc onder¬ 

tekenaren van het stuk waren: 

WILLEM, Prins van Oranje 
ALEXANDER, Prins der Nederlanden 
HENDRIK, Prins der Nederlanden 
J.MAY, Luitenant ter Zee 

en de een en twin;ig heren, onder wie onder meer voorkomen de 

namen ECK, LABOUCHERE, MEES (tweemaal.), VAN STOLK (driemaal), 

EOLPP, VAN HOBOKEN (tweemaal), VAN VOLLENHOVEN en SUERMONDT. 

Op de voorlaatste dag van het ia.ar nam Z.M. een besluit, 

waarin Z.M. "op het verzoek van onzen beminden zoon Prins 

HENDRIK der Nederlanden" de oprichting van een "Roei- en 

Zeilgezelschap" goedkeurde, daarvan het beschermheerschap 

aannam en het recht verleende, dat dit de titel zou voeren 

van "Koninklüke Nederiandsche Yachtclub". In de Nederlandse 

Staatscourant van 5 Januari 1846 werd dit Kon. besluit be¬ 

kend gemaakt, onder bijvoeging van de statuten. Aan de stich¬ 

ter der vereniging stond in de eerste plaats voor ogen het 

aanmoedigen van "den lust van hetgeen in betrekking met het 

zeewezen staat". 

Om het doel te bereiken zou ingevolge art. 2 de Yachtclub 

"prijzen uitloven, hetzij in geld; of in eenig voorwerp van 

kunst, waarvoor eens of zoo dikwinls de fondsen der K.N.Y. 
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het zullen toelaten, in het naar geroeid en gezeild zal wor¬ 

den . Bepaald werd dat voor vaartuigen in ons land gebouwd, 

de hoogste prijzen zouden worden bestemd. Naar ’s Prinsen oor¬ 

deel zouden deze wedstrijden uitgroeien tot ''volksfeesten op 

het water1'; er zou een zucht ontstaan om zich geschikte vaar¬ 

tuigen aan te schaffen, hetgeen "den niiveren arbeidsman" werk 

zou verschaffen. 

De Yachtclub is met inspanning van grote kracht van wal ge¬ 

stoken. Zij organiseerde in 1846 te Rotterdam en Amsterdam 

roei- en zeilwedstrijden, breed opgezet met een voor de gele¬ 

genheid gebouwde tribune, waar autoriteiten en genodigden kon¬ 

den v/orden ontvangem. Het werden inderdaad de gedachte water¬ 

feesten, die de roeiers en de zeilers uit de stad en haar om¬ 

geving trokken en die honderden nieuwsgierigen en belangstel¬ 

lenden als toeschouwers naar de waterkant lokten. De Koning 

en de Prinsen gingen voor in het schenken van prijzen. De 

Prins van Oranje en de Prinsen ALEXANDER en HENDRIK woonden 

de wedstrijden bij, t.w. deze eerste, maar ook zeer veel malen 

ciie in latere laren. Soms namen zii zelf aan de strijd deel. 

Prins HENDRIK deelde de priizen uit. Onder de bezielende lei¬ 

ding van deze voorzitter gaf de vereniging het voorbeeld in 

den lande. Ook in andere plaatsen werden wedstrijden door haar 

georganiseerd of wel gesteund. Het is hierbij de bedoeling van 

de Prins geweest dat zijn vereniging een nationaal karakter 

zou bezitten en hij iiverde voor de gedachte, dat op haar ter¬ 

rein geheel Nederland onder één vlag verenigd zou zijn. Maar 

dit is niet gelukt. Wel zijn naar het voorbeeld van de Konink¬ 

lijke Nederlandsche Yachtclub in talloze havenplaatsen, aan de 

Zaan en in Friesland en op andere punten onafhankelijke, loca¬ 

le verenigingen ontstaan. Vooral na 1900 is haar aantal sterk 

toegenomen. In 1890, dus na ruim vier decennia, is er een band 

tussen enkele van die verenigingen - en daaronder ook Belgi¬ 

sche - ontstaan, maar het duurde tot 1946 voordat alle in de 

eeuw ontstane verenigingen zich hebben geschaard onder de Ko¬ 

ninklijke Verbonden Nederlandsche Watersportverenigingen, het 

verbond, dat thans de overkoepeling en het centrale lichaam is 

zoals Prins HENDRIK zich dit in 1846 had gedacht. Eerst toen 

was de tijd rijp voor deze éénwording. 

Hoe groot ook de taak van de Koninklijke Nederlandsche 

Yachtclub is geweest, die zij vervulde tot kort na het over¬ 

lijden van Prins HENDRIK (1879), toen zij werd opgeheven, hoe 
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belangrijk haar voorbeeld was, hoeveel arbeid door haar "Raad" 

voor de belangen van het zeewezen en van de roei- en zeilsport 

werd verricht, nimmer mag v/orden vergeten dat de stoot is ge¬ 

geven door Prins HENDRIK der Nederlanden, die terecht "de Zee¬ 

vaarder" werd genoemd. 

Maar aan leden van het Koninklijk Huis danken zeewezen en 

watersport veel meer dan hetgeen hierboven werd geschetst, 

veel meer dan aan uitgeloofde prijzen en persoonlijke belang¬ 

stelling bij de wedstrijden. Van dat méér zijn de tentoonstel¬ 

lingen op scheepvaartgebied, waarvan Mejuffrouw VAN OVEREEM ge¬ 

wag maakt, even treffende als vermeldenswaardige voorbeelden. 

Tentoonstellingen van algemene aard zijn er in vroeger 

eeuwen vele georganiseerd. Een op verbeterde leest geschoeide 

tentoonstelling, met het doel enkele industrieën te bevorderen, 

werc^in Londen gehouden in 1756. Daarna zijn er vele andere ge¬ 

organiseerd in Londen, Parijs en op kleinere schaal in steden 

elders, gedurende de eerste helft van de .9de eeuw. De eerste 

grote internationale tentoonstelling werd in 1851 georganiseerd 

te Londen door de Society of Arts. Zij was gedurende 5i~ maand 

geopend. Alle naties waren uitgenodigd In totaal waren er op 

weinig na 14.000 inzenders, uit Engeland, de Engelse koloniën 

en van dat getal 6556 uit diverse landen. In deze grote wed- 

striid tussen de volkeren was er maar één inzending uit Neder¬ 

land. Een zeevaart- en koophandeldrijvende natie kwam er 

slechts met één inzending uit. Nederland liet hier een lelijke 

Soeek vallen. De Commissie, die in 1854 de te Amsterdam gehou- 

dexi tentoonstelling beoordeelde, schreef in haar rapport, dat 

werd aangeboden aan de Koning^ "De Nederlandsche vertooning 

daar ter plaatse heeft ons diep getroffen". Ook de Koning was 

over dat tekortschieten te Londen geschokt geweest. In de 

kring van hen die met schepen en de zeevaart te maken hadden 

leefde eveneens het gevoel van beschaamdheid en de verborgen 

gedachte dat hier iets viel goed te maken. 

Hoe lagen nu de kaarten? Een aantal geïnteresseerden v/as 

vervuld van dit gevoel van beschaamdheid. Er bestond te Rotter¬ 

dam een jonge vereniging, de Koninklijke Nederlandsche Yacht¬ 

club - opgericht op instigatie van Prins HENDRIK - die zich 

tot doel had gekozen het opwekken van belangstelling voor het¬ 

geen met het zeewezen in betrekking stond". Ook in Amsterdam 

bestond een vereniging, niet minder energiek, de Nederlandsche 
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Zeil- en Roeivereeniging. Niet als plaatselijke afdeling van 

eerstgenoemde, zoals Prins HENDRIK zich dat dacht, was de 

laatste tot stand gekomen. Zij was een geheel op zichzelf 

staande vereniging, die in December 1847 werd opgericht, met 

een eensluidend doel en dus inzoverre geheel in de geest van 

de Ptins. Beide verenigingen hadden van jeugdige kracht en 

enthousiasme blijk gegeven. Het is aan de hand van de notulen 

van de vergaderingen van bestuur en leden beider verenigingen - 

en ook van andere stukken - dat het totstandkomen van de twee 

tentoonstellingen in de titel genoemd, in voldoende mate kan 

worden gereconstrueerd 2). 

Daar zijn win aan de bron. Wij zien toch de gedachte aan 

een tentoonstelling opkomen - om niet te zeggen geboren worden 

- in de vergadering van het bestuur CRaad) der Koninklijke Ne- 

derlandsche Jachtclub, gehouden op 3 Oktober 1851 ten huize van 

de Vice-President. Aanwezig waren de heren P.H.TROMP, vice- 

president, J.HUDIG Jr., J.R.ECK en J.VAN HOBOKEN. Deze passa¬ 

ge uit de notulen is waard in haar geheel te worden overgeno— 

men. Men leest. 

■'Door een der leden wordt het denkbeeld geopperd om, ware het 
mogelijk, het bestaan der Koninkl.Ned.Yachtclub belangriiker en 
nuttiger ook voor de rederijen in het algemeen te maken; en 
geeft in eenige breede trekken zijne meening deswegens te ken¬ 
nen, en wel om premien uit te schrijven voor de best en doel¬ 
matigst vervaardigde behoeften voorschepen, b.v. voor het best 
gemaakte zeil, het best vervaardigde blok, het best geslagen 
kabel, het best vervaardigde want, touwwerk, enz. Om verder 
eene Commissie van beoordeeling te benoemen teneinde omtrent 
de toewi-izing der premien uitspraak te doen, om van de ingeko¬ 
men voorwerpen op den dag van den wedstrijd eene tentoonstel¬ 
ling te doen plaats hebben e.d. Hoe vluchtig ook deze denkbeel¬ 
den worden aangegeven, vindt de vergadering in de hoofdzaak 
zeer veel aannemelijks en komt het haar voor v/el als punten van 
f11?® overv/eging waardig te zijn en worden mitsdien de Heeren 
HUDIG en VAN HOBOKhh verzocht hunne gedachten over dit onder¬ 
werp bezig te houden, teneinde meer bepaald hierover hun ad¬ 
vies mede te deelen, alsmede om den heer TER HUELL hiervan te 

plSrinrte winnen1'Zi1n sevoelen over het nu terloops ontworpen 

De heren HUDIG en VAN HOBOKEN hebben hierop het tot hen ge¬ 

richte verzoek aanvaard. Het spreekt vanzelf dat een van beiden 

hier de woordvoerder is geweest. Waarschijnlijk zullen wij de 

heer HUDIG als zodanig moeten aanmerken, aangezien hij in vol¬ 

gende vergaderingen het resultaat van voorbereiding en ontwik¬ 

keling ter kennis van zi-in medebestuursleden bracht. 

De in 1850 gepensioneerde Kapitein ter Zee VER HUELL, die 

enkele naren te voren bliik had gegeven van zijn diepe belang¬ 

stelling in de Koninklijke Nederlandsche lachtclub door het 
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schriiven van de verhandeling over haar wording, had onver¬ 

flauwd die belangstelling behouden. Hij was lid van de Raad, 

waardoor het contact met de ereroeiers van toen was bestendigd. 

Als gevolg van het beëindigen van zijn marinecarrière en ver¬ 

huizing naar Arnhem, bedenkte hij in Februari 1852 voor die 

functie. Hij zond, in antwoord op het tot hem gerichte verzoek, 

een missive, verschillende wenken inhoudende, die de Raad in 

staat stelden opgave te krijgen van voorwerpen die bijzondere 

beloning en aanmoediging zouden verdienen. Het stuk werd in 

handen gestela van de twee heren, opdat zij er een oordeel over 

zouden geven. Dit deden zij in de bestuursvergadering van 12 

Januari 1852, waarin behalve zij tweeen ook de heren TROMP en 

JOOLT TAN VOLLENHOVEN, secretaris der vereniging, aanwezig wa~ 

• Men 1 ees"t diensLctn^nendei 

'■Daar de zaak door den Vice-President echter nog met nadruk 
wordt aangedrongen en ZEd. met andere leden vermeent er nog 
veel, ook m het vak der scheepsbouwkunde zoude te verbeteren 
zijn, neemt de vrijheid den Raad voor te stellen eenige Hee¬ 
ren uit te noodigen om zich in Commissie te stellen, teneinde 
over de zaak hun advies te willen uitbrengen en zoodanige voor¬ 
stellen en middelen op te geven als zouden kunnen strekken om 
het voorgestelde doel (het nut der zaak toegestemd zijnde) te 
bereiken, en proponeert tot deze commissie uit te noodigen zoo¬ 
wel eenige Heeren Reeders, Scheepsbouwmeesters, Gezagvoerders, 
enz. als andere mannen van meer wetenschappelijke leunde." 

De vergadering keurt het voorstel goed en benoemt elf heeren, 

die hierop een schriftelijke mededeling en uitnodiging om hun 

medewerking te verlenen ontvingen. Het waren de heren; J.P.A. 

FRANCOIS, C.VLIERBOOM, W.RUYS JDzn., P.C.DE MOOR, D.KEUS, A. 

KORTLAND Pzn., J.G.MAASDIJK, J.W.L.VAN OQRDT, G.VISSER Ezn., 

II.VEDER en B.J.MARTENS. 

Maar de actieve Raad, niet wachtende op antwoorden op de tot 

zover gestelde vragen, schreed voort op eigen gezag. De Raad 

had indertijd van Z.K.H.Prins FREDERIK der Nederlanden 3) toe¬ 

zegging gekregen voor een prijs in een komende wedstrijd. Naar 

aanleiding hiervan vroeg de Raad per brief van 23 December 

1851 aan de Prins of deze bereid zou worden gevonden om die 

prijs voor een te houden tentoonstelling op scheepvaartgebied 

te bestemmen. De om verschillende redenen merkwaardige brief 

zij hier overgenomen (uit het copieboek). 

-rx-ugicunma aer prijzen, hetwelk tot den 
werkkring van den Raad behoort, is hij tot het besluit gekomen 
om, bn. gelegenheid van den wedstrijd eene tentoonstelling te 
houaen van allerlei voorwerpen, die tot den scheepsbouw betrek¬ 
king heoben. Men meent hierdoor de nuttige strekking der KNYC 
m groote mate te verhoogen en aan den scheepsbouw belangrijke 
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dienst të bewijzen. Het is dan Raad voorgekomen dat Uwe Konink- 
hoogheid misschien niet ongenegen zoude ziin tot een der- 
doel den prils beschikbaar te stellen door Uwe K.H. aan 

de KNYC toegedacht." 

Ue Raad vraagt mee de meeste bescheidenheid' de mening van 

de Prins te mogen vernemen en •■'hem tevens het bedrag der som 

te willen opgeven, die door Uwe K.H. tot die uitloving bestemd 

wordt". 

de? Raad ?eer aangenaam ziin door U K.H. te worden 
. °ï* in overl®g me_t Z.K.H. Prins HENDRIK der Nederlanden 

die som te mogen splitsen en verdeelen op zoodanige wijze als 
de beste zal worden beschouwd om het voorgestelde doel te be- 

zinsesóoed?ïetph^ U K,H* b®haSen mo&t hierop den Raad eenigs- 

geSaamPen vIrelrenrwSzI?1. ePlgt’ Z°Ud6 hem 2UlkS h°°gst aan" 

Prins FREDERIK voldeed aan alle verzoeken en noemde de som 

die hi ! ter beschikking wilde stellen, waarop de Raad, verheugd 

gestemd, de 13de Januari bedankte, met de toezegging de som op 

de meest geschikte wijze te splitsen", 

De Raad, in zijn vergadering van 13 Februari, verenigde zich 

met het voorstel der elf heren -om eene tentoonstelling aan te 

kondigen van alle mogeliike voorwerpen betrekkeliik den scheeps¬ 

bouw, geheel overeenkomstig het beginsel waarvan de Raad bii de 

samenstelling dier Commissie is uitgegaan-. Toen hierop boven¬ 

dien de toestemming was verkregen van Prins FREDERIK, werden 

de plannen vastgesteld. 

In de dagbladen werd kennis gegeven van het voornemen, onder 

toevoeging van de mededeling dat modellen van schepen biizonder 

welkom zouden ziin. Tenslotte stelde de Raad in ziin vergade¬ 

ring van 10 Haart de tekst vast voor een grote affiche, met be¬ 

hulp waarvan het grote publiek werd kond gedaan van het ophan¬ 

den ziinde evenement. Ook in het Frans en Engels werd die tekst 

verspreid. Hii luidt. 

te*berictenr LH"11’! ^ederlandsche Yachtclub heeft de eer 

Hoogheid Rrins FitEuEklf0der MederlLSSStiI“taatnpKOnitkia1ke 
over eene niet onaanzienlüke som “lds’te beschikken? 

Scheepvaart 7als gUTSM"8 het £ *• 

Nederlandsche Yachtclub beoo-t ^ lë6 d°el dat de Koninkl;i-ïke 

bjterfSitvo“ lSBb;20S^vïï4SndS20g»““« sever »“• 
tentoonstelling van voorwor^o e^LdaQ d?°r Het houden eener 

den algemeenen naam van schee psbehoe ft p^Ê620^61^’ die onder 
Scheepsmodellen zullen vooralen aan^e^ki^oSef?®teld WOrden* 

die "zirh'iL-H dat dank Zi_1 ^ &rote steun van Prins FREDERIK, 
me Seheele plan zeer ingenomen betoonde", dit tot 
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stand kwam. De Prins schonk twee gouden, twintig zilveren en 

dertig bronzen medailles, alle versierd met ziin beeltenis als 

priizen. Eerstgenoemde zouden alleen worden toegekend voor een 

voorwerp, dat -zoodanig uitstekend en zóó buitengewoon verdien¬ 

stelijk" was. Nederlanders en ook vreemden konden inzenden; 

voor de laatsten werden faciliteiten op douanegebied verkregen. 

De tentoonstelling zou worden gehouden in het verenigingsgebouw 

en wel op 30 Juni, 1, 2 en 3 Juli 1832. Op de eerste dag hadden 

de leden der vereniging met twee dames vrij toegang, mits zii 

daarbü waren gekleed in het clubcostuum. Op de volgende dagen 

was de toegang voor een ieder open, tegen betaling van 25 cent 

entrée. De beoordeling van de ingezonden voorwerpen zou plaats¬ 

vinden door een commissie van deskundigen. De uitreiking van 

de priizen zou geschieden op de eerste dag, na afloop van de 

wedstrijden te houden door de vereniging. Dit alles werd vastge¬ 

steld in de vergadering van de Raad van 10 Maart. 

Het doet dan wel wat zonderling aan wanneer men in de notu¬ 

len van de vergadering van 5 April leest, dat de Raad, gezien 

de belangriike te verwachten uitgaven het van gewicht vond om 

in die zaken niet alleen te handelen, “maar wat die uitgaven 

betreft hiervan melding te maken in de eerstvolgende Algemene 

Vergadering, teneinde de leden hier op te hooren cn hunne magti- 

ging te erlangen tot al die uitgaven, die noodwendig aan deze 

zaak zullen verbonden ziin"'. De Raad schiint v/el zeer zeker van 

ziin zaak te zijn geweest en zich verzekerd hebben geweten van 

de toestemming en medewerking van de leden der vereniging. 

De gedrukte catalogus vermeldt. 

Nrs. 1-65 scheepsmodellen 
66-96 scheepsbehoeften; touwwerk 
97-111 idem . zeildoek en zeilmakerswerk 
112-201 idem . smids-, blokmakers-, tin-, koper¬ 

slagers en kuiperswerk 
202-229 instrumenten 

230-272 diverse..en nagekomen voorwerpen, waaronder scheeps- 
provisien. 

Ook geeft de catalogus van de ingezonden nummers de herkomst 

aan en natuurlijk de namen van de inzenders. Van de voorwerpen 

komen er uit Rotterdam 156, uit Amsterdam 26, van andere plaat¬ 

sen in Nederland 57, uit het buitenland (Londen, La HëLvre, 

Belgie) 27 en tenslotte een inzending van de Marine van 6 num¬ 

mers . 
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Van de ingezonden voorwerpen zullen er hier drie met name 

worden genoemd. In de eerste plaats komt in aanmerking de door 

A. HOHWÜ te Amsterdam vervaardigde scheepschronometer, die door 

de commissie de gouden medaille werd waardig gekeurd. Voorts, 

een toestel ingericht om met dezelfde voor de spijsbereiding'ge¬ 

bruik be brandstof uit zeewater ‘'eene genoegzame hoeveelheid 

drinkbaar water te verkrijgen'*, bestaande uit een "condensor of 

koelbak en een dubbelwerkend luchtpompje tot zuiging der damp¬ 

kringslucht." De inzender, J.P.DUDOK VM HEIL te Amsterdam, ver¬ 

wierf met zijn toestel een zilveren medaille. Hoeveel inventie¬ 

ve geesten hebben zich in de loop der tiiden niet gespitst, op 

dit vraagstuk? Hetzelfde kan gezegd worden van het derde voor¬ 

werp, een sextant voorzien van kunstmatige horizon, ingezonden 

door instrumentmakersfirma J.M.KLEM en ZOOR te Amsterdam. 

Het was een metalen sextant, gedeeld van 10" tot 10", ingericht 

met "Becher's slinger-horizon, volgens Cammius". Aan deze po¬ 

ging tot oplossing van een vraagstuk waaraan instrumentmakers 

reeds sinds een eeuw hun krachten hadden gewijd, is geen priis 
toegekend. 

Het oorspronkelijke proces-verbaal van de commissie van be¬ 

oordeling is aanwezig in het archief van de vereniging. Dit 

stuk bevat niets meer dan de beslissing der commissie inzake het 

toekennen van de prijzen, met daarbij' de bijzondere motivering 

ten aanzien van het toekennen van de gouden medaille. Voor het 

uitreiken van de tweede beschikbare gouden medaille heeft de 

commissie geen grond gevonden. Met het verrichten van de beoor¬ 

deling had de commissie haar taak tot een einde gebracht. 

Voor de Raad van de vereniging en voor hen die de Raad ter¬ 

zijde hebben gestaan is het organiseren van de tentoonstelling 

geen kleine arbeid geweest. Vooral is het op de secretaris aan¬ 

gekomen? de bundels correspondentie dwingen alleen reeds om hun 

omvang respect af. Gezegd dient te worden dat de mogelijkheid 

tot het houden van de tentoonstelling in de eerste plaats te 

danken is aan de geldelijke en morele medewerking van Prins 

FREDEEIK. In betrekkelijk korte tüd werd zij opgebouwd cn men 

heeft niet geschroomd dit werk te ondernemen en door te zetten 

voor een slechts vier dagen durend evenement. 

Op andere wi^ze verliep de geschiedenis van de te Amsterdam 

gehouden tentoonstelling. Hier is het de Koning geweest die de 

stoot gaf tot een poging om de twee voorname en nationale takken 

-31- 

van bedrijf, scheepvaart en scheepsbouw, te bevorderen. De Ko¬ 

ning zocht contact met de Eederlandsche Zeil- en Roeivereeni- 

ging in de hoofdstad, die - als gezegd - het opwekken van be¬ 

langstelling in het zeewezen tot doel had. Het zijn de notulen 

van de vergadering van het bestuur, dato 13 April 1832, die dit 

onthullen. 

In die vergadering bracht de voorzitter even verrassende als 

belangrijke berichten, die hem waren medegedeeld uit naam van 

de Koning door diens secretaris en een kamerheer. Behalve dat 

het gold het verlenen van het predicaat "Koninklijke" aan de 

vereniging en het recht tot het voeren van de bijzondere vlag, 

voorts het ter beschikking stellen van een bedrag van ƒ 600.- 

en van een voorwerp in zilver ter waarde van ƒ 400.- als prij¬ 

zen voor de door de vereniging te houden wedstrijden in dat 

jaar, werd een taak op de schouders van het bestuur gelegd. De 

Koning had n.1. bepaald dat in de komende maand Juni door de 

vereniging "eene tentoonstelling zoude gehouden worden van 

voorwerpen voor scheepsbouw en scheepvaart". Hiervoor had Z.M. 

uitgeloofd: een gouden medaille en diploma, een zilveren me¬ 

daille en diploma, een bronzen medaille en diploma, alle voor¬ 

zien van fs Konings beeltenis en toepasselijke inscriptie. 

Voorts, vijf premieen, elk k ƒ 200.-; tien premieen, elk k 

ƒ 100.-; verder dat Z.M.* s begeerte was dat vanwege de Red. 

Zeil- en Roeivereeniging uitgeloofd zouden worden twintig pre¬ 

mieen, elk cl ƒ 50.-, alsmede dat Z.M. goedgevonden had de grote 

zaal van Z.M.!s Paleis te dezer stede tot het houden van voor¬ 

melde tentoonstelling ter dispositie te stellen. Het was dus 

de grote Burgerzaal in het Koninklijk Paleis van thans, waarin 

naar 's Konings wens de tentoonstelling zou worden gehouden. 

Qnmiddellijk had de voorzitter bij het vernemen van dit 

alles zijn zegslieden geantwoord, dat de vereniging gaarne aan 

de vererende opdracht gevolg zou geven, maar dat de tijd van 

voorbereiding tekort was om op waardige wijze te voldoen "aan 

het oogmerk van den geeerbiedigden ontwerper". Z.M. heeft toen 

de termijn verlengd en bepaald op 13 Juni 1853, zijnde de ver¬ 

jaardag van Prins HENDRIK. De Koning verlangde dat het program¬ 

ma zo spoedig mogelijk in de nieuwsbladen zou worden bekend 

gemaakt. De voorzitter had reeds zover vooruitgedacht en ge¬ 

handeld, dat na zijn mededelingen een aantal deskundigen op 

zi-in verzoek in de vergadering binnentrad, opdat een eerste 

overleg over de voorbereiding der tentoonstelling kon worden 
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gepleegd. 

De 59 leden der vereniging; in een onmiddelliik hierop uit-, 
geschreven Buitengewone vergadering, hebben op overduidelijke 

wi-ize blijk gegeven van hun dank en volledig begrip voor de be¬ 

doeling van Z.M., n.1. aanmoediging' van de twee nationale be- 

driiven. ZÜ keurden bii acclamatie het bedrag van ƒ 1.000.- 
• a 

aan premien goed en betuigden hun adhaesie aan de dankbetui¬ 

ging door het bestuur tot de Koning gericht. 

Aan Z.M. was de door het bestuur betoonde voortvarendheid 

niet ontgaan. Het blinkt uit de woorden van de voorzitter, die 

in de notulen der vergadering als volgt zijn weergegeven. ''Z.M. 

heeft bii Hoogstdeszelfs doortocht door deze stad gisteren het 

bestuur bii zich doen ontbieden en zich gedrongen gevoelt om 

persoonliik aan het Bestuur Hoogstdeszelfs tevredenheid te be¬ 

tuigen voor de wiize waarop door het Bestuur de door Z.M. geda¬ 

ne voorstellen en aanbiedingen waren opgenomen en tot heden uit 

gevoerd en wel der Hoofdstad waardig". 

Een commissie van deskundigen toog met spoed aan de arbeid 

en stelde het programma op, waarbii als algemene regel werd 

aangenomen dat inzending openstond voor alle naties. Het pro¬ 

gramma werd gepubliceerd in de Amsterdamsche Courant, de Nieuwe 

Hotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad en in ver¬ 

taalde vorm aangeboden aan Engelse, Eronse en Duitse bladen. 

Ook richtte het bestuur zich tot de Nederlandse consuls in 

Frankriik, België, Engeland en Hamburg. 

Het bleek dat het aanbod tot gebruik van de grote Burgerzaal 

niet kon worden aanvaard. Er v/aren diverse bezwaren. Het zoeken 

naar de geschikte lokaliteit heeft enige moeite met zich ge¬ 

bracht, maar tenslotte slaagde men in het gebouw van de Maat¬ 

schappij Felix Meritis op de Keizersgracht, bii de Herenstraat, 

alwaar men tevoren de fundamenten van de grote zaal had doen 

onderzoeken met het oog op het gewicht van de ten toon te stel¬ 

len voorwerpen. Tüdens een audiëntie in April 1853 kon de 

voorzitter der vereniging aan de Koning melden, dat de toevloed 

van inzendingen zo groot was, dat naar een hulplokaal moest wor¬ 

den omgezien. Het stadsbestuur had hiertoe de Militiezaal be¬ 

schikbaar gesteld. Maar van die noodoplossing is tenslotte geen 

gebruik gemaakt. 

Inderdaad is op de 13de Juni 1853 door voorzitter ERNST 

SILLEM de tentoonstelling geopend. Het entrée bedroeg 25 cent, 
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waaivan de helft kwam ten voordele van het Matrozen-Instituut 

van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Koeivereeniging en 

de andere helft strekte voor de armen van do stad Amsterdam. 

Het was de Koning die deze bestemmingen had bepaald, met het 

gevolg dat de vereniging geen inkomsten zag binnenvloeien te¬ 

genover de door haar gemaakte kosten. Het aantal betalende be¬ 

zoekers is gekomen tot een getal van 7644, waarover het be¬ 

stuur voldaan is geweest. Vrij toegang hadden verkregen de 

leden van de Kon.Ned.Zeil- en Koeivereeniging, die van Felix 

Meritis en ook de leerlingen van het Matrozen-Instituut der 

vereniging en die vein de Kweekschool voor de Zeevaart. Voor de 

laatsten was een bezoek nuttig en leerzaam. 

De catalogus vermeldt dat 612 voorwerpen werden ingezonden, 

waarbii komt een verzameling modellen toebehorende aan het 

Departement van Marine van 22 nummers. Met een portret en 

borstbeeld van VAN StEYK beliep het totaal 636 nummers. De 

catalogus vermeldt de ingezonden voorwerpen onder de namen 

van de inzenders, die alfabetisch ziin gerangschikt. De Com¬ 

missie van beoordeling maakte in haar rapport 4) de volgende, 

haars inziens ''natuurli-ike"’ indeling. 

I 'Alles wat den persoon des schepelings betreft", m.a.w. 
wat behoort tot "het onderhoud des levens, de veiligheid 
en de behouden reis . 

II "'Alles wat het schip betreft'1, dus wat in verband staat met 
het vaartuig in ziin geheel, de constructie, scheepsuit¬ 
rusting, enz. 

Onder de eerste afdeling, kortweg scheepvaart genoemd, vielen. 

1 scheepsprovisie, toebereiding van spiis en drank 
2 persoonliike hulpmiddelen 
3 reddingsmiddelen op zee en zelfreduing 
4 wetenschappelijke en litterarische hulpmiddelen 
5 instrumenten 

De tweede afdeling - scheepsbouw - omvatte. 

1 modellen en scheepsconstructie in het algemeen 
2 tekeningen en boekwerken voor scheepsbouw 
3 materialen voor de scheepsbouw 
4 touwwerk 
5 zeildoek en vlaggendoek 
6 stuurtoestellen, ankers en andere werktuigen aan boord 
7 brandspuit en pompwerken 
8 blokmakers- en smidswerk 
9 scheepswapening, ammunitie 

De tentoonstelling is een succes geworden, al viel de be¬ 

langstelling uit het buitenland tegen. Slechts elf inzendin¬ 

gen van vreemdelin0en waren te zien, zulks ondanks het feit 
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dat de Minister van financiën vrijstelling van rechten op in¬ 

zendingen had verleend. Zo was het een overwegend Nederlandse 

tentoonstelling geworden, waarin Amsterdam heeft biigedragen 

met 76% der inzendingen en andere delen van het land. met 21%. 

Rotterdam was met twaalf nummers vertegenwoordigd, dus nog 

geen 2% van het geheel. Uit de Koloniën waren weinig bijdragen 

De commissie sprak er haar spint over uit, dat de rijke verza¬ 

meling, door de zorgen van de Gouverneur-Generaal' van Neder- 

Icxnds-Indie voor de tentoonstelling bijeengebracht, “door toe¬ 

vallige omstandigheden niet is ingekomen''. 

De grote onderneming heeft een geldelijk tekort opgeleverd, 

waarvan aan de Koning bericht is gegeven. Niet alle kosten wa¬ 

ren van te voren te overzien geweest. Het slot is, dat Z.M. 

bereid is gevonden tot een bijbetaling van ruim tweeduizend 

gulden en de vereniging bijna ƒ 3.400.- op haar eigen rekening 

moest afschrijven. Gelukkig liet haar financiële toestand 

zulks toe. In 1834 vond de afsluiting plaats, waarbij de se¬ 

cretaris in de notulen schriift, dat de Tentoonstelling niet 

alleen aan de verwachting heeft voldaan en de Vereeniging tot 

eer heeit verstrekt, maar ook dat algemeen de nuttige en we¬ 

tenschappelijke strekking derzelve wordt erkend". 

Het nut van de tentoonstelling en de waarde der inzendingen 

is beoordeeld door een commissie van deskundigen, die onder 

voorzitterschap heeit gestaan van Schout bij Nacht J.BOELEN. 

De secretaris der Commissie, die het rapport opstelde, dat aan 

de Koning werd aangeboden, was Professor S.BLEEKRODE uit Delft 

die eerder het "Verslag der groote tentoonstelling te Londen" 

had samengesteld, Op grond van haar bevindingen werden de prij 

zen aan de inzenders toegekend. De gouden medaille van de Ko¬ 

ning kende zii ■■'voorwaardelijk toe aan de chronometermaker 

A.HOHv/Ü te Amsterdam voor de door hem uitgevonden chronometer 

met eene verbeterde circulaire compensatiebalans voor buiten¬ 

gewone temperaturen". Na verdere beproeving in de praktijk 

van deze tijdmeter is de toekenning definitief geworden. De 

commissie prees inzendingen, gaf nuttige aanwijzingen tot ver¬ 

dere ontwikkeling van vele en legde de vinger op tekortkomin¬ 

gen. Er was te weinig te zien geweest op het gebied van stoom¬ 

wezen en stoomvaart en dat waar "de stoom immers de magtige 

hefboom van onze dagen is". Zii had niets gezien op het ge¬ 

bied van verzinkt ijzer, het zo belangrijke galvaniseren, dat 

ziin weg begon te banen. Zij wees scheepsbouwers op de nood- 
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zaa_v wetenschappelijk onderzoek op hun gebied te volgen en de 

theorie aan de praktiik ten nutte te doen konen. Haar critiek, 

ha<_,r lof, haai aanwiizingen ziin aanleiding tot overdenken ge¬ 

worden in de kring van belanghebbenden. Zo hebben de tentoon¬ 

stelling en in hoge mate ook die nabetrachting over haar tot 

bevordering gestrekt van de twee nationale bedrijven, in de 

geest zoals de opdrachtgever had gewenst. 

Keren win terug tot 1852. Wü weten dat de gedachte tot het 

organiseren van een tentoonstelling te Rotterdam werd geboren 

in de kring van het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche 

Yachtclub. De uitvoering van het plan werd mogeliik gemaakt 

door de rinanciele en morele medewerking van Prins HENDRIK. 

Met grote voortvarendheid werd zij in korte tijd opgebouwd. 

Wat Amsterdam betreft, daar gaf de Koning als zijn wens te 

kennen dat door de Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging in 

de zomer van 1832 een tentoonstelling zou v/orden gehouden. In 

de vorm van de toegekende medailles, premien in geld en voor¬ 

al door het beschikbaar stellen van de grote Burgerzaal als 

expositieruimte, verleende hi-* een enorme medewerking. Ook 

verbond hij zijn naam aan het plan. Zijn opdracht ondervond 

onmiddellijk weerklank bij het bestuur. Maar dit, zich bewust 

van de omvang der voorbereiding, vroeg en verkreeg een langere 

termiin, opdat het de zekerheid zou hebben met iets represen¬ 

tatiefs te komen. Zo werd Rotterdam de eerste, de Amsterdamse 

tentoonstelling de tweede. De laatste evenwel overtrof de Rot¬ 

terdamse in omvang en belangrijkheid 3). 

NOTEN. 

1^> ^ R V^ jïUEIL, D® Koninklijke Nederlandsche Yachtclub; 
vei^cdiukt uit. Verhande 1 inp.;en en Berigten betrekkelijk het 
gewezen en.ie Zeevaartkunde vanXacoY to enTETi 

SSTm ’ uit6eseven d0°r Wèd.B.nulst van Keulen, 

terdajrin ZG6 Vj:iR Hdd'LL was directeur der Marine te Rot- 
2) 

3) 

4) 

5) 

Het archief van de KNYC wordt bewaard in het Gemeentearchief 
van Rotterdam. Dat van de KNZ&RVer. is eigendom van de ver¬ 
eniging en wordt Dewaard in haar clubgebouw te Muiden 

WT™ T i dSr Nede?landen (1797-1881), zoon van Koning WIEItJk I, dus oom van Prins HENDRIK. ° 

van de voorwerpen be- 

Pcf< 
Vereeniging. 
rs34“ 

&ekoai^&n in~ Juni[ 18j?J>, Amst erdanf,~ Gebr. Kraay, 

De derde was de “Geschiedkundige tentoonstelling van het 
Nederlandscne Zeewezen" te *s-Gravenhage in 1900 en de 
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de E1''iJ,9ü-of. Eerste Nederlandsche Tentoonstelling 
op Scheepvaartgebied, in 1913 gehouden te Amsterdam. Toen 
de naam jihlOS werd bedacht kende men niet, of erkende men 

voriSe1IIlaoh't1nI°0rafSeSaan en t0t St“d EeOTacht da” 

-o-o-o-o-o- 

VERSLAG E N VAN 0 N DE R Z 0 E K I N G E N 

BLOEDVLAG 

door <Jhr II.A.van Eoreest 

In onze verhalen van reizen en zeeslagen ontmoet men meer- 

malen het woord "bloedvlas", zonder dat - in of buiten de tekst 

- een bevredigende verklaring van deze term is biigevoegd. Vol- 
UDn O V>ö4- rfvirt-J- ^ T,-r __T -I , - \ 
gens het grote Woordenboek 1) was dit eenvoudi; 'een roode 
vlag, oudtijds geheschen door den admiraal eener vloot als sein 

tot den aanval, evenzoo op forten, verder door kapers die geene 

genade schonken in geval van verzet, bü terechtstellingen enz.' 

. ^ neemt deze definitie vriiwel onveranderd over 2): de 
Winkler Prins Encyclopedie (1949) bepaalt zich tot het eerste 

gedeelte, "een rode vlag, waarmede oudtijds het sein tot de 

aanval van een scheepsmacht gegeven werd" J). Hoeveel gezac aan 

eze uitspraken ook moet worden toegekend, ze kunnen min niet 

geheel bevredigen. Dit de lectuur kriigt men de indruk dat niet 

wordt 80Tbiu8! dS bl°edVlaS door de Seciteerde regels gedekt 
oidt. Ook blmkt niet welke betekenis hier aan het woord 

"bloed" moet worden gehecht, te weten, waarom en wanneer het 

hier de kleuraanduiding "rood" heeft vervangen. 

Ik had reeds in ons vorig nummer de vraag willen stellen wie 

onzer lezers een oeter licht kan laten schijnen op deze be¬ 

langwekkende kwestie. De toelichting op miin vraag bleek echter 

:r:? rnr zihc uitsevaiien- «>** *^«1 ontstond 
° 10 deze voorlegde aan ons lid VAK DE KETTERIJ. Om 

s e aar schrijven te voorkomen, heb ik mi in wetenschap wat 

uiteengezet. ^ ' ““ “ ~ voor ons blad 

he,!ildI Dehandelln8 van dit onderwerp, zii men er altiid op 
bedacht dat rn de oude seinsystemen de kleur en tekening van 

ikVn! tTt "I riSe’ Z6lfS niSt het voornaamste en verm^ede- 
nk nret het oudste kenmerk was, waarmee dit seinmiddel uiting 

1) Noten zie pag. 47 

kon geven aan de bedoeling van de seingever. De betekenis van 

een seinvlag lag in haar vorm (vlag, standaard, wimpel), de 

plaats v/aar ze werd getoond (boeg, campagne, masttop, ranok, 

want), de wi^ze van kenbaar maken (uitstek en, hi-is en, op- en 

neerhalen;, alsmede kleur en tekening, dan wel in een combina¬ 

tie van deze, c.tp tezamen met andere seinvlaggen of met de 

overige middelen (zeil, kanonschot, trompet, lantaarn). Niet 

voor het einde der 18de eeuw zouden die oude methoden verdwii- 

nen en zou de seincode enkel bepaald v/orden door een samen— 

stel van vlaggen van verschillende vorm, kleur en patroon (in¬ 

voering van nummer- en letterseinen) 4). Daarom is het van 

veel belang bij de aanhaling van bewijsplaatsen indien moge- 

li.ik te vermelden waar, hoe, in welk verband en met welke an¬ 

dere seinen de bloedvlag door een schip werd getoond. 

I Ten aanzien nu van het gebruik, onderscheidt het Woorden¬ 
boek. 

A* Ds rode vlag als aanvalssein. 

1. Algemeen wordt in de literatuur deze toepassing aange— 

voerd. DE JONGE 3) beroept zich daarbij op oude Engelse en 

Hollandse seinbrieven; BAGKBR DIRKo 6) spreekt van ''het tee-- 

ken tot een algemeenen aanval1', BLOK 7) beschouwt de vlag als 

het sein. om met de geheele vloot op den viiand in te breken" 

MOLLEMA 8) houdt ze voor. "het sein tot de algemene aanval en 

het gevecht boord aan boord*'. 

2. Nu maakt het de indruk dat dit gebruik van de rode vlag - 

veelal aangeduid als bloedvlag of haai' synoniemen bloedvaan en 

bloedvaandel - eerst in het einde der 16de eeuw bij de zeeman 

zijn intrede doet, mogeliik naar Portugees voorbeeld, want de 

oudste berichten daarover, verschijnen in reisverhalen van op 

Oost-Indie varende schepen; 

1397 'bekennende dattet een Nederlandts schip was.... heeft 
hy (d.i. een Portugeese kraak) een bloetvane van z\ne groote 
stenjshe laten waven, ende terstonts twee schueten nae de onsë 
gheschoten".,, 9)• ~ 
1602 Mendo9a. ‘liet het Bloedt-Vaendel waeyen ende swieren, 
dan het was ce vergheefs, si in volck en wilden niet meer aen 
het vechten komen1' 10). 
1604 ■ d'selve Portugesen (hebben)... op eenige galeijen Portu¬ 
gese ende bloetvlaggen laten waijen, doch werden door (ons) . 
so getreft, datse goetvonden aff te houden .... 11). 

3. Later dan bij de koopvaardij (op Oost-Indiè) vind ik de 

bloedvlag genoemd bij de oorlogsmarine. De seinbrief van 

HEEi.a>KERK (1607) kent ze nog niet 12), maai1 in 1618 is elk 

schip op de vloot van MOY LaÏviBERT van een rode seinvlag voor— 
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zien 13). Eliikbaar v/as dit toen al routine» 

1617 'hebbende ...vervolcht de grootste (zeerover) .. (die 
heeft) wuytgheworpen sijn turckse vlagge, niet tegenstaende 
... mijn prince vlag was wayende met de bloet vaen ■.. 14) 

4. Men zou uit het voorgaande kunnen afleiden, dat het hiisen 

van de bloedvlag meer een uitdaging was van de viiand en min¬ 

der een uitvoeringssein om tot de aanval over te gaan. De heer 

Vhi'ï DE KETTERIJ spreekt terecht over het scheppen van een "aan- 

valssfeer"; “men kan ieder moment aangevallen worden of zelf 

toeslaan". Eo wordt het inderdaad ook gezien door de befaamde 

schipper DAVID PIETEkoZ. DE VRIES, die daarbij een zeldzaam 

voorbeeld geeft van een eigentijdse verklaring. 

1622 .."doe liet ick de Prince-vlagh van boven en de Bloet- 
vlagh van achteren wayen... vraegden sij.... wat het bediede... 
v/elcke... hem ten antwoordt gaven. Die wat van mi-in hebben wil¬ 
de, most aen mijn Boort komen. Sy seyde(n) datse het haer wel 
wachten zoude(n).... want ick soude haer wel de Lanussche de 
bort(volle laag) laten gheven..." 15). 

3. -Anders dan de Portugezen (zie 1597) liet schipper DE VRIES 

dus de natievlag waaien van de grote steng en daarnaast de 

rode vlag van de kruistop of achtersteven. In 1642 gold de ro¬ 

de vlag (eveneens) als een verkenninp;ssein bil het ontdekken 

van de viiand en tegeliik voor de ,iacht op deze 16). Men kan 

hier met enige goede wil nog altijd van een 'aanval" spreken, 

maar dit is zeker niet het geval voor het gebruik dat MAARTEA 

1 ROMP er in de slag bij’ Dover van maakte (1652). vVel is er een 

boes Land van gevaar , maar nu wordt niet gedreigd met een aan¬ 

val, in tegendeel, de striid is al gaande, wanneer ze omhoog 

gaat als een noodkreet, een roep om spoedige hulp en bi-i stand, 

weer is het de bevelhebber zelf, die ons inlicht over de vorm 

en de betekenis van het sein. 

I652 ..."dat wij een groot half uyr op den anderen hadden ge- 
schooren, aleer ons nooteken ( twelck was eene roode vlaep'e 
onder ce j -hnce te laten wayen) werden gedaen, dat onse sche¬ 
pen ons souden helpen defenderen. . .17). 

6. Dat in die tiid de rode vlag inderdaad een sein is geweest, 

dac de bijzondere aandacht had, blijkt uit het volgende be¬ 

sluit van de admiraliteiten, gedaan op voorstel van DE RUITER. 

Ü6-?,:? ,'dat °°k 6'een andere vlaggen, achter of voor op den boeg- 
spriet, zouden worden gevoert dan die van't Kollegie ter Admi¬ 
raliteit of de gewone kleuren der Generaliteit, oranje, wit en 
olaau, ten zij dat de gelegentheit vereischte dat men een 
bloedtvlagge zou moeten afwerpen 17a). 

7. Het maakt de indruk dat kort daarop het seinsysteem geheel 

is herzien, want in de seinbrieven van DE RUYTER, die groten¬ 

deels terug zouden gaan tot 1659, vind ik het noodsein van ad- 
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miraal TROMP en de regels, die gesteld ziin in 1655, in die 

vorm niet meer terug 18). Een sein, dat veel gelijkenis toont, 

met wat door schipper DE VRIES is vermeld, blijkt in 1673 géén 

dreiging" meer, maar doet dan dienst als een uitvoeringssein 

voor de iacht, juist als in 1642 (zie boven). Uit berichten 

van. zeegevechten (o.m. in 1665) bli-ikt dat men daaronder ook 

verstond het verkennen van de vijand door de z.g. buitenwach¬ 

ten, die het dan hesen op eigen gezag 19): 

1673 ..."als den Admirael geraden vindt, dat yeder sijn best 
sal doen met jagen, sal hij een roode Vlagghe achter af laten 
wayen, ende een Staten-Vlagge van bovenen"... 20). 

8. Men vindt in DE RUYTER 8s seinboek nog een tweede "aanvals- 

sein- waarbij de rode vlag te pas kwam n.1. het inbreken op 

de vijand door de gehele vloot; 

1673 ••• Als men met den Vijandt in rencontre wesende, den Ad¬ 
mirael van de Vloote geraden vindt.... dat het geheele gros in 
den Vijandt sal breecken, sal hij een roode vlagge onder de be- 
saens roede laten wayen..." 21). 

9. Dat de rode vlag ook elders in gebruik was, blijkt reeds 

uit de gegeven voorbeelden. Behalve door-_.de Portugezen, werd 

ze gevoerd door de Franse Marine 22) en - als gezegd - door de 

Engelsen. Toen CORRELIS DEDEL in 1617 ten anker kwam bij Roen, 

nabij twee Engelse schepen, hesen die dadelijk de bloedvlag en 

eisten dat hij zou vertrekken 23). Ook hier was de vlag dus 

©en di ei genie nb aan het adres van de tegenst einder en géén uit— 

voeringssein voor een aanval door de eigen schepen. Eerst in 

1650 zou op de Engelse oorlogsvloot de rode vlag aan de voor¬ 

top met 2 schoten zijn ingevoerd als sein voor de aanval of 

voor openen van het vuur. Dit sein bleef gehandhaafd tot de 

eerder genoemde wijziging van het seinsysteem in het einde der 

18de eeuw 24) en nog lang daarna. 

10. Ook later, tot in onze tijd, bleef de rode vlag als gevaar- 

sein gehandhaafd. Het Internationaal Seinboek schrijft de rode 

standaard voor (letter B) bij het laden en lossen van ontplof¬ 

bare stoffen. Vóór de laatste Wereldoorlog gold dezelfde vlag 

bij’ de .Nederlandse Marine als het sein voor vuuropenen. De 

huidige lij’st van urgente seinen is in Nato-verband gestanda- 

riseerd en als gebruikelijk confidentieel, dus niet voor publi¬ 

catie vatbaar. Het zou mij' echter niet verwonderen wanneer de 

rode vlag ook nu nog voor dit doel gereserveerd was. 

Men houde echter wel voor ogen, dat er ook andere aanvals- 

of gevaarseinen waren en dat de rode vlag dus geenszins een 

monopolie had. In 1639 bij Duins was blijkbaar een enkel ka¬ 

nonschot genoeg om de aanval in te zetten op het voorbeeld 



van de vlootvoogd. Het voeren van de oraniewimpel gold als 

sein voor de ïacht en TROMP hees een wimpel onder ziin vlag ten 

teken dat ieder zün best zou doen 25). In 1673 werden de witte 

vlag (aan de, voorsteng), de groene geus onder een wimpel (even¬ 

eens aan de voorsteng), de prinsenvlag (aan de kruissteng) en 

de admiraalsvlag in siouw gebruikt voor diverse aanvalsma¬ 

noeuvres 26). En zo ziin er meer voorbeelden. 

B'' JP-4g-_vl_ag als’tacti soh «P-in andere ^ev all en. 

1. In de hierboven gegeven bewijsplaatsen is met enige goede 

wil het tonen van de rode vlag nog wel te omschriiven als ’'sein 

tot den aanval-1. Dit gaat niet op waar het betreft het zuiver 

bevelen van bewegingen, zoals het komen in formatie of andere 

tactische manoeuvres, waarbii het openen van het gevecht niet’ 
of nog niet ter sprake komt; 

yardarmf we woïld have^lf the^laFshS/to’0?08 “ mlZeü or grain of us". g hips to come up in the wake 

have the5viee-admiral°and thf°?h'the the admiral would raiSS-Sarast 
2. Ook de Nederlanders kenden een sein - innemen van de sevechts- 

formatre - met gebruik van de rode vlag, zonder dat sprake was 

van een aanval. Ik citeer uit MS DOTTERS seinboek van de Derde 
Engelse Oorlog: 

schenen13 Generael zeyn wil doen, dat alle de 

als C g^órdoSelrt “ °P haer r“e ende Post. aoo 
den Vilandt ïe“n?houdei slï fSii! Bataille tégens 
de nock van de besaensmórj^ „ 1-1 ^ een 0P(iinaris geusien van 
wandt laten wlyen???" £s) ’ n r°°de Vlagge in ;s lessens- 

LT-ÏV*1 de aanvalsseinen> warea behalve de rode vlag ook 
' V " 111 Sebruik om manoeuvres te gelasten, die aan 

*“ avS reSel V00rafslnsen- maar daa* seen onderdeel 
vormden- Zo wei-d op de Engelse vloot in plaats van de boven¬ 

genoemde rode vlag (no.l5) een blauwe aan de kruistop gehesen 

wanneer men een soortgelijke beweging deed uitvoeren door de 

r admiral and the ships on the larboard quarter'd Er werd 

s geen^speciale betekenis aan de rode vlag gehecht en ze had 
geen preferentie vanwege de rode kleur. 

°* £§^de_vlag^ls_£ein^vpor__andere doeleinden. 

"de rode1vlaV°ookdi0nder A ** B Vermelde’ t^tis'che seinen, kon 
, ° aienen voor het geven van bevelen met een &e- 
heel verschillende strekking. Het Woordenboek noemt dÜa^n 
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twee vormen: kapers, die geen genade schonken en - in het al¬ 

gemeen - terechtstellingen. Ten aanzien van het eerste punt, 

moet ik mii bepalen tot de verwiizing naar de z.g. "roversvlag", 

in een seinboek van 1707» waar ik aanstonds op terugkom (zie 

onder II, C 3). Hopelijk is een onzer lezers op dit punt beter 

geïnformeerd. 

2. Wat daarnaast de voltrekking betreft van aan boord gewezen 

vonnissen, het woordenboek ondersteunt ziin omschri-iving met 

een citaat dat enkel spreekt over bijeenroepen van de kriigs- 

raad en het uitspreken van het vonnis, maar niets leert over 
een executie; 

1739 'He Fiskaal doet den eisch tegen de misdaadigen op de 
bchepen;_ over welken de Krijgsraad, door het waaien der Bloed- 
vlagge bijeen geroepen ziinde ... vonnis striikt.." 29). 

3. deze voorstelling wordt bevestigd door het gebruik op de 

vloot van TROMP en later op die van DE RUYTER, toen de rode 

vlag aan de vlaggestok het sein v/as voor houden van de krijgs¬ 

raad, ook ''secrete raad" genoemd, waarin bii een vloot van eni¬ 

ge omvang alleen de vlag-officieren plaats namen of de oudste 

kapitein van elk der admiraliteiten. De taak van die raad was 

allereerst - geliik de naam ook aan0eeft - het voorbereiden 

van kxiigsoperaties. Ziin taak als militaire rechtbank was niet 

meer dan een nevenfunctie: 

1639 "lieten v/ii de roode vlagge wai,ien en hielden Criichsraet" 
30;. 
1675 Wanneer den Admirael Generael den Krijgs-Raet aen boordt 
begeert te hebben, sal hii een roode Vlagge van siin Compagne 
laten wayen, ende een schoot schieten..." 31). 

4. Anders dan in onze tii'd, met ziin logische organisatie en 

ziin surikt geregelde voorschriften, vinden wii in vorige eeuwen 

een weldadig aandoend gemis aan koude, rationele bedriifsvoe- 

ring. Dit maakt het mii, ondanks het bovenstaande, mogeliik de 

definitie van het Woordenboek te bevestigen, met een tweetal 

andere voorbeelden: 

1615 "Den 6.heeft den Admiraal laten vlieghen de bloet-vlaghe 
van de Compagnie, ende in den top de orangie, geliick mede al¬ 
le de andere schepen ghedaen hebben; ende.... heeft den fiscael 
. e : ' gHelesen. .. ende is terstonts de executie vol- 

1765 "Om half 9 wierd er krijgsraad gehouden, ziinde de State¬ 
sts aan de vlaggestok opgeheesen... Ten half 10 uuren schey- 
den de knigsraad en wierd, na het ophaaien van de bloedtvlag 
de sententie eerst voorgeleezen... welke aanstonds wierd ge- 
executeerd en na hetzelve de bloedtvlag neder en de orincevlae- 
weder opgehaalt" 53). ——-°- 

Men ziet dat de kriigsraad hier biieen wordt geroepen met een 

geheel ander sein (statengeus), dan hetgeen dient om de te- 
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rechtstelling aan te kondigen. Dit geldt ook voor het "bericht 

van 1615, want Spilbergen roept zijn -’Breeden Raet", die de 

schuldigen moet veroordelen-, aan zij’n boord met een witte vlag. 

5» iüen zou uit het voorgaande kunnen af leiden dat er - althans 

in I0I5 en 1765 - een principieel verschil bestond tussen de 

zitting van de krijgsraad, die het vonnis wijzen moest en de 

uitvoering van dit laatste, dat blijkbaar niet door deze raad 

in zi-in geheel - werd biigewoond, en waarvoor een afzonder¬ 

lijk sein (de rode vlag) het teken gaf. Anderzijds is er op 

grond der gegevens (uit 1639, 1673 en 1739) alle reden verband 

te leggen tussen gebruik van de rode vlag voor kriigsraad en 

terechtstelling beide. Was het een het gevolg van het ander? 

Is het - een tiidlang - gebruik geweest, dat de kriigsraad di¬ 

rect na het vonnis aanwezig was biï de terechtstelling, zodat 

men met één sein kon volstaan? 

6. Hoe dit zij, de rode vlag was in dit geval geen tactisch, 

maar een z.g. pits^aarsein (van Maleis bitjara=spreken, dus 

bijeenkomen voor overleg). Verdere, dergelijke seinen, waarbij 

een rode vlag werd gebruikt, geef ik hieronder weer; dat voor 

dit doel ook andere vlaggen dienden, spreekt wel vanzelf. Be¬ 

langrijk is dat in deze gevallen aan de rode kleur, evenmin 

als bn tactische seinen (zie onder B 3) een bepaalde beteke¬ 
nis kan worden toegekend. 

Als den Admirael Generael aen boordt begeert te hebben 

woontfLten^en Ifn rooï^eufvAn^e vïlgSsïock vafde86” 

vlaggestock op de Boeghspriet-' /oode wlmPel voor van de 

XLe--1'‘°d-e vlag als onderscheidingsvlag. 

1. In het voorgaande was slechts sprake van een gebruik als 

seinvlag, dus voor het geven van een bevel (aanval, vuuropenen) 

of het doen van een mededeling (dreiging, hulproep, kennisge¬ 

ving) . De vlag kan worden neergehaald, zodra het bevel is uit¬ 

gevoerd, de mededeling is overgekomen of de gemelde situatie 
-heeft opgehouden te Destaan. 

2. Kaast de seinvlaggen kende men van oudsher vlaggen, die min 

01 meer permanent bleven waaien, zoals de natievlag, de comman- 

dovlaggen 01 wimpels en de eskadervlaggen, die de schepen van 

een onderdeel voerden ter onderscheiding van andere. Ik kies 

voor de laatsce groep het woord ondersoheidingsvlag, al heeft 
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dit een andere betekenis in het huidige spraakgebruik (sein- 

\la0 van bepaalde betekenis, vlag gevoerd door een hooggeplaatst 

persoon, geen bevelhebber wezende); 

1625 "...the Admiral's squadron to wear red fla^s and red oen- 

bSleSf?tsh?r,rif0PHaSt head- the Vice Admiral's ^uaSon??? 
Dlue ilags and blue pennants on the foretopmast. ..“ enz. 35). 

3. Het voorgaande doelt op de bekende, Engelse indeling dn drie 

eokuic'Uio, met de rode, witte en blauwe vlag onderscheiden (de 

witte en blauwe zün blijkbaar later van plaats verwisseld). In 

de slag bij Lowestoft droegen de 7 Nederlandse eskaders ver¬ 

schillende vlaggen op verschillende plaatsen met hetzelfde oog¬ 

merk. Een rode vlag was daar niet bij. Dit was wel het geval 

bi.i de ,/est-Indische Compagnie, maar er is weer geen enkele aan¬ 

wijzing, dat daarbij aan de rode kleur meer waande of betekenis 

toekwam dan aan die der andere vlaggen. 

.'•••de Schepen daer toe ghekoren, werden verdeelt in Iwpp 

^SsdreS;ihet-eerste“* soude de Bloêt-vlagh voeren Fet tweede... des mincen-Vlagghe" .. . 36). ca... i.et 

II — lot zover over het gebruik van de rode of bloedvlag onder 

diverse omstandigheden. Ten aanzien van de betekenis van het 

woord -bloedvlag” naast of i.p.v. ”rode vlag”, zijn drie ant¬ 
woorden denkbaar; 

A* —°-e-dyla^ ■ecn -^de3^^aa^^r_ro^jrla£ zonder meer. 
1; JJ1 dit seval heeft het woorddeel 'bloed” slechts" een seman¬ 
tische relatie met de rode kleur ervan en in :t geheel niet met¬ 

een begrip als bloedig of -bloederigheid . Men kan het verge¬ 

lijken met bloed” in v/oorden als ’'bloedkoraal”. 

2‘ Ik ben Seneigd dit aan te nemen, nu onze oude zeevaarders 

klaarblijkelijk geen verschil maakten tussen de beide begrippen. 

In het voorgaande werd al gewezen (I, D.3) op de onderschei- 

dmgsvlag, die met -bloedvlag werd aangeduid, zonder de minste 

aanwijzing, dat het daarmee voorziene eskader een andere (b.v. 

gevaarlijker) taaie had, dan het tweede: dat de prinsenvlag 
voerde. 0 

3- Het valt daarbij op dat bepaalde personen, b.v. de admiraals 

TnOiviP en mE EUYTER, uitsluitend spreken van "rode vlag-’, ter¬ 

wijl anderen in die gevallen de uitdrukking "bloedvlag” prefe¬ 

reren voor precies hetzelfde sein. Dit blijkt overtuigend, wan¬ 

neer men naast het bericht van TROMP (kort voor de slag bii 

Buins, zie eerder onder I, C.3) de overeenkomstige mededeling 

van de kapitein WATERDRUKCKER aangaande dezelfde handeling legt- 
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raet"'.“eten Wl1 de r00de vlaS6e waiien en hielden Crüchs- 

tenyraet"Lj7)!' llet terstont d® bloet-vlaoh waiien om secre- 

4. In 1665 heeft admiraal STKIiHfGwBlil-s secretarie het onver- 

anderliik over de “bloedvlag-, terwijl de schriiver van ziin 

seconde, de kapitein TJJSEK HIDDBS, in al die gevallen -rode 
vlag- schrijft 38). 

5. Ook in ingeland placht men wel over de "bloody flag- te spre¬ 

ien11 6Wal als de z-6- Sighting Instructions het 
heboen over de "red flag": 

flag on' the tw° s™s »* Putting a red 
1666 "our General hni tc\ fn£a£e with the enemy" 39). 
masthead, the fight "began.?.UP40)? °loody flas at the fore top-- 

B. llogd^hAet.^rod^v,i^vaL^n bijzondere ta>a^p. 

. /eelal wordt aangenomen, dat de bloedvlag niet een gewone 

rode vlag was, maar dat daarop een bepaalde tekening, meest van 

en arm met zwaard moest ziin aangebracht. Peze wis is af^ 

ld van enkele schilderijen en prenten, waarin een vlag met 

Z° n 11 guur duideliik te herkennen valt. J.IdffiTTENBACH 41) 

Beeft er een afbeelding van. Ik noem nog de volgende voorbeel- 

naar^een^ekening^an^VAE PEE1vlLPk)lliH, iemata (aoor C. DAMOïiiTö 
•unties de vlag waait van dtvRulV- ?et thlp zeilt in si-n 
1639 Schilderij (door HTOmcg1f§gmOTL?gsde 

Lowestoft. Hij plaatst de vlag met arm en Vt de slaS »i.1 
de vlaggestok achteruit 44-). b ‘ en Z//aard eveneens aan 

2. hu zij men er eensdeels op bedacht, dat de zeeschilder uit 

dingen^^ J°0P Uet* 0p «*»• «««.1- amgen van die zeeslagen, voeren onze vlaggeschenpn 

- "***•» *5>«....«.» j’.tjz 
Zulks wil ““.en ilet Zwaard evenmin nog kunnen herkennen 47). 
ullts wil met zeggen dat het bestaan van zulk een vla- ,„t 

worden ontkend, maar wel dat het geenszins zeker is of°inder 

daad de uitdrukking "bloedvlag" op deze vlag ( en alleen T i 

m betrekking moet worden gebracht. ’ ( °P ®} 

"zeerove'rsvlag^d!08*-11" ^ ^ °P de genoemde 
eeroverevlag , de enige die gevonden werd in een authent-i , 

bewijsstuk, te weten een seinboek (zie hiervóór l“ci) 

De nguur op deze was nog „at uitvoeriger dan de 
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behalve de arm met zwaard, bevatte ze bovendien een doodshoofd 

en een gevleugelde zandloper 48). 

c* §l^Mv^£.^was_.4e_iiaam_ van_een (gewone) rode vlag in biizon- 
dere gevallen. u-- — 

1. Volgens de aanhangers van deze opvatting is er wel degelijk 

verband tussen het woorddeel "bloed" in bloedvlag en de gedach¬ 

te aan bloederigheid. Daarom zou "bloedvlag" moeten behoren tot 

dezelfde groep als "bloedraad", "bloedbruiloft- en dergelijke, 

waarbij veel bloed vergoten wordt. Het Woordenboek schijnt meer 

oi minder tot die gedachte over te hellen. Ook de heer VAD' DE 

KETIERIJ voelt voor deze mening. 

2. Het is daarbij opmerkelijk dat het de meeste van zijn be¬ 

wijsplaatsen ontleent aan literaire bronnen, zoals aan de dich¬ 

ter WEüTERBAEN en de toneelschrijver A88ELIJK. Evenals bij de 

zeeschilders immers, kan onder hen de neiging bestaan de 

"bloedvlag" romantisch te beschouwen en dan ligt het meer voor 

de hand om dit woord te associëren met bloederigheid en bloed¬ 

vergieten, dan met het nuchtere idee, dat "bloed" hier niet an¬ 

ders dan "rood" betekent. De heer VAK DE KETTERIJ voegt hier 

nog een verwijzing bij naar VOSDEL, uit wiens toneelstuk »Zung- 

chin ik hier het volgende citeer: 

ipn7uiBrSnÊ;t waFfns’ brenSt geweer... En paerden... Men steeke 
voörVrV~waperuV- 49).“°®* de hofklok kleppen Te wapen mannen: 

3. Men moet met VODDEL altiid oppassen, in de zin dat deze dich¬ 

ter terecht de reputatie heeft een uitstekend kenner te ziin 

van allerlei soorten vaktermen, ook op nautisch-kriigskundig 

gebied. Hij zal de biina nooit vervormen, terwille van zijn 

j-antasie en daaruit geboren dichterlijk beeld. En inderdaad 

wordt hier aan "bloedvaan" - synoniem, als wij zagen, van bloed¬ 

vlag - niet het minste geweld gedaan. Het woord wordt zakelük 

georuilct, in de zin van aanvalssein of een waarschuwing voor 

gevaar, zonder dramatische verbinding met de gedachte aan 
bloedige strijd. 

4. Wat minder nuchter schijnt BRAADT te ziin met zijn gebruik 

van het pleonasme "roode bloedtvlagh", die de Engelsen in 1665 

hesen op het kasteel Kormantijn 50). Maar deze dichterlijke 

vrijheid mag suggestief ziin voor de relatie, bloedvlag - 

bloederigheid, ze mist naar mijn oordeel elke bewijskracht. 

Hetzelfde geldt voor een citaat, dat de heer VAK DE KETTERIJ 

ons schonk uit een weinig bekende dichtbundel: 



1713 Gins_waeit^de,_bloetvla£ van de wallen... 
,een oegst van rampen vallen, 

erwijl my *t bloet in doogen spat" 51). 

5. in dit verband is het zeker merkwaardig dat iuist de latere 

ïstonci dit verband, bloedvlag - bloederigheid in sterke ma¬ 

te hebben gevoeld en m hun werk gepropageerd. Dit geldt in de 

eerste plaats voor DE JONGE, die in zijn reeds aangehaald ci- 

_aa °nS onderwil'st dat de rode seinvlag enkel bloedvlag 

v.eid geheten wanneer de vijand moest worden aangetast"'. Het 

insen of uitsteken van die vlag wordt zelfs een groots, drama- 

ïsch moment5 her sein, waaronder de Nederlanden ‘'zoovele en 

ZOO luisterriike overwinningen hadden bevochten" 53). Ten bewij 

Z-1 Vdri d6Ze rt6lllnS Clteert hii eec- bewering van EWINNAE, die 
ik aanhaal uit het oorspronkelijke: 

alle sla&ordens sell^6°m “et 

6. Dit "beroemde teken" nu, was - zoals DE JOK GE erbii voert - 

et uitsteken van de "roede of Bloedvlag- en hii verwi-jst ten 

ovezv oede m deze noot ook nog naar BhAkDT, die hii klaarblil- 

e l,k slecht heeft gelezen, want die auteur spreekt op deze 

f enkel van het "beraamde sein". Zijn verslag van de Vier¬ 

daagse Zeeslag volgt goeddeels het "Officieel Verhaal van de 

e epu eeiden en daar vindt men de lezing van s#mw met de 
volgende woorden vermeld: 

Seres??ve?rt™ hêtSb“almdf zeynS?n0?nS°n te hee« 

alle de ende 

!lif Uidt SSen tWlHfel 0f ln herhaal wordt met het "be¬ 
raamde sein- inderdaad de bloedvlag bedoeld, die (zoals het 

seinboek aangeeft) onder meer diende als het sein om met hrt 

cat e“ het"1^4 * T“ ««•. mystifi- 
schil v *lnZ1Sen vm beraemd “ beroemd, slechts het ver¬ 

velen oZ ~ ”*** °P het eezaS van DE JONGE, 
en onzer later het slachtoffer. De bloedvlag kree" zo een 

aureool van heldhaftigheid en beleid, die nooit de bldoelw 

“ geweest en zeker door onze grote zeehelden niet zou zlta 
begrepen en gewaardeerd. ^ 

-bloedvin bL'ef1/".kr“PaChtiS 8tr"“ °" het ~eel 
, . dVla® ln semantische relatie te brengen met 

t TsXv-met "rooa"-Een 2elfds 
• . dere samenstellingen, met het woord "bloed" in het 
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eerste lid. Men denke aan een woord als ‘'bloedhond", dat al 

vroeg de betekenis kreeg van een v/reed, verscheurend beest 57); 

teiwi.il het ten rechte niet anders is, dan een zeer goedaardige 

speurhond, met een biizonder fijne neus. Of het woord "bloed" 

dat oorzaak is van zijn ongunstige reputatie, komt van ziin 

eigen edel bloed 01 van zi"in gevoeligheid voor bloedsporen, 

is geen uitgemaakte zaak 58). Het schijnt soms of mensen gebio¬ 

logeerd ziin door de drang om bepaalde woorden ten koste van 

alles een griezelige of romantische inhoud te geven. 

.Onze conclusie luidt voorlopig, dat het tenminste onze¬ 

ker is of de rode vlag oorspronkelijk wegens haar zichtbaarheid 

op zee als een seinvlag is uitgekozen of omdat ze door haar 

kleur, die aan bloed herinnerde, een iel en dreigend karakter 

had. Evenmin valt nog te zeggen of ze haar benaming "bloedvlag" 

dankue aan die gelijkheid in kleur of aan de natuurlijke asso¬ 

ciatie van bloed met dreiging en gevaar. 

vVel kunnen wij stellen dat de omschrijving in het grote 

Woordenboek op ziin best onvolledig is. Een ruimere definitie 

is nodig, o.v. in plaats van "sein tot den aanval" een zinsnede 

ais "gehesen op schepen voor het aangeven van. bepaalde, tacti¬ 

sche handelingen, zoals verkenning van en actie tegen de vij¬ 

and . Maar laten wij een formulering liever over aan de deskun¬ 

digen, wanneer meer materiaal is verzameld. 

Een nader onderzoek van deze kwestie dient verder terug te 

gaan in het verleden, ook in buitenlandse bronnen (met name 

Portugese en Spaanse). Veel meer dan het weinige, hier genoemd, 

kan door gezamelijke inspanning worden bijeengebracht in ons 

blad. Men zie het voorgaande slechts als een toelichting, waar¬ 

in is getracht de diverse vraagpunten systematisch af te hande¬ 

len. Daarbi-i bedenke men dat bewijsplaatsen uit z.g. diplomati¬ 

sche bronnen (registers, instructies, rekeningen) voor de his¬ 

torie meer waarde hebben, dan 'die uit gedichten of verhalen met 

een literair karakter. Ten slotte zal het gehele seinwezen onze 

aandacht moeten hebben, wil de plaats van de bloedvlag daarin 

gezien worden in de juiste verhoudingen. Het woord is thans 
aan onze lezers. 

NOTEN, 

1) ^Woordenboek der Nederlandse Taal II, 2 (1903), kol. 2887. 
2) Groot -Woordenboek der Nederlandse Taal (1961), blz 282 
3) Deel 4, blz. 541. ~ 
^) De nieuwe methode schijnt te zijn bedacht door de Fransen in 
nee midden van die eeuw, maar werd eerst in 1793 in de Engelse 
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ingevoerd. Zie voor de oude seininstructies: J.S.CORBÉTT 
JniLij^ncti_or_s_JX>j50jjyy-65 Navy Records .Society 29 (1905)’ 

?v Idem 55 (1908). Gemakshalve citeer 
262-264 °269 °2■ 3°en ’Z!L~3kgtory_pf ..aaval tactics (1942), blz. 

5^ÏaS;D1;.- _^scMedenisrvan het Nederlandsche zeewezen T 
(.-Lbtö^;, blz, y$6x en 937. ■ -- 
6) ci.ü .BACKER DIRKS, _D.e Nederlandsche zeemagt in hare vprsnhiu 
llSde^torJc.en^escEitst'tï (1867)7 -&-XS2Smk. 
2q-1 *J • •oIj0iv’ B-4QlLiei_2;n3-ii4ansz■. de Ruyter (1928), blz. 250 en 

blzJ Geschiedenis vai^j^dgidjmd^Jber zee II (1940), 

Ir' Vverken kinschoten Vereeniging VII 
waarde l ±Z ‘ 20/"' d® daarbij' geplaatste noot 19 heeft weinig 

blz ~^scbkecLenig-y.an Nederlandsch-Enrii_e II (1938), 

blz Bo2Qrfnïï^tn)]-4ededeelinLen Historiscli Genootschap VI (1883), 
?ov- T ’. ^med®deling van Drs. C.VM DL KETTERIJ). V 
n ^-1 gemeen Rijksarchief, Loketkas Admiraliteiten, 18 

7e)ReeksradeelVvTiq?8lrlf?dSC«? Geschiedenis en Oudheidkunde 
WEBER). C1937), blz. 82 (mededeling van Br. R.E.J. 

van karE+ï?S gijksarchief, Liassen Admiraliteit, 1617, brief 
] 5) KoïtP Ki^nbf ?renf fflededelin6 van Dr“ K-E.J.WE3ER). 

^^^jAeickenin^e. . . door 
(1911) ™ 59-60. ^ ’ n d'inscbL°ten-Vereeniging III 

17) DÊ^ORGE^f^bilrfe?; d^^ai5kg£kers (1949), blz. 46. 

Ruiter * f1687)' \ 

veldJj Sif * 1673^(19^0 

ïïfsirmiz (1895)> biz- «•$ Gour- 
pG<( “(tï:-oïi?£K’ blz* 152 Cart- XXVI). 
21^ WARnSINCK, blz. 154 (art, XXXI). 
i,-4o^-q^ï^Ae^Rhi_li£pe_Ecévpst de Beaulieu-Pe-rs^n 
1827y, ed. Ch.Djfi LA RCNÖIERE (T9lfT~bT?—TT* TTIJNKT ) b/lüs 
Dr R.E.J.WEBER). ^ oiz. 15 (mededeling van 
23) STAPEL, III (1939), blz 102—toz 
24) ROBINSGIi, blz. 124-125 ‘vV T?s° ?nz Xnn 
pc.) m r nn wPD m ■?* 1/ö> 2°3, 309 en 559. 
7iva -‘J lromp_ en de Armada van 1639 (1941)- L VaN ptt 
blztS oörLo:?7'Tie" dfRkTlV-XIx (1659 )f 

26) WARNSINCK, blz. 143, 154 on 153 (a-r-t yyyt 
27; ROBINSON, blz. 153 {art 9 er'o ^ ^11). 
28 HMiri, blz. 154(209xS75)- 

blz.°363?t Ult“ Gjsgenwpordige Staat van Holland I (1739), 

raai2 Maart e_n^Harpe r ts z o 
schip Imëïïa TiTdiF~i^r'1^5'9i^t^^^#7^oiTY^£l.Xan _;s lands- 
3TT fc^sTSWTbriTTflTit2’ xSi)? * * LTrW3lTs biz.3Ü47" 
32) De reis om de wereld van jn-n-io 1)0,- 
schoten-VerëenTgïng“'Xl7fTl"'» derken Lin- 

32) Algemeen Rijksarchief, Aanwinsten*1894, inv.l9e, fol.17-13 
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fuIraSf’bA?^9 en 151 (art’ mi* OT e“ XXIII>- 
36) JOANNES DE LALT laerlijck verhael enz. IV, Werken Linscho- 
ten-Vereenigmg XL (1917), blz. 11-12‘en 72. 
27) Zie noot 30 en VAN AITZEMA, blz. 226. 
38) HAAGSMA, blz. 468-482. 
39) ROBINSON, blz. 152. 
40) B.LUBBOCK, Barlows journal of his life at sea in King's 
fRl]?s4. 4a^-° aM Wgjg.t Indi.amenjmd_other; jnerchantmen "from 1659 tn 
A-Ay. x (-L934;, biz. 125 en 00k 104. - 
41; J.FURTTENBaCII, Architectura navalis (1629), plaat 14, biz. 
102, waar een.schip, van achteren ingezien, van de campagne een 

Dr^RIe?J.WEBER) ^ ^ ^ op&elleven coutelas (mededeling van 

d2} ^ 'E*^IAS, De vlootbQuw in Nederland (1933), afb. 5. 
05W»?^ Armada van !639, afb. 10 en tendele vergroot in; 
0. WARNER, De „grote zeeslagen uit de Keschiedenin m c 20 

44). Thejecond DutchJIaFTl96V); blz? lö" TÏÏItgave vaii Nation^l^ * 
Maritime Museum at Greenwich). 
43) B.v.: DE BOER, Armada van 1659. afb. 9 en 12. 

2ie GARNER, blz. 45, naar een schilderij van VERBEECK. 

VrocPui^x&Ob)6 Plaat bii M0ELEkA> I> blz- i|'8 (schilderii van 

Aiskg'sgSw^’brDIfw^—S"Che VlSR °P--d-e wereldzeeën III (De 

50) Imim, b°beièl? 9*ik“' ed- H-c.BiRacnB (1910), blz. 760. 

51) ZEEUS, Overgebleven Gedichten 240 (1713) 
52) Zie nootT^ 
53) DE JONGE, II, blz. 812. 

(1666)S^blz^3• SJlJlm!?:tersche. krakkeelen 

\ LLAI'.DT, hlz. 492: VAN AITZEMA, le druk XII-XLVI blz. 40 
56) Zie noot 21. s 
57) W.N.T., kol. 2882, zie noot 1. 
58) W.P., deel 4, blz. 32O5 VaN DaLE, blz. 281. 
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COLLECT IEE1^8 EN TENTOONSTELLING E N 

BIJ DE ''WASA''-TENTOONSTELLING 

Net Maritiem Museum •Prins Hendrik■■ te Rotterdam heeft tot 30 
oktooer a.s. een kleine rondreizende tentoonstelling over het in 

lo28 vergane oorlogsschip “Wasa1' binnen de muren. 

De ‘'Wasa1' - 64 stukken, 133 matrozen en 300 soldaten, gebouwd 

door de Nederlander HENRIK HYBERTSSON, kiel gelegd 1626 - maakte 

10 augustus 1628 zijn eerste en tevens zijn laatste reis. Nauwe¬ 

lijks wasemen “los voor en achter1', toen het schip door een wind¬ 

vlaag op één oer ging liggen. Het water gutste de geopende ge¬ 

schutspoorten binnen, het schip kapseisde en zonk in de Stock- 

holmse haven. Op ca. 32 meter diepte bleef het liggen. 
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Het onmiddelliïk ingestelde onderzoek leverde geen resultaat 

op. De mogelinke oorzaken: teveel tuig of te weinig ballast, 

te hoge opbouw of te weinig diepgang e.d. bleven onbeantwoord. 

Twee faktoren hebben hierop mogeliik hun invloed doen gelden. 

Ten eerste was de bouwmeester tiidens de aanbouw overleden en 

ten tweede had de koning van Zweden de bouwplannen persoonliik 
goedgekeurd. 

Ook werden direkt pogingen in het werk gesteld om het v/rak 

te lichten. Eerst in 1663 slaagde TBBILEHE» erin met behulp van 

een duikerklok een viiftigtal kanonnen uit het wrak en aan de 

oppervlakte te orengen. Daarna wordt het bestaan van het wrak 

met een enkele uitzondering vergeten. Het was tenslotte de ama¬ 

teur historicus AHDERS ik Ai, ZEN, die in 1956 het wrak herontdek¬ 

te, waarna het met hulp van particulieren en overheid op 24 

april 1961 boven water kon worden gehaald. De tentoonstelling 

in Rotterdam laat het ••hoe'1 aan de hand van foto's en tekenin¬ 
gen duideliik zien. 

Het hoeft geen betoog, dat de werkzaamheden verbonden aan de 

conservering van de vondsen ongekende problemen met zich mee 

bracht. De houten voorwerpen b.v. zouden bi.-j natuurliike dro¬ 

ging krimpen en barsten, De "Brederode"-vondsten in het Scheep¬ 

vaartmuseum te Amsterdam leveren er de voorbeelden van. Voor de 

houten voorwerpen van de "Wasa" wordt polyethyleenglucol ge- 

oruikt. Deze stof neemt de plaats van het water in. Als het 

hout droogt worden de door het water afgebroken houtcellen opge¬ 

vuld en versterkt. Uiteraard bliïvon misvormingen, welke zich 

tiidens het verblijf onder water hebben voorgedaan, bestaan. De 

15.000 m eikenhout van do romp worden door regelmatige besproei¬ 

ingen met o.a. deze stof langzamerhand gedroogd. Men hoopt dat 

op don duur voldoende conserveringsmiddelen de romp zullen heb¬ 
ben gepenetreerd. 

het einde van de werkzaamheden rondom dit wrak, waarbii het 

catalogiseren, localiseren en vaak ook identificatie en be¬ 

schrijving der ca. 25.000 losse voorwerpen niet mag worden ver¬ 

geten, is nog niet in zicht. Bovendien dienen tiidens deze con- 

serveringswerkzaamheden niet alleen naar nieuwe methodes te 

worden gezocht, maar ook bepaalde inzichten en bii nader inzien 

voorbarige conclusies (die helaas al in veel publicaties ziin 

verwerkt) te worden herzien en aangepast. Mogeliik is dit alles 

van invloed geweest bi.i de samenstelling van de tentoonstelling, 
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ciie immers meer op de achtergrond van de "Wasa" en de berging 

dan op de uiteindeli.ike resultaten is gericht? Voorts zijn op 

de tentoonstelling enkele voorwerpen in natura, andere middels 

epoxihars-copieën te bezichtigen. Wie deze expositie met kennis 

van het voorgaande bezoekt, zal er gaarne vertoeven en met ons 

na afloop zeggen dat het naar méér smaakt. 

De vondsten immers geven een pracht doorsnee van leven en 

werken op een nauwkeurig vastgesteld tijdstip. Een ieder voor 

wie de maritieme geschiedenis méér is dan "varen is vechten" of 

"navigare necesse est, vivere haud1' zal dan ook gaarne nader 

kennismaken met de resultaten van dit gigantisch projekt. De 

hoop deze nog eens in “Prins Hendrik"’ te zien wordt ingegeven 

door het feit, dat dit museum als vervolg op de tentoonstelling 

"Wrakhout, tentoonstelling scheepsopgravingen N.0.polder-' on¬ 

langs "Gekeerd Getij"' naar Rotterdam haalde. Beide v/aren dit 

exposities die zaken lieten zien uit het leven van de alledaag¬ 

se mens, zaken zo vaak vergeten bij het releveren van felle zee¬ 

gevechten en voortreffeliike admiraals. Als we er echter van uit 

gaan, dat het museum mede tot het terrein van de wetenschap der 

geschiedenis behoort, mag men niet aarzelen te voldoen aan de 

opdracht van de historicus de méns te laten zien; "L'être humain 

sentant, pensant, souffrant, agissant1'. Maritieme historie is 

meer dan een schatkamer der scheepvaart, waarin zich een rijke 

boekenschat, kosteliike schilderijen en modellen, oude globes 

en eresabels bevinden, maar waarin de stoffen ontbreken zich een 

voorstelling te kunnen maken van het levende. 

Het is daarom, dat we ook deze bescheiden tentoonstelling in 

het Maritiem Museum "Prins Hendrik" niet alleen graag verwelko¬ 

men, maar het ook "willen zien als een belofte tot meer. 

S.W.P.C. Braunius. 

HET MARITIEM MUSEUM TE HAIFA 

Het Maritiem Museum te Haifa is in 1951 opgericht tot bevor¬ 

dering van het onderzoek naar de ontwikkeling van scheepsbouw 

en scheepvaart in het Middellandse Zeegebied en de Rode Zee als¬ 

mede op de Tiger, de Eufraat en de ITijl, van de oudste tijden af 

tot op heden. Het museum is niet alleen met een wetenschappelijk 

doel opgericht, doch het wil tevens een goed begrip voor boven¬ 

genoemde onderwerpen verbreiden en educatief werkzaam zijn. Op 
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ae maritieme geschiedenis van het joodse volk is in het bijzon¬ 

der de aandacht gevestigd. 

Voor dit alles.is de tegenwoordige behuizing onvoldoende, 

doch plannen zijn in bewerking voor een ruimer gebouw op de hel¬ 

lingen van de berg Carmel. 

leneinde meer bekendheid te geven aan het werk van dit museum, 

wordt door ''The Maritime Museum Foundation" een bulletin (Sefu- 

nim) uitgegeven, dat afbeeldingen uit de collecties alsmede bij¬ 

dragen van deskundigen bevat. Deel I, dat in 1966 is verschenen 

(Hebreeuws, Frans en Engels, 78 p.), brengt de volgende artike¬ 
len i 

Henri Michel, A propos d‘un cadran solaire de Harvolck. 

A.Kindler, Maritime emblems on ancient Jewish coins. 

J.Leibovitch, Fragment d‘un sarcophage Egyptien au musee maritime 
de Haifa. 

Ruth Sofer-Ovadia, A bronze figurine of Tyche. 

M.Pliner, The sailing ship of Bet-Shearim. 

Y.Meshorer, Coins of the city of Gadara -struck in commemoration 
of a local naumachia. 

A.Ovadia, Funeral stele of a seaman of the Roman period. 

G.Radan, Attic kylix with four warships. • 

A.Ben-Eli, Reconstruction of a warship from a wall painting in 
a catacomb in «Jerusalem. 

De aflevering telt 30 illustraties op acht platen. 

/oorts is een vouwblad in oblong formaat verkrijgbaar, dat het 

wnde terrein van het museum met zijn belangwekkende archeolo- 
gische bi-izonderheden illustreert. 

R.E.J. Weber. 

MUSEUMSCHEPEN V 

noemd woSSfn ïoch hel?? flup '„mBf• geen museumschip ge- 
de -Buf?U®nioo? As Hi meB5?G?U;e-SaVne d0 »eschridvLlvan 
Nederland is immer? zo aA'aaS e?t? “ d0ze rubriek opgenoien. 
een na oudste schip van do m^fwM^Sh^I^i^.11^ °P 

--"“s- "■Buffel" (Marinp^etablissement te tmsteraa^ 

In 1867 voteerden de Staten-Generaal, onder de indruk van de 

gespannen situatie in Baropa (annexionistische neiging 

reen. „oonemende tegenstelling tussen Frankrijk en eerstge¬ 

noemd land) gelden voor de aanbouw van drie radschapen en toe 

monitors, bestemd voor de verdediging van de NederlLdse k^t! 
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angezien -s Riiks werf te Amsterdam nog niet was ingericht 

voor de aanoouw van pantsermaterieel werden de drie ramsche- 

pen alle buitenslands besteld. Eén hunner werd gebouwd op de 

v.’erx van Napier & Sons te Glasgow. Dit schip werd in 186? op 

staper gezet, op 10 maart .1868 te water gelaten en op 23 juli 

1868 door de aangewezen commandant, kapitein-luitenant ter 

zee J.A.H.nUGENHOLTZ, in dienst gesteld als Zr.Ms.”Buffer*l). 

De ''Buffel" was een ijzeren schip, lang over alles 62.68 m., 

tussen de loodlijnen 39.68 m. De grootste breedte bedroeg 

12 *?'5 m’: de hoite in de zij 7.44 m. en de gemiddelde diepgang 

4.72 m. De waterverplaatsing bedroeg volgens het oudste ïaar- 

boekïe der Koninklijke marine (1875) 2198 ton, de "vastgestel- 

ae bemanning- was toen 152 man (plm. 30 man meer dan de beman¬ 

ning bii de eerste indienststelling). De voortstuwingsinstalla- 

tie oesrond uit twee compound machines, ieder met twee cylin- 

aers. die een vermogen van 2200 paardenkrachten 2) ontwikkel¬ 

den? er waren vier ketels, die in 1876 te Feijenoord door 

nieuwe werden vervangen. Op de proeftocht werd een snelheid ont¬ 

wikkeld van 12.7 zeemülen. Her schip was voorzien van een pant- 

sergordel van smeedijzer, waaraan de dikte varieerde tussen 152 

en 16 mm,., deze gordel was 1.524 m. breed, hi en/an lag bij nor- 

mai.e diepgang plm. 3/5 onder en 2/5 boven de waterlijn. Het 

pantser var, de geschuttoren was van 280 tot 203 mm. dik, dat van 

de commandotoren li4 mm. en het dekpantser tussen de 25 en 19 

mm. De bewapening bestond uit twee Armstrong voorladers, kaliber 

25 cm., in een draaibare toren en vier bronzen dertig-ponders. 

Een model, afkomstig van de vm. Modelkamer van het Departe- 

menr van Marine en thans tentoongesteld in het Helders Marine- 

museum als d ruik Ie en van het R.i jksmuseum, is vermoedelijk door 

de bouwwerf aan het Departement geschonken. Dit model is als 

brik getuigd (mee twee ‘'driepootraasten -). Als de '''Buffel" ooit 

een dcrgeliik tuig heeft geveerd dan is dat maar kort geweest, 

nadien nad zi~ alleen maar twee korte zg. ■ seinmasten"'. 

De loopbaan van Zr.Ms., en later Hr.Ms. "Buffel' als werkelijk 

oorlogsschip was niet zeer spectaculair, vermeldenswaard zijn 

eigenlijk alleen een reis naar Antwerpen in 1871 - de enige bui¬ 

tenlandse reis, die de -Buffel” ooit maakte -én een aanvaring 

met Zr.Ms. rammonitor "Haai” in 1888. Enige verbouwingen en mo¬ 

dificaties hadden plaats;, zo verdwenen in 1880 de dertigponders, 

Noten zie pag. 55 
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'erd in 1883 "electrisch licht" - een zoeklicht - geïnstal¬ 

leerd, werden in 1887 de 23-centimeters vervangen door één ka¬ 

non van 2e> cm. achterlaad en werden in 1888 naast dat kanon nog 

aan. boord opgesteld 2 kanons van 7,3 cm., twee kanons van 3,7 

cm. en twee revolverkanons van 3,7 cm. In 1893 werd de "Buffel1' 

geclassificeerd als "pantserschip -. Brie j'aar later werd zi.i op 

‘s Rinks werd te Hellevoetsluis verbouwd tot logementschip; de 

stoomketels, de machines en het pantser werdén verwijderd en 
verkocht. 

Nadien heeft de ''Buffel1' vriiwel onafgebroken tot op heden 

dienst gedaan als wacht- en/of logementsschip, o.m. te Helle¬ 

voetsluis (1896-1920), te Vlissingen en te Willemsoord. De be¬ 

zetters hebben het schip, voorzover is na te gaan, vrijwel on¬ 
gemoeid gelaten. 

Thans doet Hr.Ms. "Buffel" sinds 13 mei 1931 dienst als 

wachtschip te Amsterdam (als zodanig voert zij de onderschei- 

dingswimpel van de oudst aanwezend zee-officier), tevens ter 

beschikking van de Technische Opleidingen der Koninklijke Ma¬ 
rine . 

. Het schip verkeert, zoals uit het bovenstaande duidelijk 

blijkt, niet meer in de oorspronkelijke staat en is ook om an¬ 

dere redenen niet te beschouwen als een ‘■'museumschip" in de 
engere zin des woords. Het op één na oudste 3) schip van de 

Koniiikli ike marine - volgend j'aar een eeuw oud - bevat echter 

vooral inwendig nog vele oorspronkelijke en interessante onder¬ 

delen. Win denken daarbi^ bijvoorbeeld aan de kajuitsbetimme- 

ring en de betimmering van de walegangen in het achterschip. 

Het bovenste dek, dat in vergelijking met de situatie op late¬ 

re schepen een opvallende indruk van ruimte geeft, ademt door 

die ruimte, de koekoeks met koperbeslag (waarschijnlijk ten¬ 

minste voor een deel nog de oorspronkelijke) en de brede ver¬ 

schansing ook nog zeer sterk de sfeer van 'tempo doeloe2 - en 

dat op een dergelijke wiize als bij geen enkel ander Nederlands 
oorlogsschip neer het geval is. 

Daarom liflrt het ons luist do -'Buffel" in deze rubriek op 

te nemen en de bi ina-honderdiariSe nog een lang leven toe te 

wensen, hetzii in haar huidige rol, hetzii in een andere functie 

waar zü kan dienen als tastbare herinnering aan het verleden 
van de Koninklijke marine. 

Als laatste bizonderheid zij nog vermeld dat aan boord van 
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Hr.Ms. "Buffel" nog in het zeer recente verleden op bescheiden 

wijze geschiedenis is gemaakt - en wel toen daar in de nacht 

van 8 op 9 oktober 1964 voor de laatste maal door bemannings¬ 

leden van één van Harer Majesteits oorlogsschepen in kooien 

(hangmatten) de nacht is doorgebracht. 

NOTEN. 

1) een - uit de aard der zaak oncontroleerbaar - verhaal wil 
dat deze naam, evenals die van de ramschepen "Schorpioen" en 
"Stier" gekozen is op initiatief van de dochter(s) van de toen- 
meilige Minister van Marine. 
2) het Jaarboek 1873-1876 vermeldt als machinevermogen van de 
"Buffel" 400 pk "nominaal" en 2200 pk "effectief". 
3) Hr.Ms. "Schox'pioen", thans dienst doende als logementsschip 
voor de MARVA-afdeling Den Helder, is plm. twee maanden ouder 
dan de "Buffel". Zij werd 18 januari 1868 te La Seyne te water 
gelaten en 17 mei 1868 in dienst gesteld. Dit schip is dermate 
vaak verbouwd en gewijzigd dat zeer weinig van de originele toe¬ 
stand te herkennen valt. 

-0-0-0-0-0- 

L I T E NATUUR 

BOEKBESPREKINGEN 

SCHEPPER, AGE. Roemruchte jaren van onze vloot ,__de_ Tweede Engel¬ 
se Oorlog 1663-1666-1667» Baarn, Eet Wereldvenster., 1966. 
I97 p., 14~afbeeldingen, 1 kaartje ƒ 17,50 

AGE SCHEPPER, bekend als schrijver over sleepvaart en redding- 

wezen, heeft ons deze keer verrast met een spannende beschrij¬ 

ving van de Tweede Engelse Oorlog. Het verschijnen van dit 

werk in ons huidig tijdsgewricht, getuigt van moed en vraagt 

onze hulde aan de auteur en de uitgever beide. Belangrijker 

nog, het is in ziin soort een voortreffelijk boek geworden, 

een voorbeeld van populaire geschiedschrijving, dat uitsteekt 

boven de schoolse verhalen, waarmee men vroeger de jeugd on¬ 

derwees over ons glorieriik verleden. SCHEPPER is immers niet 

blijven staan bij dc traditionele voorstelling van oudere, 

Nederlandse schriivers, maar heeft zich zeer veel moeite ge¬ 

troost om zijn kennis te verrijken uit diverse, gedrukte 

bronnen. Hoewel hii deze niet overal noemt - een lijst met 

bewijsplaatsen lag vanzelf buiten het bestek van zijn boek - 

is controle hierop niet moeilijk. Het blijkt dat hin' meestal 

te rade ging bij bekende publicaties over de Engelse zeege¬ 

schiedenis als EVELYNS en PEPYS2 dagboeken, de journalen van 

SANDWICH en ALLIN, OGG'S studie over KAREL II en COLENBRANDERS 
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Xeeoorlogen, die hii voortdurend - soms al te uitvoerig - in 

vertaling Leeft geciteerd. 

De^e werkwijze sluit helaas in dat de auteur op verschillen¬ 

de plaatsen kenneliik voorbii is gegaan aan goede, Nederlandse 

uitgaven en zich daarmee ernstig tekort doet. Ik moet het hij 

enkele voorheelden laten. In zijn verslag van DE KUITERS reis 

naar Afrika en Amerika (hlz. 9/11) herinnert niets aan diens 

journaal (Linsch.Ver. LXII) en evenmin lijkt voor de slag hij 

Lowestoft (blz. 39/48) of die hij Bergen (blz. 57/59) de studie 

van WARNSINCK te zijn geraadpleegde Van Vlootvoogden en Zeeslagen, 

resp. De Retourvloot van De Bitter). De politiek van LOUIS XIV 

was minder simplistisch dan SCHEFFER het voorstelt (hlz. 7 en 

7V76); men zie daarvoor het artikel van JaPIXSE in de Revue 

Historique XCVIII, met een aanvulling van PAGES. Zelfs voor de 

positie van Nederland, als zeemacht en handelsmogendheid, laat 

hij zich door Engelse schriivers leiden en daarbij niet eens 

door de nieuwste en beste (als BOXER, The Dutch Seaborne 

maar hoofdzakelijk door OGG (blz. 11/18; OGG: blz. 75. 222), 

hoewel hii de laatste zelf heeft betrapt op enkele van diens 

flagrante onjuistheden (blz. 121 en 140; OGG, blz. 502/05). 

Zo is een vertrokken beeld ontstaan, waarbij ook de kracht van 

onze vloot (met name op personeelsgebied) in verhouding tot de 

Engelse, veel te gunstig is afgeschilderd (blz. 24/26; OGG, blz. 

264/65). Dat de zeemanskwaliteiten der Engelse bemanningen laag 

waren, met hun in dienst gepreste matrozen (SCHEPPER schrijft 

i.p.v. ''press-gang - het mij niet bekende •'pressinggan" ) en hun 

gentleman-commanders", is een ander idee van OGG, die het be¬ 

staat de hertog van YORK - een der bekwaamste organisators, die 

de Britse Marine gekend heeft - te kwalificeren ais een "jacht- 

zeiler" (blz. 265; SCHEPPER, blz. 26). Niet minder boud is de 

bewering, dat er een "ruime arbeidsmarkt" voor de Nederlandse 

vloot was en dat wij, dank zij de eigenschappen van ons meer 

bevaren volk met kleinere equipages volstaan konden. Men sla 

maar eens op wat b.v. ELIAS (Schetsen Gesch.Ned.Zeewezenj over 

deze kwestie gezegd heeft: Ook de bevelvoering zou bij ons minder 

zorgen hebben gebaard, "omdat er zoveel doodgewone koopvaardij- 

mensen belangrijke marineposten bezetten", hoewel door "indivi¬ 

dualisme" (lees: tuchteloosheid) en "opportunisme"' de goede 

plannen te vaak doorkruist werden (blz. 192). Anders was het in 

.Ingeland, waar door "dwage standsvooroordelen- een "feodale hiër¬ 

archie- slechts "heren-admiraals•1 de eer liet. Hoe déze lieden er 
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ooit in geslaagd, zo vraagt de nieuwsgierige lezer zich af, 

de onzen op de vlucht te drijven? Vanzelf heeft de schrijver 

ook hierop een antwoord: het was de "gewone"Engelsman, in 

deze dagen al een "knokker" met gevoel voor discipline, die 

de zegepraal bevocht, terwille van snelle gezinshereniging 

(blz. 25, 26, 95, 97, 110, 192). 

Men krijgt uit deze eenzijdige voorstelling, de indruk dat 

SCHEFPER het verleden te veel door een rode bril wil zien, 

d.w.z. het wil beoordelen met de "democratische" maatstaf on¬ 

zer huidige samenleving. Daarom staat hij te subjectief te¬ 

genover zijn onderwerp en verzuimt zich te verplaatsen in de 

gedachtenwereld van vroeger. Zo spijt het hem (zie blz. 10) 

dao de Britse commandeur HOLMEE de basis van onze slavenhan- 

ClgI (ot.George del Mina aan de Goudkust) niet met de grond 

gelijk heeft gemaakt: dit -'ware beter voor onze nationale eer 

geweest'. Maar men kan toch moeilijk eisen van onze 17de 

eeuwers, met hun ethische begrippen hun tijd twee eeuwen voor 

te zi-ini Soms heeft dit stokpaardje de auteur tot een dwaze 

vergissing verleid; dit is bijvoorbeeld het geval, waar hij 

het ambt van ruwaard van Putten, dat CORNELLS DE vVITT be¬ 

kleedde, een "titel der ijdelheid" heeft genoemd: "die deze 

burgemeester var. Dordrecht (als zoveel van zijn mede—regenten) 

vo-romen onnodig verguldde met do sierselen van de door zijn 

klasse verdrongen xeodaliteit' (blz. 163). Maar ruwaard (el¬ 

ders baljuw oi drost) was nog in de 17de eeuw een hoge rechfer- 

li-ke functie. Met evenveel recht zou men kunnen beweren, dat 

thans de voorzitter van een gerechtshof of de procureur—gene¬ 

raal, zijn titer slechts uit praalzucht bezigt. 

Het Iaat zich denken, dat in een boek op deze grondslag, 

de lastige vraagstukken van tactiek en strategie slechts 

vluchtig behandeld konden v/orden. De ruimte voor deze boekbe¬ 

spreking laat niet toe daarop in te gaan. Liever bepaal ik 

mij tot aanwijzen van een paar der kleine onjuistheden, waar¬ 

over de lezer misschien zou vallen. DE RUYTERS beroemde "Zeven 

Provinciën" telde in plaats van 420, 475 koppen (zie AITZEMA 

en BRANDT), waarvan er in dé. Vierdaagse Zeeslag 30 aan de rol 

ontbraken (vergel. SCHEPPER, blz. 20). CORNELLS EVERTSEN DE 

JONGSTE (tweede en niet de oudste zoon van CORNELIS sr.), des¬ 

tijds kaper-kapitein, wordt (op blz. 30) verward met zijn neef, 

CORNELIS DE JONGE (zoon van JAN), toen schout bij nacht. Bij 
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liet citeren van EJ?PYS en anderen, raakt de auteur in de 

knoop met de iaarsti.il; hij geeft (op blz. 31) diens eerste 

nieuws over onze vloot op 25 en 30 april (beide in O.S.), 

maar brengt een volgend van 15 mei over naar- 25 mei (dus in 

de N.S.), zonder enige verklaring. De Witte Vlag op de En¬ 

gelse vloot was niet gereserveerd voor het centrum (blz. 55), 

maar v/oei op de schepen van de voortocht (oorspronkeliik van 

de achterhoede). De Gelderse afgevaardigde HUYGENS (blz. 77), 

was bepaald niet over de tachtig, maar ten hoogste 78 of mo¬ 

gelijk 73 ,1aar. Op de "Reiger" (niet:. Blauwe Reiger; dat 

heeft hij weer uit een vreemde bron.') zijn geen 80 man ge¬ 

sneuveld (blz. 88), maar volgens de officiële cijfers (bij 

AITZEMA) slechts 4; verzuimd is daarbi.i te vermelden, dat 

BERGELEY s schip al zwaar had geleden in een gevecht met de 

"Calantsoogh", die 21 doden telde. De verliezen der Engelse 

vloot bedroegen (blz. 99) géén 20, maar slechts 10 grote 

schepen en 4500 man, in plaats van de opgegeven 8000. Waar 

hii over afstanden handelt, is de auteur niet steeds conse¬ 

quent; soms geeft hii op dezelfde bladzijde (zie b.v. blz. 

50) kilomebers naast miilen op (wat de zeeman een gruwel is), 

en elders wordt (blz. 111) de Engelse league zowel in één als 

in drie mijl vertaald (vergel. COLENBRANDER I, blz 417 419 
428). * 

Ik zou aan dit alles en nog veel meer gaarne met liefde 

roorbij ziin gegaan, gezien de onloochenbare verdiensten van 

dit bijzonder leesbare boek, ware het niet dat 'in de toekomst 

mogelijk andere auteurs van publicaties "over de zee", zich 

op 8CHEFFEE zullen beroepen. Door zijn positieve schrijftrant 

en het noemen van allerlei bronnen, waaruit bij ons maar zel¬ 

den geput is, krijgt zijn arbeid zoveel gezag, dat een waar¬ 

schuwing op haar plaats leek. Dat het gevaar niet denkbeel¬ 

dig is, bewijst b.v. het werk-ie van KaLMA (zie deze Medede¬ 

lingen, no. 14, blz. 2), waar men onder "Litteratuer", naast 

DE JONGE, HAAGSMA, ELIAS, WARNSINCK enz. ook de "Roemruchte 

D aren "vermeid vindt. Zover is het helaas nog niet, dat wij 

SCHEFFER als autoriteit naast de anderen kunnen aanhalen, al 

zouden wn hem graag willen raden daarnaar te streven door 

zim werk bij een volgende druk te herzien en te zuiveren van 

onjuistheden. Misschien kan ook de beschrijving der zeeslagen 

a sdan worden omgewerkt na een nadere bestudering en kan meer 
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o.andacht worden besteed aan DE RUYTEES tocht naar Afrika of 

aan de roemrijke slag bij Bergen. Zulks kan gerust ten kos¬ 

te gaan van de al te lange verhalen over de pest en de brand 

van Londen, die met de roem van onze vloot weinig hebben 

uit te staan (hoofdst.16 en 24). Anders is het met zijn be¬ 

schrijving van de aanslag op Terschelling en tegen de koop¬ 

vaarders op de Vlieree (hoofdst. 22 en 23); misschien het 

spannendste deel van dit boek en zeker het meest oorspronke¬ 

lijke. Laten wij hopen dat deze auteur zijn vlotte pen en 

grote belangstelling in dienst van de zeehistorie blijft 

stellen, zij het met meer zelfkritiek en na het verdiepen 

van zijn kennis. 
Jhr.H.A.van Foreest. 

BOSSCHEE, Ph.M., De Nederlandse Mariniers. Bussum, C.A.J.van 
Dishoeck, 1966. 120 p., geilid ƒ-6,90 

Eind vorig jaar verscheen van de hand van de luit.t/z 2e kl. 

0.C.(V.S.D.) Drs. Ph.M.BOSSCHER een boekje, dat tot titel 

draagt De Nederlandse Mariniers en dat werd uitgegeven in de 

serie "De Geschiedenis van de Nederlandse Armee". De heer 

BOSSCHEE, die ook een belangrijk aandeel had in de totstand¬ 

koming van het, ter gelegenheid van het 300—jarig bestaan 

onzer zeesoldatenorganisatie uitgegeven gedenkboekje De Ge- 

sg-kied.enis van het Korps Mariniers is erin geslaagd in be¬ 

knopte vorm een alleszins lezenswaardig overzicht te geven 

over verschillende wederwaardigheden van dit oudste korps 

van onze krijgsmacht, dat zeker een plaats verdient in de 

reeds bestaande literatuur over dit onderwerp. 

Toch zou ik enige kritiek willen uitoefenen over de wijze 

waarop de schrij'ver zijn ongetwijfeld boeiende stof heeft be¬ 

handeld. In de eerste helft van het boekje, dat totaal onge- 

veei 110 pagina s tekst bevat, worden de eerste veertig ja— 

ren van het bestaan van het korps — vrij uitvoerig — behan¬ 

deld. De tweede helft wordt aan de overige 260 jaren gewijd, 

een verschil in besteding van de beschikbare ruimte, dat 

door de latere en vooral de laatste prestaties van het korps 

Mariniers in en na de 2e Wereldoorlog waarlijk niet wordt ge¬ 

wettigd. Ook bij de behandeling van die laatste 260 jaren is 

niet altijd het juiste evenwicht gevonden. Zo wordt er meer 

aandacht besteed aan het optreden van een mariniersdetache- 
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ment; als gezantschapswacht te Peking (abusievelijk als "gar— 

nizoensdienst" vermeld), dan aan de ongetwijfeld' veel be- 

langriikere deelname aan expedities ter pacificatie van het 

voormalige ITed.Oost-Indie in de 19e en het begin van de 20e 

eeuw. De befaamde Boni-expeditie, waarbij mariniers een ge¬ 

wichtige rol speelden, vinden we b.v. in het geheel niet ver¬ 

meld. Ook de gebeurtenissen te Rotterdam en omstreken in mei 

19^-0, de politionele acties in Indonesië en hot optreden te¬ 

gen infiltranten in Ned.Nieuw-Guinea worden minder uitvoerig 

behandeld dan het aandeel der mariniers in de Spaanse Succes¬ 

sie—oorlog. Men kan zich al lezende, niet aan de indruk ont¬ 

trekken, dat de schriiver zich halverwege het boek heeft ge¬ 

realiseerd, dat hii - zo doorgaande - een standaardwerk van 

minstens 500 pagina-s zou produceren, waartoe hiï door ziin 

zeer uitvoerige kennis van het onderwerp zeker in staat zou 

ziin, maar dat was kenneliik niet de bedoeling. 

Op p. 70 blilkt, dat de schriiver zich een laar heeft ver¬ 

gist in de slag bii Waterloo. Dit en andere kleine vergissin¬ 

gen - het bombardement van Algiers had niet op 26 maar op 27 

augustus 1816 plaats; adm. VaN CAPELLEN werd pas in 1822 in 

de adelstand verheven en was dus nog geen .jonkheer tiidens 

dit bombardement (p. 71); de Staatse vloot lag tijdens het 

11 Merlin11-incident (p. 30) niet "midden op de Noordzee" maar 

op de Zeeuwse kust ten anker - raken het onderwerp echter 

maar ziidelings en doen aan de waarde van het boek niets af. 

De zetter heeft de schriiver op p. 6 geen goede dienst gedaan 

door het woord 'kazerne" bii de beschrijving van het daar 

afgebee1de wapen van de VAN BRAaM HOUCKGEEST-"kazerne" te 

Doorn weg te laten. Verder werden opvallend weinig zet- of 

drukfouten opgemerkt. Een aantal met zorg gekozen foto's en 

tekeningen verlucht het geheel. Slechts tegen één daarvan - 

en ik doe dit op gezag van de generaal-majoor' (tit ) b d 

VAN HEMERT TOT DINGSHOP - maak ik bezwaar. De tegenover p. 

65 afgeheelde Kadet der Mariniers" is gewapend met een ziid- 

geweer, dat in die periode niet gedragen werd door de kadet- 
ten der Mariniers. 

Een tweetal duidelüke registers aan het eind vergemakke¬ 

lijken het gebruik van het boek als naslagwerk, waarvoor het 

ook door de vele aanhalingen en citaten zeer geschikt is. De 

stevige en fraai gedecoreerde plasticband en de typografische 
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uitvoering maken een verzorgde indruk. Resumerende kunnen 

we dit werkje aan de leden van onze vereniging, die zich 

een globale indruk wensen te verschaffen over het korps Ma¬ 

riniers, warm aanbevelen. 

'F. van der Straat en. 

DidCKER, ^p. ^ WiTl^ »t Hart 1750-1830. een Ziloer zeevaarder in 
d'er Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 

1966. 115 p., geill. ƒ 14,90 

DEKKER, P.(ed.), Verschelde soorten van Hollandse vaartuigen, 
gpteekend en gesneden door_Ggrrit Grpenewegen. Zaltbommel? 
Europese Bibliotheek, 1967. 41 p., 84 platen ƒ 24,50 

Slechts incidenteel zijn koopvaardij, marine en andere facet¬ 

ten van het zeewezen in de 18de eeuw voorwerp van studie ge¬ 

weest. In vergelijking met de 16de en 17de eeuw trok deze 

eeuw de onderzoeker niet aan. Hoeveel boeiend en nuttig ma¬ 

teriaal evenwel nog ongebruikt ter beschikking staat toonde 

voor de handelsgeschiedenis W.S. UNGER aan in De slavenhandel 

der_Middelburgse Commercie Compagnie, 1732-1808 (Econ.Hist. 

Jaarboek, 28 (1961), p. 3-148). Het is de verdienste van de 

heer P. DEKKER, leraar lichamelijke opvoeding, dat hii vorig 

jaar de aandacht heeft gevestigd op een laat 18de eeuwse 

koopvaardijschipper WILLEM ‘T HART, afkomstig uit de polder 

Züpe in de kop van Noord-Holland. Hii schetst de loopbaan 

van een schipper met de vaste regelmaat van - in dit geval - 

jaarlijkse reizen (van 1779 af) naar de West met een drie- 

masthoeker, in opdracht van een Zaanse partenrederii en de 

moeilijkheden daarbü ondervonden. De vierde Engelse oorlog 

en de zg. Franse tijd dwongen tot stilliggen óf tot het varen 

onder andere, neutrale vlag. Boekhouder TaaN en ziin schipper 

toonden zich op dit punt inventief, totdat de hoeker tenslotte 

in 1803, na het opnieuw uitbreken van oorlog, vlak voor het 

Dj.nnenlopen van de neutrale haven Dronthe.im door een Engelse 

kaper werd genomen en schip en lading tot goede priis werden 

verklaard. De auteur deelt over deze en andere kwesties inte¬ 

ressante details mee, zoals over het mislukte aftasten van de 

nieuwe Noordamerikaanse markt. 'T HART leefde na 1803 als huis¬ 

baas en rentenier in St. Maartenbrug. 

DEKKER heeit ziin relaas uit een grote hoeveelheid wijd¬ 

verspreide archivalia en krantenberichten en ook enige lite¬ 

ratuur opgebouwd. De reconstructie van 's mans. leven was als 
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een legpuzzle, waarvan hii veel stukken heeft teruggevonden, 

enkele essentiele evenwel niet. Immers, ‘T HART blijft niet 

alleen als mens voor de lezer een vrij onbekende, maar ook 

als scheepskapitein en navigator. Ook is -iammer, dat niets 

over de financiële resultaten van de reizen meegedeeld kon 

worden, evenmin over de bouw en reparatiesvan de hoeker op 

Zaanse werven. Over het algemeen zijn de activiteiten van de 

Zn per zeevaarder te weinig in de economische en sociale om¬ 

standigheden van ziin tiid geplaatst, waardoor ze teveel op 

zichzelf blnven staan. De korte schetsen :van de algemene po- 

1161:6 situatie telkens voorafgaand aan het verhaal over 

ï HAM’S wedervaren - verdeeld over twintig wel erg korte 

hoofdstukles - hebben deze bezwaren niet weg kunnen nemen. De 

auteur is in deze misschien ook enigszins slachtoffer gewer¬ 

en van de omstandigheid waarop in de aanvang gewezen werd. 

Het boek is fraai geïllustreerd, hoewel enkele kaarten te on- 

uideli.k znn af gedrukt. In de noten zijn nog vele biizon- 
deiheden over de polder Ziïpe vermeld. 

Dezelfde auteur heeft tezamen met de uitgever de liefhebbers 

van de oude zeilvaart zeer aan zich verplicht door onlangs de 

bekende 84 etsen van GERUIT GROENE WEGEN (1754-1826) opnieuw z -—— - - 

Na een summier overzicht van het werk van KITSEN en VAN 

* ',°7r W16r sc^e®PSbouwtechnische achtergrond wel wat an¬ 
dere informatie verschaft had kinnen worden - en NOOhs in £ 
17de eeuw, deelt DEKKER een aantal ,, i ae 

vonden bijzonderheden mee over het leve- &emeente~archief Se- 

die tiidens ziin opleiding tot ZÏ ! «otterdammen, 
lral . . _ ^ opleiding tot scheepstimmerman door een onee- 

werkzaam wa" T en daarna ^ tekenaar en etser ziz-izi e u: ~pst?“ziin voor de 
betrouwbare bron S°he6pSt^- «en enorm belangriike en 

eTziii1: :ridineen bet— ^ 
iuistheden of onvolledigheden 
worden. Bijv. de boeier (p u) , gesignaleerd 

alechts een plezieriacht; ^ 
gelnxs bestuur in het gewest Holland en hadden v ^ ^ ^ 
dienstreizen een ,aoht tot hun . 
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cieren te adviseren (p. 30)5 een galioot komt niet pas in de 

18de eeuw in gebruik, maar al veel eerder (p. 26); een oor- 

logsfregat heeft niet dezelfde bewapening als de ’'grootste 

bodems (p. 38een zijdse bom (p. 21) is een schip van de 

ziide , de kuststrook van de Maasmond tot Huisduinen. 

Een oron voor de kennis van het schip is door deze uitgave 

gemakke1iiker bereikbaar geworden. 

J.R.Bruijn. 

De Nederlandse OnderzeetonstJ^Q^-lgSS 1). Den Haag, Zuid-Hol- 
lanc.se uitgevers maatschappij, z.j. 637 p., geill. 

De Nederlandse Onderzeedienst, hoewel eerst 60 laar bestaan¬ 

de, Leeft met voortvarendheid en op loffelijke wijze reeds 

driu inaaj. waardevolle gedenkschriften gepubliceerd. Het zil¬ 

veren lubileum word herdacht in een speciaal nummer van het 

Marineblad1' (46ste Jaargang, Afl. 6). Hierin v/orden het ont 

staan., de jaren van ontwikkeling, kinderziekten en eerste er 

varingen der practiik op uitstekende en niet zelden humoris¬ 

tische- wiize geschilderd. Kort na de oorlog verscheen het 

werklQ y£g.rtiP Jaren Onderzeodienst (1947). Ter gelegenheid 

van het 60-carig bestaan zag in iuni 1967 het royaal uitgege 

ven werk het licht, dat een waardig monument vormt van het 

iongste iubileum en onderwerp is van deze bespreking. 

Dit boek is een uitgebreide voortzetting van de beide an¬ 

dere, hierboven genoemde publicaties. Het behandelt echter 

tevens de gehele geschiedenis van onze Onderzeedienst, mede 

van belang omdat de eerder genoemde publicatie in het Marine 

blad reeds lang uitverkocht en moeilijk te verkrijgen is. 

De Nederlandse Onderz^-i an«t 1906-1966 bestaat uit drie 

delen, waarvan het eerste en verreweg het uitvoerigste de ge 

schiedenis van deze dienst behandelt. Deel II bevat techni- 

sene beschouwingen over de ontwikkeling van de onderzeeboot. 

In Deel III wordt een overzicht gegeven van alle bdotstypen 

en boten (met inbegrip van de hulp- en onderzeebootmoeder- 

schepen). die bi.ï de Nederlandse Onderzeedienst hebben geva¬ 
ren of nog varen. 

ha hetgeen daarover reeds in de beide voorgaande gedenk¬ 

schriften werd gepubliceerd, is het interessant kennis te 

nemen van de, zoals gezegd, omvangrijke hoofdstukken over de 

geschiedenis van onze Onderzeedienst. Grotendeels ziin deze 

1) Deze titel geldt alleen voor de bij voor-intekening bestelde 
oeiren. De in de handel gebrachte exemplaren hebben de gezochte 

leliike en nietszeggende titel Wegduiken”. gezoente 
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van de hand van één auteur, de gepensionneerde kapitein ter 

zee C.J.W. VAN WANING, die zelf jaren hii de Onderzeedienst 

was geplaatst, o.m. als onderzeebootcommandant. Het nadeel 

vaak inhaerent aan dergeliike publicaties, dat zi.i minder 

leesbaar v/orden door onvoldoende onderlinge samenhang, is 

hierdoor in aanzienlijke mate opgeheven. 'Want hoewel ook dit¬ 

maal meer dan viiftien schrijvers bijdragen leverden, is een 

groot deel van het boek een doorlopend verhaal geworden. 

Kolonel VAN WANING heeft zich op uitstekende wiize van 

ziin taak gekweten en het wel en wee van de Nederlandse 

Onderzeedienst tussen 1914 en 1942 wordt door hem, geplaatst 

tegen de achtergrond van de voornaamste gebeurtenissen in 

binnen- en buitenland uit die bewogen iaren, duidelijk ge¬ 

schetst. Veel, met zorg bijeengegaarde gegevens (o.a. afkom¬ 

stig uit het door onze historici wel eens wat verwaarloosde 

"Marineblad" ), worden in dit hoofdstuk verwerkt. Het verslag 

wint aan waarde en leesbaarheid omdat de auteur eigen erva¬ 

ringen en anecdotische bijzonderheden uit zijn marinejaren, 

op niet te nadrukkelijke wijze, in zijn relaas betrekt. De 

"Marine-sfeer" wordt hierdoor versterkt en tevens worden bij¬ 

zonderheden verstrekt buiten Marinekringen weinig bekend. 

Ditzelfde geldt voor VAN WANING’s Hoofdstuk III, een nuttig 

•'Chronologisch Overzicht 1916-1940" (van bijna 150 pagina’s). 

Haf si ©at achtte het niet zijn taak de daarin verstrekte data 

op hun juistheid te controleren, maar hij heeft wel de wenk¬ 

brauwen ernstig gefronst toen op pagina 190, waar gebeurtenis¬ 

sen uit 1928 worden geboekstaafd, het Urbina-incident (onder 

ae dauum 8 October) vermeld staat. Hier moet de schrijver een 

zeer apocrieve bron hebben geraadpleegd, want Urbina ondernam 

zijn Putsch in de nacht van 8 op 9 juni 1929: 

Als een rode draad loopt onvermijdelijk door deze hoofd— 

stukken de schandelijke verwaarlozing van onze defensie in die 

jaren. Het is leerzaam deze lijdensgeschiedenis nog eens sbap 
na stap te kunnen volgen. 

Een misschien v/at schoolmeesterachtige opmerking betreft 

de spelling van samengestelde v/oorden in de bijdragen van ko¬ 

lonel VAN WANING. Hiermede ligt hij op hinderlijke wijze over¬ 

hoop. Herstel betalingen, vredes politiek, marine leiding is 

geen goed Nederlands, de juiste spelling is; herstelbetalingen, 

vredespolitiek, marineleiding enz. enz. Het merkwaardige is, 
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dat herhaaldelijk samengestelde v/oorden wèl iuist worden ge¬ 

schreven. Anderzijds lees ik uitdienst gestelde onderzeeboten 

en dat moet nu juist zijn. uit dienst gestelde. 

Het geschiedkundig gedeelte wordt besloten met een fors 

hoofdstuk over de Onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog, 

met zorg samengesteld door de luit.t.z. 2de kl. (o.c.) J.ü.w. 

VAN WANING, een zoon van de zojuist steeds genoemde kapitein 

ter zee b.d. Het is goed dat er, na het summiere overzicht van 

de verrichtingen der Nederlandse boten in het werkje "Veertig 

Jaren Onderzeedienst", in dit laatste gedenkboek zulk een 

uitvoerig verslag voorkomt. Deze keer werden ook patrouille- 

rapporten geraadpleegd, terwijl bovendien nieuwe gegevens ver¬ 

werkt konden worden. Ook werden, ter afwisseling en om de men- 

selüke xacoor te belichten, enkele gebeurtenissen uitvoeriger 

beschreven. Inderdaad is hierdoor aan levendigheid gewonnen, 

hoewel het gehele hoofdstuk hierdoor anderzijds wat aan over¬ 

zichtelijkheid verloor (de gehele indeling is trouwens wat on¬ 

overzichtelijk). 

Een enkel maal is referent het niet eens met hetgeen over 

de behaalde resultaten wordt medegedeeld, zoals kan blijken 

uit; vergelijking met uiens werk Verdreven doch niet verslagen, 

waarin talrijke patrouilles uitvoerig worden beschreven. Met 

name geldt zulks voor de eerste Colombo-patrouille van de 

"0 23" (19 juli - 10 augustus 1942). Dat de "0 23" op 2 augus¬ 

tus twee schepen tot zinken zou hebben gebracht (p. 418) staat 

namelijk niet vast. Ook is uiterst onwaarschijnlijk dat het op 

6 september 1944 door de "0 19" vernietigde schip de "Korei 
Maru1 • was. 

Over de andere hoofdstukken zullen wij korter zijn. Comman¬ 

deur J.H. BARON MaCKAY verstrekt een duidelijk overzicht van 

de geschiedenis der onderzeeboot, vooral vrij uitvoerig over 

de vroegste periode. De beide volgende hoofdstukken vormen 

hiervan de logische voortzetting. Het achtste, over de tech¬ 

nische ontwikkeling, van de hand van de schout-bij-nacht van 

de technische dienst b.d. C.E.VAN DER ZIJL:, het negende over 

de scheepsbouwkundige ontwikkeling, geschreven door Ir. G.DE 

ROOY en Ir. S.<J .A.HEEMSTRA. Interessante lectuur, waarin het 

onderwerp op oók voor de niet al te technische lezer begrij¬ 

pelijke wijze wordt uiteengezet. 

Wij noemen uit de inhoud verder nog het hoofdstuk over 

zwaartekrachtexpedities met Nederlandse onderzeeboten, ge- 
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schreven - kort voor ziin plotselinge dood - door professor 

VEÏÏING MEIRESZ zelf, Prof. VENIiiG MEINESZ (die eveneens aan 

h.et eerste gedenkschrift medewerkte), door hechte banden met 

de Nederlandse Onderzeedienst verbonden, laat in een inspi¬ 

rerende bijdrage ziin belangriike ervaringen uit een "gouden 

tiidperk" van ziin leven de revue passeren. 

Acht nuttige biilagen, te beginnen met de "Ererol", ziin 

aan het werk toegevoegd en bevatten uitvoerige gegevens, 

meest in tabelvorm, van technische aard (ook silhouetten van 

onze bootstypen), zomede over de patrouilles uit de laatste 
oorlog. 

Op voortreffelüke wüze werd De Nederlandse Onderzee- 

dienst 1^06^1^66 verzorgd en uitgegeven. Degene die het re¬ 

dactionele werk coördineerde en vorm en inhoud bepaalde, 

luit.t.z. 1ste kl. J.J.LEEFLaNG, komt daarvoor alle lof en 

eer toe. Maar niet minder deuitgover, de heer AD.M.C.BTOK, die 

kennelijk moeite noch kosten spaarde dit werk onbekrompen het 

licht te doen zien. Het is op prachtig papier gedrukt en zeer 

overvloedig verlucht met ruim 150 afbeeldingen (■), die dank 
zii de kwaliteit van het papier in de tekst konden worden op¬ 

genomen. Ook illustratief is dit jubileumboek dus van unieke 
documentaire v/aarde. 

K.W.L.Bezemer. 

Schoonheid van Zeilen. Foto's van KEITH BEKEr tekqtpn van -rnmi 
ÜHAÊIEE voorwoord van ALLAH» GLIKBMAN7 NederSKle vSfÏÏ^L 
van Mr. .VAD VOLLENHOVEN. Baarn, De Boekerij N.V., 196?. 181° 
P* •; yZ> loto S , 

Dit fotoboek is de Nederlandse versie van het oorspronkelijk 

in het Frans verschenen Beauté de la Voile.-, het sluit aan bii 

het in nr 14 van de "Mededelingen" besproken werk De Glorie 
van de Zeilsport. 

Zoals gezegd is het nu voor ons liggende deel een fotoboek 

dat niet, zoals het voorafgegane, de pretentie heeft een ge¬ 

schiedenis van de zeiisport te ziin. Het gaat hier geheel om 

de inderdaad weergaloze foto's van KEITH BEKEN, de fotograaf 

die nog met de oude platencamera werkt. Hij schiet ziin beel¬ 

den door met beide handen ziin zware apparaat te richten en 

in een ballet ie te büten. Sterke staaltjes doen de ronde van 

de snelheid, waarmee hii werken kan, ook al heeft hii voor 50 

glasplaten reeds twee handkoffers nodig. Ziin opnamen moeten 

I 
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ongeveer 24 x 30 cm groot ziin, een maat die doet denken aan 

oude bruine of sterk verschoten prenten. De foto's, die dit 

deel brengt, zijn echter zeer actueel; Met enige uitzonderin¬ 

gen bestriiken ze ongeveer de periode na de tweede wereld¬ 

oorlog. Men ontmoet de indertiid veel besproken ''Myth of 

Malham" van 1947 en ook nog de oudere ‘'Maid of Malham" en de 

eerste 'Pen Duick". Daarnaast vindt men de "Stormvogel1' die 

no6 geregeld in het nieuws is; hii heeft zelfs twee foto's 

gekregen zodat men deze grote oceaanracer van verschillende 

kanten kan bestuderen. Als grootste moderne racer verschiint 

eerter de Blue Leopard", lengte o.a. 33«99 m, op de water— 

linn 22.86 m, breedte 3.79 m, diepgang 2.90 m en zeilopp. 

326.24 m2. Behalve dergeliike indrukwekkende schepen kriigt 

men echter ook tal van jachten beneden de 10 m over alles te 

zien, /ooits motorsailers, catamarans, de kleine geraffineer¬ 

de Finnjol en natuurlijk ook enige twaalfmeters, allemaal 

typen dus die nog geregeld varen. 

Het aantrekkelijke van dit deel ligt o.i. vooral hierin, 

dat het door enige zeilers onderling bekeken en besproken kan 

worden. KEITH BEKEN heeft nl. voortreffelijk gekozen actie- 

opnamen gemaakt en er ziin situaties bij, waarover men niet 

gauw uitgepraat is. Soms leverende bijschrifbn een biidrage 

tot de discussie; ‘'De Duitse yawl ‘'Rubin" rolt zwaar over 

naar loef terwiil hii pal voor een harde vlagerige wind 

loopt....1'; af en toe vormen zii echter slechts een beuzel¬ 

achtig praatie, zoals bii het jacht, dat in een ruwe zee nog 

net van top zeilt; "...naar huis, naar het kantoor, naar het 

correcte grijze colbertcostuum". 

Ook in dit deel schiet de tekst te kort op het gebied van 

de documentatie. De voornaamste gegevens van elk afgebeeld 

jacht worden boven de bijschriften vermeld, doch niet altijd 

en niet altijd volledig. Enige foto's van dé beroemde kotters 

en schoeners van voor de eerste wereldoorlog moeten het vrij¬ 

wel alleen met enige gloedvolle bewoordingen doen. Het lükt 

wel of deze fotos, die tot de groep van het eerste deel be¬ 

horen, op het laatst nog ingevoc-gd ziin en of er toen weinig 

moeite aan besteed is. Onder de naam "Meteor" zonder meer- 

wordt een jacht van keizer vVILHELM II afgebeeld, dat volgens 

het büschrift een ontwerp van G.L.WaTSON zou ziin. Deze ont¬ 

wierp echter de kotter "Meteor II", terwiil hier een schoener 

voorgesteld is. De samenstellers weten zelf wel beter. Ook 
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elders in de tekst vindt men onzorgvuldigheden. De samen¬ 

stellers kennen een nacht "Inschallah" (zo God wil) doch 

noemen het afwisselend -'Inch Allah" en -Incha Allah". 

Voor degenen, die niet meer beschikken over de reeksen 

iaargangen der klassieke watersporttijdschriften, is het 

gebrek in de documentatie lammer. Meer te betreuren is ech¬ 

ter, dat de lezer voortdurend tegen een houterig taalge¬ 

bruik opbotst. En bepaald af te keuren is het gebruikmaken 

van het oude werkwoord halzen in de zin 'het voorzeil is ge¬ 

halsd op de loefverschansing" om aan te duiden hoe de hals 

van het zeil is bevestigd. Van dezelfde orde ziin de "hoog- 

geschote kluiver" en "voltuig1' in één woord waar bedoeld 

- wordt "met alle zeilen bii". En waarom mogen zeilers een 

situatie niet meer beheersen doch hebben zii deze tegenwoor¬ 

dig onder controle? 
R.E.J.Weber. 
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De Vereniging van Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders (secretari¬ 

aat. Nobellaan 19 te Heemstede) geeft sedert enige laren een 

periodiek uit onder de titel j'De Kaap Hoorn Vaarder" . Dit ver¬ 

schijnt driemaal per jaar in gestencilde vorm, De afleveringen 

van ong. 20-26 pagina's - die vreemd genoeg niet genummerd 

znn - bevatten naast mededelingen van bestuurliïke aard en 

aankondigingen van nieuwe literatuur over de laatste commerci¬ 

ële zeilvaart en grammofoonplaten van sea chanties, regelmatig 

de op schrift gestelde herinneringen van leden van de vereni- 

SinS of van buitenlandse collega's, met wie getuige de haar¬ 

lakse congressen van "Amicale Internationale des capitaines 

au long cours Gap Horniers" een hecht contact onderhouden wordt 

Een ]>nts pendant van hier bovengenoemd blad is “Der Albatros". 
-o-o-o-o-o- “ 

-D . 

_£• g e z o n d c n n _g_d odelingpr 

VERSEItrERING VAR MüRITIEm-HISTORISCHE BIJDRAGEN? 

In januari 1967 werd door het Bureau Maritieme Historie van de 

marinestaf uitgegeven deel 1 van zijn mededelingenblad. Opgeno- 

artlkel ' De Ad“lraalS h0t 'Eiland C 80C IJ10) van de hand van J.M.G.A.DRORKERS 

,Ba!!ofli0atie VSn d±t blad -len enigszins verbaasd. 
Waarom vroeg men zich af, -moet er nu weer een nieuw medede- 

ngenblad op het gebied van de maritieme historie verschijnen’ 

Waarom hen dit artihel niet opgonomen worden in het mede^^ 

b ad ven de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, dat hl 
toch immers meer voor de- hand gelegen? ‘ 

Inderdaad ziin dit reële vragen, doch ter geruststelling kan 

reeds meteen gezegd worden, dat het geenszins in de b ,a t 

van het Bureau Maritieme Historie heeft gelegen om het ILtal 

uitgaven op maritiem-historisch gebied onnodig te vergroten 

n egondeel er bestaat een zeer hechte samenwerking tussen dit 

Bureau en de Vereniging voor Zeegeschiedenis 

^ Er zinn echter verschillende redenen waarom het Bureau toch 

handeling ^ ~ 
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. een uitgever voor een dergeliike gespecialiseerde verhandeling 

niet veel interesse zal tonen» Het artikel zal vaak te lang 

zun voor opname in één nummer van het mededelingenblad van de 

Vereniging voor Zeegeschiedenis en men zal het dan öf in ge¬ 

deelten öf in een korte vorm moeten publiceren. De eerste me¬ 

thode is niet erg praktisch, de tweede methode heeft het grote 

nadeel dat stukken uit het manuscript moeten worden geschrapt 

met net gevolg dat gedeelten vervallen, die voor degene die het 

rode potlood hanteert onbelangrijk schijnen, doch voor een an¬ 

der we1 degelijk van belang kunnen zijn: Het is daarom dat het 

Bureau Maritieme Historie besloten heeft tot de uitgave van 

een mededelingenblad, waarin artikelen van enige lengte zullen 

worden opgenomen - zonodig voorzien van aantekeningen - die 

anders nooit gepubliceerd zouden worden. Deze artikelen zullen 

echter waarde moeten hebben voor de geschiedenis in het alge¬ 

meen en voor de zeegeschiedenis in het bijzonder. Door een zo 

ruim mogeli.ïke distributie van het blad aan wetenschappelijke 

instellingen en bibliotheken wordt bereikt dat veel onderzoek¬ 

werk niet verloren zal gaan. 

De vraag 'Versnippering van maritiem-historische biidragen?‘ 

dient dan ook te v/orden beantwoord met ‘Neen-. Dat er bovendien 

van samenwerking sprake is, moge bliiken uit het feit, dat een 

tweède struikelblok - zii het slechts van minuscule afmetingen 

uit de v/eg is geruimd. De naam "Mededelingenblad van het Bu¬ 

reau Maritieme Historie van de marinestaf" vertoonde gelijke¬ 

nis met de uitgave van de Vereniging voor Zeegeschiedenis. Se¬ 

dert het recente verschijnen van de tv/eede publicatie - Aart van 

Nes‘ journaal uit 1667, bewerkt door E.L. DIEKERHOEE - luidt de 

naam "Bijdragen tot de geschiedenis van het zeewezen, uitgave 

van het Bureau Maritieme Historie.van de marinestaf", waarmee 

ook de doelstelling van deze serie beter naar voren komt. 

F.C. van Oosten 
(verbonden aan het Bureau Mari¬ 
tieme Historie van de marinestaf) 

-o-o-o-o-o- 
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1946. Chapel Hill, University of North Caroline Press 1966 
371 p. * ‘ 

/ 30,25 
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FAHMY, A.M.. Muslim sea power in the Eastern Mediterranean, 

7th-10th century. London, Luzac, 1967. 2nd ed. XI,214 p. 

/ 20,50 
FAHMY, A.M.: Muslim naval organisation in the Eastern Mediter¬ 

ranean, 7th-10th century. 2nd ed. London, Luzac, 1967. 

XIII,204 p. y 20,50 

FOULKES, C. &. E.C.HOPKINSON. Sword, lance and bayonet. A record 

of the arms of the British Army and Navy. Edgware, Arms & 

Armour Press, 1967. 156 p. ill. / 21,35 

GARDINER, LESLIE. The British Admiralty. London, Blackwood, 1967. 

ƒ 17,10 
GRAHAM, G.S.» Empire of the North Atlantic. The maritime struggle 

for North America. Toronto, Toronto University Press, 1967. 

356 p. 7 maps new Impr. y 29 85 

HARDY, EVELYN. Survivors of the Armada. London, Constable, 1967. 
186 p. ill. y 

...Among these survivors was Captain Francisco de Cuellar 
who alone left a full account of his shipwreck on the west 
coast of Ireland rn September 1588, and his adventures during 
land*163^ year as a ^Sitive in Ireland and a refugee in Scot- 

Hardy_iustifj.es a new translation by Frances Partridge 
pr^ntec. here in sections interspersed with her comments — a 
mfthod which has its disadvantages - on the ground that modern 
studies on this period, and on the Armada itself, have illum¬ 
inated afresh the problem of the Spanish survivors. Her 
evidence is largely taken from the relevant calenders of state 
papers. 
.. .In the course of her discussion Miss Hardy touches on 
various aspects of Armade history, for example the question of 
the destruction of the Spanish fleet, and the causes of its 
deleat. She sums up the reasons why some of the ships failed 
to escape from the Irish coast. These included dissension 
among the commanding officers, the faulty construction of 
their ships, the frightful weather, and the unsatisfactory 
maps, which were a fatal source of errors for their navigators. 
— (The Times Literary Supplement, June 15,1967) 

HARING, C.H.: The buccaneers in the West Indies in the XVII 

century. Hamden (Conn), The shoe string Press/London, Archon 

Books, 1967. 298 p. pits map y 34^3 
(Reprint of the edition published in 1910) 

HOEHLING, A.A.. The great war at sea. London, Corgi, 1967. 320 p. 

new ed. y 4,70 

HOYT, EDvi/IN. The last cruise of the Emden. London, André Deutsch, 

1967. 242 p. / 17,10 

KIENAST, DIETMAR; Untersuchungen zu den Kriegsflotten der Romi- 

schen Kaiserzeit. Bonn, Verlag Rudolf Habelt, 1967. 

183 S. / 35,30 
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In einem interessanten und. kenntnisreichen Beitrag zur Ge- 
schichte der romischen Flotte in der Kaiserzeit hat Dietmar 
Kienast das "standardwork" Chester G.Starr's zur Sache (The 
Roman Imperial Navy, I960) in drei Punkten erganzen und zum 
Teil auch herichtigen kannen. In der wichtigen Frage der 
Rechtsstellung und sozialen Herkunft der romischen Marine- 
offiziere und Schiffsbesatzungen wendet er sich - damit Ge- 
danken Starrs weiterfuhrend - gegen die seit Mommsen sich 
hartnackig haltende These, dass Augustus und auch noch Tibe¬ 
rius und Caligula die Flotten ausschliesslich mit Freigelas- 
senen und Sklaven bemannt hatten. Statt dessen rekrutierten 
sich die Crews, wie eine erneute Überprufung der Inschriften 
lehrt, auch in dieser Zeit noch vorwiegend aus den Peregrinen, 
also Auslandern der verschiedensten Provenienz. 

/on Bedeutung ist ferner,der Nachweis, in welchen Ausmass 
gerade die Flotten in der romischen Innenpolitik zu einer 
Hausmacht der Kaiser wurden. Bei der Verzettelung der Heeres- 
einheiten uber das riesige Gebiet des "Imperium Romanum", die 
oft genug zu einer fast volligen militarischen Entblóssung im 
italischen Mutterland>selbst führte, mussten zwangslaufig die 
stehenden Flottenverbande in Ravenna und Misenum zu einem ge- 
wichwigen.Machtfaktor werden. Bereits bei Tiberius ubernahm 
deshalbdie Flotte nach der Übersiedelung des Kaisers nach 
Capri die Rolle der Pratorianergarde. hero gebrauchte sie - 
Oder besser — missbrauchte sie bei der Frmordung der Agrippina 
und Oc oavia. hachdrucklich hat dann Domitian in der Verleihung 
des Ehrentitels "praetoria ■ an die italischen Flotten dieser 
Verlagerung des Machtschwerpunkts Rechnung getragen. 

.. V^er Starrs Buch hinaus, das 3 a nur bis zum Jahre 324 der 
romischen Flottengeschichte nachgegangen war, fuhrt das letzte 
Kapitel, indem der Verfasser zeigen kann, dass entgegen den 
gelaufigen Meinungen auch noch nach dem dritten nachchristli- 
clien Jahrhundert die Kriegsflotten keineswegs ganz ihre Funktion 
eingebusst hatten. Vielmehr kommt es unter Diocletian noch 
einmal zu einer umfassenden Reorganisation der Marine, und 
Konstantins Flottenpolitik hat dann entscheidend den Boden fur 
die spatere byzantinische "Thalassokratie" bereitet. 

• -^4?. von Kienast, in umsichtiger Methode und klarer Be- 
weioo-uhrung veriasst, ist vor allem wegen der grundlichen Aus— 
wertung der Inschriften und der nuioismatischen Belege wertmll. 

schen^Scewesent6 ^ Jmhang belSegebene Bibliographie zum romi- 

(Die Welt der Literatur, 27.April 1967) 

PEMAIRE, W.C.. Onze koninklijke marine. Alkmaar, De Alk, 1967. 

Dl.3 Het korps mariniers. 64 p. ill. 

(De Alkenreeks 116) 
ƒ 1,90 

Dl.4^ De marine luchtvaartdienst. 64 p. ill. 

(De Alkenreeks 118) 
ƒ 1,90 

LORD, WALTER 

331 p. 
Incredible victory. London, Harper & Row, 1967. 

/ 24,33 
Six months after Pearl Harbor, riding a tidal wave of stan 
mng victories, the Japanese could almost taqtp ïL L- i. 
end. Pearl Harbor, Hong Kong, , Sngaporl totaS™CoS? 

IMS* M irRS^e£e“M!r^fiF^v~toral 
vincible. And now the American baseMtf!idwaymislMds?°t^inln' 
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specks astride nowhere. As Adm. Isoroku Yamamoto, C-in-C of 
the Combined Fleet of the Imperial Japanese Navy, conceived 
it, he would capture the base, lure the remnants of the U.S. 
Fleet to its certain destruction, and pluck victory in one 
stroke. 

Yamamoto would command one of the mightiest armadas ever 
assembled, 190 ships altogether, crowned by four aircraft 
carriers - and face a hopelessly overpowered enemy. So con¬ 
fident was he that he had already, arranged the forwarding 
of the. fleet's mail to Midway, which was already renamed 
"Glorious Month of Jime1'. The official documents were all 
agreed: Imperial General Order No. 94 read, ''We will destroy 
the enemy fleet which will appear when our operation is under 
way"5 and the intelligence estimate was certain that the 
"enemy is not aware of our plans." 

Surprise: Little did they know that - as blow-by-blow 
chronicler Walter Lord cliff-hangingly reports - "7,000 miles 
to the east, in a chart room at the Navy Department in 
Washington a small group of officers were putting the finish¬ 
ing touches on a large chart of the Pacific Ocean," plotting 
the Japanese attack route; and that their counterparts in the 
U.S. Pacific Fleet's headquarters in Pearl Harbor were similar¬ 
ly engaged. A brilliant intelligence team headed by Comdr. 
Joseph J .Rochefort Jr. had cracked the J'apanese code and the 
crucial advantage of surprise changed hands. 

The rest is history-brisk, readaole, lightweight popular 
history, so long as Lord sticks to his guns and confines him¬ 
self to the knowable record. ... 

For all the "’incredible" features of the Battle of Midway, 
nothing was more astounding than its breathtaking brevity. 
At "10s22 a.m. on Thursday the 4th of June 1942"', the in¬ 
comparable Japanese carriers Akagi, Kaga and Soryu rode into 
battle to demolish the U.S. Pacific Fleet - and six minutes 
later all three were reduced to blazing infernos by the dive 
bombers of the Enterprise and Hornet. The fourth Japanese 
carrier, Hiryu, was not long for this world, and with those 
devastating strikes the back of the attack was shattered. Mid¬ 
way was even more than an "incredible victory"; it was a de¬ 
cisive turning point in the Pacific war which, as Winston 
Churchill wrote, reversed at one stroke the dominant position 
of «Japan. A long road remained, but at Midway its path was 
charted. 

The trouble with Lord's book lies with its feeble - and 
sometimes foolish -attempts to liven the battle-gray canvas 
with patches of paperback combat-fiction style: Nimitz’s "blue 
eyes twinkling with amusement"' and Yamamoto's "humorless half¬ 
smile" flickering across his face because a festive dish had 
been broiled in bean paste (bad luck) rather than in salt 
(good luck) and exuberant Yanks shouting such massages as 
"Tojo, you son of a bitch, you'll not get your laundry this 
week" on their intercoms. Lord sometimes makes it seem as if 
the Battle of Midway itself had been staged off Laguna Beach 
before the rolling cameras of John Ford (who, as a matter of 
fact did shoot phases of the actual battle). 

Saul Maloff 
(Newsweek, 21 August 1967) 
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MAHAN, ALFRED TH., Der Einfluss der Seemacht auf die Geschichte. 

Überarbeitet und herausgegeben von Gustav Adolf Wolter. Her- 
ford, Koehlers Verlagsanstalt, 1967. 246 S. ƒ 23,50 
Auf Veranlassung.Wilhelms II. ordnete Tirpitz an, das Buch 
ins Deutsche zu ubersetzen. Zwei Admirale machten sich 1898/ 
99 an die Arbeit. 1200 Seiten in Folioformat in lückenloser, 
wortlicher Ubertragung mit Skizzen von Segelschiffsschlachten 
und vielen fachlichen Details; Mahans epochemachendes Werk 
■'Der Einfluss der Seemacht auf die Geschichte". 

Hun liegt das Buch, auf 246 Seiten gekurzt, in einer neuen 
deutschen Ausgabe vor, herausgegeben und ubersetzt von G.A. 
Wolter. Trockenheit und Lehrhaftigkeit, durch die sich'Gene¬ 
ral ionen yon Adepten der Seekriegslehre bislang hatten hin- 
durcharbeiten mussen, sind verflogen. Mit einem Mai liest sich 
Mahan wie ein spannendes Geschichtsbuch. So wird Mahan durch 
diese Neuausgabe fur einen breiteren deutschen Leserkreis erst 
eigentlich erschlossen. Und fur solch erweiterfen Kreis lohnt 
sich die Lekture. Denn das Buch geht nicht nur Seeoffiziere und 
deren Nachwuchs an, fur die Tirpitz es einst ubersetzen liess. 
In einem Zeitalter globaler Interdependenz und atomarer Ba— 
iance ist der Einfluss von Seemacht auf das Weltgeschehen ge- 
genuber fruher eher noch gewachsen. Jeder, der sich mit den 
politischen und strategischen Fragen unserer Zeit auseinander- 
setzen will, muss das Wesen der Seemacht - heute mehr denn ie 

verstehen. ... Edward Wegener 
(Die Welt, 31.August 1967) 

MARTIN, L.W.. The sea in modern strategy. London, Chatto & Windus, 
1967. 192 p. ƒ 14,30 
(Studies in International Security,11) 

...In this useful and intrepid essay Professor Lawrence Mar¬ 
tin nas set out to demonstrate that naval.strategy is not all 
crystal-gazing. In the course of achieving his aim he discus¬ 
ses a wide range of subjects from the military utility of 
merchant shipping to whether so much money should have been 
SSe'S1i::,on ^ti-submarine weapons. The result is a compendium 
of future possioilities in naval strategy, well written^! 
well argued, which will be of great use to those interested 
bU9.iIlteile,otu?lly lazler thanVofessor Martij? lnteIested 
flidpS-b0°9 however, ±s not quite a continuation of the 
discussion started by Admiral Mahan. In writing about sea 
power the American strategist was not really discussing navies 
per se. He was putting the case for a certain type o“!teaf 
tegic mooility that, in his day, naval forces provided for 
«uipossessor. Nowadays, technical change has to a consider¬ 
able degree removed this capacity with th? exception aJnsl<ier 
L°n1?US-CeT:F-’1SsSUb5arlnes which retair. it unimpaired l'he 
“dAVat^f^a^ S T -^erfit^L 
mobility, it must do so in con-iunction litPaiPpowef^hif10 

MeSZl ïï-rSUcSSS^iirLcg f***?™^*" 
the essential air component without which fl^’cSnot^® 

decision not to go for SrlrSf caSi Healey's 
naval power. Where he was wrone wa- IS destroyed. British 
the strategic mobility impS 
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could not new be more cheaply provided by a combinayion of 
air bases, strike and transport aircraft. Mr Healey thought 
that it could, but it is still an open question whether this 
choice was not one imposed on him by the financial circum¬ 
stances of the country rather than by purely strategic 
considerations. 

The effect of the possession of superior strategic mobil- 
lty m terms of advantage over an adversary can be seen in 
the recent.lead taken by the United States over the Russians 
in exercising global influence. It is significant that the 
one area where the Americans are having serious difficulty is 
south-east Asia where agile, gym-shoed guerillas trained in 
tne tactics of Mao and Giap can use iungle, mountain and 
swamp as oceans of the land. 

Professor Martin is careful not to identify sea power with 
naval power. But he does not pursue this particular hare too 
lar. inis is a pity. A book on se' power would have given an 
opportunity for bringingMahan up to date by a discussion of 
the concept that was the basis for his advocacy of naval 
strength. Perhaps Professor Martin should write a sequel to 
this book. He has certainly done the work for it. 

(The Economist, 29 July 1967) 
mOYSE-jdARTLETT, H.. The pirates of Trucial Oman. London, Mac¬ 

donald, 1966. ill. j 95 

witk foar naval and military expeditions of the last 
cLtain'ip^P a traf1? eP1S0de in the career of the remarkable Captain T. Perronet Thompson. 

NATIONAL MARITIME MUSEUM; Second Dutch War5 De Tweede Engelse 

Oorlog, 1663-67• Description in pictures and manuscripts of 
the time. London, H.M.S.O., 1967. 44 p. ill. ƒ 4>10 

NOWARRA, H.J. a.o.; Marine aircraft of the 1914-1918 War. Letch- 
worth, Herts, Harleyford, 1966. 237 p. ill ƒ 33 

OMAN, CAROLAo Nelson. London, Hodder & Stoughton, 1967. new ed. 
608 p. 4 ill. 1 map ^ ^ 

ERESTOS, MTOHY & ooiffi ISAJOk; Send a gunboat. London, Longman! 
1967. 266 p. ill. f 28>50 

De Engelse “send a gunboat1' diplomatie. 

...The authors give a useful though not altogether coherent 
the more conspicuous gunboat operations during the 

period before^the dass fell foul of new naval thinking in 
the lace nineteenth century, and was killed by Eisher in the 
years which anticipated the outbreak of the First World War 

waters naturally play a large part in this story as 
do those of Malaysia, the Caribbean and Africa, including the 

IliChl0rd Cbarles lesfond aS f.?I. 

auIhSB0toenotteIe6Ite-tteou^1LwSeyfs‘Piar Sr0Und “d the 
ll^le ?ook£lis dts useful best when it is concerned with 

the gunboat themselves. There are a number of interesting 
photographs and instructive plans and diagrams ana • 
comprehensive catalogue of gunboats which g™es™he buildelsa 
launching date and eventual fate of each..? Guilders, 

(The Times Literary Supplement, 13 July 1967) 
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SCHOFIELD, B.B.: British sea power, Naval policy in the twen¬ 

tieth century. London, Batsford, 1967. 271 p. 25 ill. 

(British battles series) ƒ 25,65 

...Unfortunately Admiral Schofield has overplayed his hand 
and his book will make little impression on informed and 
influential opinion. He falls into the error of many naval 
writers of assuming that Britain has in the past benefited 
most in war from employing a distinct entity called a 
maritime strategy, and has misemployed her strength when she 
has indulged in a continental strategy. 
...Admiral Schofield's other main thesis is that Britain in 
the past has frequently been placed in extreme peril due to 
the failure of governments to provide enough money for the 
navy. Here again he overstates a good case. His is a simple 
world, in which the villains are politicians, economists, 
pacifists idealists who have failed to give the admirals 
the resoiki required for the country’s security. 
•..ihero are two topics on which the book doos show more 
balanced judgement ; its evaluation of the part played by 
civil as distinct from naval measures in the defeat of sub¬ 
marine in both wars and its perceptive account of the inter- 
war dispute over the control of maritime air power... 

(The Times Literary Supplement, 29 June 1967) 

SPROUT, H. & M.: The rise of American naval power, 1776-1918. 

new impr. Princeton, Princeton University Press/London, 

Oxford University Press, 1967. 418 p. ƒ 13,05 

VRIES, TJITTE DE; Tocht naar Chatham. Eeuwfeest voor een neder¬ 

laag. Amsterdam, Stichting IVIO, 1967. 16 p. ül„ ƒ 0,50 

(AO-reeks, 1166) 

WEGDUIKEN... De Nederlandse onderzeedienst 1906-1966. Uitgeg. 

ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan. ‘s-Gravenhage, 

Zuid-Hollandscho U.M., 1967. 642 p. ill. 3 uitsl. bldn. 

ƒ 27,50 
WARNER, OLIVER; Cunningham of Hyndhope, Admiral of the Fleet. 

London, John Murray, 1967. 309 p. ill. f 23*95 

The publication of this book coincides with the placing of a 
bust of Andrew Browne Cunningham in Trafalgar Square the 
only admiral of the last war to be so honmPr^a Sv . 

V5^aP?" Jhls »?<* described as a memoir! ST*1 
officiai biography. It was a task well worth attempt inland 
admirably achieved, because even Mr Warner ha? 
the admiral's own "Sailor's Adyssey " i£ Ï? that 
ous popularity, is a record of inordinate 
and fleets which he commanded rather than a personal^to^153 
It was the sort of book to be exDpr+-r>d fw™ Personai srory. 
modesty, never handy with his pen who h-imani$f great 
the service to which he belonged?’ himself part of 

Warner gives us an attractivolïctïïe o?“he Ss? 
admirals of the Nelson school that iq V ? f the 
depended on the magical impress of 'd^m^peSSnality 
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to achieve his ends. The strategic background of his 
services in the Mediterrenian is too lightly sketched in to 
save parts of the book from anecdotage, but the sympathetic 
personality that emerges is very attractive. As First Sea 
Lord after Sir Dudley Pound, Cunningham was welcomed by the 
chiefs of staff, but since desk work was not his strong suit 
he never ceased to regret the change from the sea life to 
which he belonged by instinct. His private motto - NDBGZ (no 
difficulty baffles great zeal) - along with his exceptional 
ability as a seaman and his ability to take risks made him 
the last great leader of the pre-radar age. 

(The Economist, 15 April 1967) 

Zeescheepvaart 

BACHMANN, H.R.s Schweizer Schiffahrt auf den Meeren. Zurich, 

Orell, Fussli Verlag, 1966. 127 p. 13 Figuren im Text, 79 

Abb.auf Tafeln. ƒ 12,30 

BES, J.; Liner and tramp shipping. London, Barker & Howard Ltd., 

1966. 125 p. ƒ 28,50 

BOXER, C.R.. Francisco Vieira de Figueiredo; A Portuguese 

merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667. The Hague, 

Nijhoff, 1967. VIII,118 p. 3 pits 19 appendices ƒ 12,— 

(Portuguese and Dutch documents) (Kon.Instituut voor Taal-, 

Land- en Volkenkunde, Verhandelingen 52) 

BRONNEN tot de geschiedenis van den Levantschen Handel. Uitgeg. 

door J.G.Nanninga. 's-Gravenhage, Nijhoff. 

Deel 4; 1765-1826. Eerste stuk, 1964. 1967. XIX,805 p. (Riiks- 

geschedkundige publication. Grote serie,115) ƒ 35,— 

Tweede stuk. 1966, 1967. 960 p. (Riiksgeschiedkundige publi- 

catien. Grote serie,120) ƒ 40,_ 

CECIL, LAMAR. Albert Ballin. Business and politics in imperial 

Germany 1888-1918. Princeton, Princeton University Press, 

1^6/. 388 p. ƒ 35^0 

Das Buch des amerikanischen Professors zeigt mehrere Schich¬ 
ten. Im Vordergrunde spielt sich das Leben Albert Ballins in 
seinen Einzelheiten vor Uns ab. sein Aufstieg in rasendem 
Tempo, seine Tragodie. Den Hintergrund bildete die Wilhelmi- 
nische Ara. Beide geschichtliche Erscheinungen stehen in 
Wechselwirkung. Der grosse Reeder, dessen Leitwort. "Mein 
Feld^ist die Welt" war, wurde in seinem unablassigen ge¬ 
schal tlichen Streben nach der Macht auf dem Meer davon genau— 
so besessen wie Wilhelm II., der das Wort pragte. Unsere Zu- 
kunft liegt auf dem Wasser", und der in dem Ausbau der Kriegs- 
flotte_politisch schliesslich kein Mass und Ziel mehr kannte. 
BeideirManner, die sich spater immer wieder begegnen werden 
der ludische Selfmademan und der theatralisch prunkende 
Monarch, lagen, ^eder auf seiner See—Ebene, im Wettbewerb mit 
Grossbritannien, dem Beherrscher der Meere. Als hieraus Kriegs- 
gefahren zu werden drohten, bremste Ballin, zwar nicht ge- 
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scliaftlich in seinen immerweiter sich ausdehnenden Unter- 
nehmen, wohl aber politisch. Er wirkte auf den Kaiser ein, 
den ubersturzten Flottenbau zu stoppen und so den Englandern 
den Druck der deutschen Rivalitat zu nehrnen. Vergebens. Der 
Erste Weltkrieg brachte die Entscheidung.... 

Ballin wie Wilhelm II. hatten sicb ein We 11imperium aufge- 
baut. Ballin machte als Generaldirektor der Hamburg-Amerika 
Linie das Unternehmen zur gróssten Schif'fahrtgesellschaft der 
Welt, das alle Erdteile in regelmassigen Transport- und Pas- 
sagierfahrten mit Deutschland vrband. Wilhelm II. strebte5 
allerdings in durchaus friedlicher Beschrankung, danach, dem 
Deutschen Reich Kopf an Kopf mit Grossbritannien wirtschaft- 
lich, politisch und militarisch, vor allem zur See, gleichen 
Rang zu verschaffen. 

Der Ausgengspunkt dieser beiden Manner v/ar denkbar ver- 
schieden. Lamar Cecil gibt uhs eine detaillierte Beschrei- 
bung der LobensentwickLong Ballins. Wer wie der Rezensent des 
Buches Ballin in seinem letzten Jahrzehnt auch persónlich ge- 
kannt und sein Tun und Wirken verfolgt hat, ist bei der Lek- 
ture erstaunt, mit v/elcher sachlichen Grundlichkeit, aber 
auch psychologischen Eindringlichkeit der Verfasser den über- 
reichen Stoff in all seinen Verastelungen verarbeitet, zu dem 
Portrat_ eines grossen wirtschaftlichen Pioniers gestaltet und 
in den Rahnen eines Zeitabschnittes gestellt hat. Alles das 
ist in einer klaren und einfachen Sprache erreicht.... 

Der Kaiser, der dem Seeverkehr sein besonderes Interesse 
zuwendte, wurde auf Balein aufmerksam. Sr war mehr als ein— 
mal Gast bei ihm, und daraus entwickelte sich dann vor dem 
Ersten Weltkrieg eine jahrelange personliche Verbindung, die 
auch zu poiitischem Gedankenaustauch fuhrte. Der Reichskanz- 
ler und der Staatssekretar des Ausseren benutzten Ballin wie- 
derholt zu politischen Sondierungen in London und nutzten so 
seine weitreichenden Beziehungen. Als politischer Makler ohne 
Amt vermochte Ballin manche Woge zu glatten. Er musste aber 
bald erkennen dass seine Hauptaufgabe- darin bestand, den Mo¬ 
narchen und die deutsche Regierung auf die aus dem Flotten- 
wettlauf resultierenden Gefahren aufmerksam zu machen. In den 
Auseinandersetzungen zwischen dem Kanzier Bethmann-Hollweg 
und dem Chef des Reichsmarineamtes, Admiral von Tirpitz dem 
eigentlichen Flottentreioer, steilte sich der Kaiser auf des¬ 
sen Seite. Ballins Mahnungen an hochster Stelle blieben ohne 
Erfolg. Der letzte Versuch, als die britische Regierung ihren 
Kriegsmimster Haldane nacb Berlin entsandte, schlug fehl Das 
war das Ende.... ° * 

Cecil hat ein Buch voller Spannung und Erregung geschrie- 
ben, ubei Irometheus, der zu guter Letzt an dem Feuer ver— 
brannte, das er herabgeholt hatte. 

Erich Dombrowski 
(Frankfurter Allgemeine, lA.Sept.1967) 

DOLLIuGujR, IHIj.IPPh,: De Hanze. Opkomst, bloei en ondergang van 

een handelsverbond. Vert. J.A.Meifers. Utrecht, Het Spectrum 

1967* 496 p* / 5,90’ 
(Aulaboeken,308) O.t.: La Hanse.XIIe-XVIIe siècles. 

GRAHAM, G.S.ï Great Britain in the Indian Ocean; 

maritime enterprise, 

Press, 1967. 

A study of 

1810-1850. London, Oxford University 

MALLET, MICHAEL E.; The Florentine galleys of the fifteenth 

century. London, Oxford University Press/Clarendon Press, 

1967. 293 p. ill. ƒ 38,50 

Here we have a study on a state-operated (dare one say 
nationalized?) transport system that came to grief. Dr.Mal- 
lett investigates the Florentine state—galleys, suspended 
in 1480, which appear to have been modelled on those of 
Venice.... Dr. Mallett’s volume will appeal particularly be¬ 
cause of its connexion with Renaissance Florence — magical 
words. It is an important contrioution to economic history, 
in the best tradition of what may oe termed the institutional 
school, and it is elegantly presented and printed.... 

Dr. Mallett has worked with thoroughness and care in the 
remnants of the archives of the central administration of the 
galleys, and tnis administration v/as essentially a government 
department. This would have been more evident i.f the author 
had dedicated a few pages to discussing his sources; what is 
gleaned under the list of abbreviations and in scattered foot¬ 
notes is inadequate. From the archival material, the best is 
possible, Dr. Mallett presents an admirably clear and interest¬ 
ing account of the functioning of the system's administration 
under the Sea Consuls from 1421 to 1480, and this includes 
the building of galleys, great and long, and the organization 
of the voyages.... For testimony of the galleys in operation 
we are given in full the "Diary of Luca di Maso degli Albiz- 
zi , kept by7 the Captain of the Galley7s on a western voyage 
of 1429/30. once again this is the best available source. Dr. 
Mallett calls it diary and implies that it v/as a personal one, 
but there are grounds for suspecting it to be something of an 
official logbook. From Albizzirs narrative we have a fascinat¬ 
ing picture (provided we can read Florentine) of the problem 
of enlisting the crew, winching the vessels along the Arno 
below Pisa, and the tribulations of sea travel. The editor 
provides a map of the voyage, and a brief' account of Albizzi's 
career, v/here the reference to Vespasiano da Bisticci's 
dedication errs. The reader will find Dr. Mallett"s notes to 
the text a necessary guide, particularly for technical details; 
one slip may cause confusion here, for Albizzi did not begin 
the day at sunset, but at sunrise, and this was normal custom 
in Italy, at the time. In nautical terms, this far is plain 
sailing. 
Dr. Mallett seeks to show why the galley system v/as introduced, 
and why it ended.... 

Until 1465 the Florentine galleys using the ports had a 
monopoly, the most striking feature of which was an extra 
duty paid on all goods from the west not imported in the com¬ 
munal galleys. The rate of duty varied, but in 1429 was 8 per 
cent. By 1465 the system had become an anachronism, as the 
galleys were seen as increasingly expensive to operate, while 
being unsatisfactory in terms of their lack of sailing schedule. 
Moreover, Dr. Mallett concludes, by the 1470s there was a new 
factor, which was the availability of French, Basque, Catalan 
and even English shipping for hire, which ''were bringing in 
the wool on better commercial terms than the costly communal 
galleys could manage". Hence, "it was not i’ust the Venetians 
and the Genoese who were carrying the trade between the north¬ 
ern seas and the Mediterranean. Florentine needed no longer 
to depend xor wool supplies on the fleets of possible economic 
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e^alAn^?ni^tiCal ^“ies’ if her own galleys were abandon- 
vfarsAiS thP d?80 the galleys were suspended fór-- four 
then on st ..lnstanGe> and never resumed service. From 
English'* ndePendel °n ^on-Italian shipping, including 
nngiisn. reihaps here is the chance to develop a new fiplrh 
tQep“^f°e °f island on the Italian. 
V0YatfJf l4?qe?,?e,t the worries of Albizzi during his 
Fallev to Itlll30' ihG ?°St sPectacular loss of a Florentine 
1473 yvhenPS nor, Jacorded Dr* Pallett seems to be that of 
Merrlin^s d^2°T1Jl0r;Lnf- Worth of merchandise, including 
hazard^Vn +ÏÏ% JudS®?ent'■'» was lost. Piracy was a greater 

icularly se°i™ |Jore^ine galleys than, shipwreck, and was part- 

S theTost^f^lprt1!?^"' UP lnSUr3nCe IateS’ and 
ddmes Literary Supplement, 3 August 1967) 

O'LOUGHLIE, c.i The economics of sea transport. London, Pergamon 
Press, 1967. 232 p. 20 m, 

Pinglnd^ln SJoSSif SSSSSe!"4 têoi“^ues of the ship- 

POEL, J.VaN DEE. Sijmen betaal.’ Belastingen toen en nu. Alphen 

aan den Ei in, Samson, 1966. 183 p. (Sautareeks,6) ƒ 8.50 

Si£“algemene EepUbliok’ de 

STATISTIEK van de zeevaart 1965. Den Haag, Staatsdrukkerij, 1967. 
yU # 
T , , rr ƒ 890 

Opzet vanedeCstatistiek-IndelSg derlSlenilrld Figuren~ den-Tabellen. ng aei buitje-llandse havengebie- 

Sl'REEKDOCDMTATIE zeescheepvaart. Amsterdam, Bureau van Statis- 

t.iek van de Gemeente Amsterdam, 1960-1967. 3. dln 4 

Deel 1 Aan- en afvoer van goederen ter zee in het Noordzee- 
kanaalgebied I960. 28 p. 

Doe! 2. De verrichtingen van zeeschepen in het Moordzeekanaal- 
gebied 1961. 28 p. 

Deel 3: Noordzeekanaalgebied 1960-1964. Verrichtingen van zee¬ 

schepen; goederen aan- en afvóur ter zee. 1967 40 o 

A1BEETO- »“<* “>4 the decline of Venice, i5SO~lei6 
ersl. and with an introduction by Janet and Brian Pullan 
London, Longmans Green, 1967. 210 p. m. „ * 

Here we have a study focused m a ot„4. J 
nationalized?) transport system that -ancPFr3'°Cd ^dare one say 
investigates the Florentine state-sail™ ^ Sriet * Dr* Mallett 
which appear to have been modeiled^n^hnQ |Pternded in 1480, 
sor Tenenti examines Venetian shippinemnL0fJe?ice- 
...Professor Tenenti>s book illustrates L ^ •decllning 7èars. 
Mediterranean was out of hand in Sp W-Piracy in the 
Indeed, English and Dutch ships used ittLS^xtGenth century. basestssriaS“ «"sssr 
po.er., such ss Span, «bil. renting ijr ^ 

ssgr&Ws&L<S2v&5g§&S*i 
one a weax power, without a protector, fair game for all 

-oovp lng would be a consideration of whv Venice wa<? 
ioT’ve1?^1^1lsolated> 311(1 what attempts were made if any to 

pi?=iisi itiiftiir 
r do Italiaanse uitgave, zie. Mededelingen nr. 6, p.23) 

(me linies Literary Supplement, 3 August 1967) 
VIGDATI, GIOEGIO. Geschiedenis van de zeevaart. Vert. !“t hot 

Italiaan- jooi E.Fiddelaar. Ills, van F.Bassani en S. Baraldi. 

Amsterdam, Nederlandse Keurboekeri.i/Schelle, De Goudvink, 1967. 
92 p. (Schatkistboeken) „ 

WILLIAMS, GOMEL: History of the Liverpool privateers and letters 

of marque with an account of the Liverpool slave trade, new ed. 
London, Cass, 1967. VI,718 p. 4 ill. . pn 7n 

WOOLLARD, C.L.A.. mast of the Cape Horners. Ilfracombe (Devon), 
otockwell, 1967. 304 p. 113 m. . _ ’ 

I 23,93 

Lust- en Binnenvaart 

100 1a*r Varen- Provinciale stoombootdiensten 
. " 9 ' ’ Mlddelburg, G.s.den Boer in opdracht van het Pro- 

vinciaal Bestuur van Zeeland, i960. 40 p. ill krtn / i 

WBLE, E.G.A.: De Nederlandse binnenvaart.^se^d^0 
terdam, Born, 1967. 32 p. ill. , _ 

Visserij 

ELLISTON, G.. The marine fishing industry of Sarawak. Hull 

University of Hull, 1967. 50 p. 2 pits 5 figs. 7 9 99 

PEiCE systems at the landing stage in fishing industries of OECD 

member countries. Adopted by the Committee for fisheries and 

approved by tne Council at its meeting on 10th May 1966. Paris 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 1966 

TEAMS, J O. (Ed.). Mshins boats of the world. London, Eishing 
Lews, 1967. Ho. 3 692 p. m 6 

p ƒ 83,70 
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Ontdekkings- en wetenschappelijke reizen 

ANDERSON, J.R.L.. Vinland voyage. London* Eyre & Spottiswoode, 

1967. 278 p. 16 pits. ƒ 29,69 

BEAGLEHOLE, u.C.(Ed.). The journals of Captain James Cook. Vol. 

III. The voyage of the Resolution and Discovery 1776-80. 

London, Cambridge University Press, 1967 2 vols.set ƒ 167»— 

(Hakluyt Society, extra series, vol.XXXVI) 

Cook's third great voyage was in search of the North-west- 
Passage. He failed to find it because ice blocked his way, as 
it had done four years before in the Antarctic. So he beat 
back uo the South Seas, in a very rickery Resolution, to re¬ 
provision and overhaul his expedition for a second attempt. 
He never made it - although his crews did - because on 
February 14, 1779» he was attacked by Hawaiians and died face 
down at the water's edge of Kealakekua Bay. In his introduct¬ 
ion to this last of the journals Professor Beaglehole con¬ 
cludes that Cook was killed because for once he lost his 
characteristic patience, coolness and temperance. He was sick 
of continual pilfering by natives (the fatal parley was over 
the theft of one of Discovery's boats) and he was also tired 
out after years of driving himself beyond reasonable 
limits. So he shot a man in a burst of anger and he was done 
for. So Beaglehole clarifies an incident which has up to now 
been clouded in much hazy sentimentality. 

This is characteristic, along with a staggering devotion 
to his subject and the diligence necessary to steer the Cook 
Journals to the presses. It is now 12 years since the first 
one appeared and taken together they form a monumental work 
of scholarship by their editor and a model of presentation 
by their publishers. They also show that the best writer on 
Cook is Cook himself - a totally interested observer of 
everything as well as a humane man and a brilliant navigator. 
He may have been no stylist but he kept a meticulous log of 
everything he clapped eyes on; smell, in fact, is about the 
only sense he doesn't appear to have employed much. There are 
900 pages of Cook on Cook here as well as another 1,000 of 
notes, appendices and other contemporary Journals. There are 
also a lot of drawings by Webber, the expedition's artist. 
A fourth volume is promised, of essays on Cook's life and 
voyages. When that is done there really will be noting of 
substance left to write about him. That is the measure of 
Beaglehole's achievement, and in its own way it matches 
Cook's. Geoffrey Moorhouse 

(The Guardian, 9 June 1967) 

BENTLEY, J.D.. Leif Ericsson and the North Atlantic. London, 

Hulton Educ.Publ., 1967. 32 p. 30 ill. (some col.) ƒ 2,49 

(Round the world histories) 

CARRINGTON, HUGH. The life of Captain Cook. London, Sidgwick & 

Jackson, 1967. 336 p. ill. ƒ 10 55 

BERSU, G. & D.M.WILSON Three Viking graves in the Isle of Man. 

London, Soc.for Mediaeval Archaeology c/o University Coll. 

1966. XIV,100 p. ill. (Monograph Series) / 23 95 
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FORD, CORAY» 'Where the sea breaks its back. London, Gollancz, 

1967. 224 p. ƒ 17,10 

S(ffarcil df to° loosely applied to any preliminary work 
that goes to the making of a book, but it is strenuously 
applicable to the background of Mr. Ford's study of Vitus 

't Y°yaS® discovery of Novaya Zembla (later known 
AJ ï^ £n 174i: ïwo hundred years later it chanced that 

!?* ?°Jdï TW?° as hl“self a naturalist, voyaged through the 
Islands 1 where the sea breaks its back", carrying 
sn^edition of Bering's Voyages by F.A.Golder, who 

extracted the journal of one Georg Wilhelm Steller from the 
Russian archives and printed it in extenso for the first time. 
Mr. Ford was thus able to follow roughly in the track of 
Bering's return iourney through the fog and storm of the 
A eutians; he could watch the ruin of the expedition through 
the arrogant eyes and corrosive pen of the young German who 

1,Llülied across Siberia from the St. Petersburg Academy of 
ociences to intercept Bering before he sailed from Kamchatka. 

Ihere he found an old man broken in mind and body by the 
muddle and megalomania of ten years of preparation for a 
voyage of discovery which was to extend the Muscovite empire 
eastward across tne unmapped North Pacific. He would notP 
take no for answer, and so the expedition which was manned 
by.a rather turbulent crew of Russian naval officers and 
scientists sailed under the disdainful eye of a young nobodv 
who always knew he was right, and nearly always was Sight ^ 
but antagonized everyone by the lofty'- arrogance of his * 

^e gutter 0dge of his tongue. When they, mlde a 
da4e the 1',lount Elias area Bering, who was at the 

•hls, t|tner» would allow them only ten hours of ex¬ 
ploration oeiore he gave what .Steller stigmatized as a pusil¬ 
lanimous order to return with all speed instead of wintering 
where they were to gather some small fruits of discovery 

iheir outwara '|ourney had been well below the great 
Aleutian arc. Now, deciding to return farther north, with 
W12°ur fdvancinS uP°n a scurvy-ridden crew, they were beaten 
and broken m the turbulent weather of the long chai2 ofll- 
chaxted islands. In the fox caves of Bering Island, where 
the commander died with many of his crew, the fruits of the 
expedition were gathered by Steller while he forgot himself 
in tending tne sick. His studies of the now extinct sea cow 
the hair seal and the sea otter are acknowledged to be the ’ 
work of a great naturalist. But he cut his work short by 

ing. b° dlS contemptuous isolation when he reached Kam- 
chatixa again, and soon after died an alcoholic death. 

ivir. Hordes book is written as a contribution to American 
history, but is notable as a perceptive study of a youno- man 
who too early destroyed a great talent in the grip of a° 
neurosis. Steller"s personal fate is reflected with bitter 
irony in Mr. Ford's concluding sketch of what happened after 

®xpedltlon. Ine Russians discovered Alaska, but made 

mat the? d?d mSthJ their occupation. 
ti 5J dJd tne following century was to massacre to the 

point of extinction most of the animals of the region whose 

recorded?61161” ^ Wlth SU°h lovins masterV observed and 

(The Times Literary Supplement, 28 September 1967) 



-88- 

HAKLUYT, RICHARD; The principal navigations, voyages, traffiques 

and. discoveries of the English Nation, new impression of the 

ed. of 1903. A.M.S., N.Y., F.Cass, 1967» 12 vols. ill. maps 

set ƒ 728,— 

HAKLUYT, R.. Divers voyages. Reprint of the edition London 1582. 

Introd. by D.B.Quinn. Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, 1967» 

LVI,208 p. maps (Mundus novus,vol.2) ƒ 58,— 

Added, the facsimile of 'A shorte and briefe narration of the 
two navigations to Newe Fraunce", translated by John Florio 
(1580) 

MARRA, JOHN..Cook's second voyage. Journal of the Resolution s 

voyage, in 1771-1775» ...Also a journal of the Adventure:s 

voyage in 1772-1774. Reprint of the edition London 1775» Am¬ 

sterdam, N.Israel, 1967. 342 p. pits map ƒ 45,— 

(Bibliotheca Australiana, 2nd series, vol.15) 

POHL, F.J. Amerigo Vespucci, pilot major. London, F.Cass, 1967» 

XVI,249 p. ill. new ed. ƒ 35>75 

RICKMAN, JOHN. Journal of Captain Cook's last voyage to the 

Pacific Ocean on discovery; performed in the years 1776, 1777, 

1778, 1779 (etc).... Reprint of the edition London 1781. Am¬ 

sterdam, N.Israel, 1967. 446 p. pits map ƒ 54,— 

(Bibliotheca Australiana, 2nd series, vol.16) 

SMITH, WILLIAM. A new voyage to Guinea. London, F.Cass, 1967. IV, 

282 p. new ed. of the 1744 edition ƒ 38,50 

(Fr.Lib.of Afr.Stud.) 

VILLIERS, ALAN. Captain Cook, the seamen's seaman. London, Hodder 

& Stoughton, 1967. 288 p. ill. 3 maps ƒ 19,95 

It has taken the best part of two centuries for the world to 
understand the greatness of James Cook. True, in the days when 
schoolrooms had maps liberally splashed with red to illustrate 
the empire upon which the sun never set, Cook was included 
rather vaguely in the pantheon of empire builders. But what 
exactly did he do? He discovered Australia (He didn't.) New 
Zealand then? (No, that was Tasman.) Even geography teachers 
might not be all that clear. Anyway there were reproductions 
of Zoffany !s '’'Death of Cook ' to prove satisfactorily that he 
was killed by natives on a Pacific island, so obviously 
Captain Cook v;as a proper hero whatever else he was. 

Professor Beaglehole vs devoted scholarship over two decades 
is gradually making Cook's logs and journals available in 
their entirety, but his work is scarcely for the general 
reader. In good time for the bicentenary of Cook's first p-reat 
Pacific voyage in 1768-9 Captain Alan Villiers has provided 
a new evaluation in Captain Cook. 

As one ofthefew master mariners in sail left to the world. 
Villiers is well fitted to explain Cook's magnificent sea¬ 
manship. He was perhaps, the finest all-round seaman since 
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Ulysses (and consistently more successful). But there have 
been other great seamen; Cook was unique. His achievement 
as a farm labourer's son in rising to command his Majesty's 
ships on three of the greatest voyages of all time was alone 
staggering in the class structure of the eighteenth century. 

But^ that was no more than the framework of his greatness. 
With the unhandy square riggers of the eighteenth century, 
and no means of preserving food but salt, saltpetre and the 
sun, he mapped nearly half the globe, opening the Pacific 
from the Arctic to the Antarctic to modern knowledge. He re¬ 
placed the theoretical geography of ''balancing'' continents 
that had dominated thinking about the world from the days of 
Ptolemy with the reality of charts and careful triangulation 
And in a period when the life of the "common sailor"’ was ac¬ 
counted of small value. Cook earned the devotion of the men 
who sailed with him by his care for their wellbeing. By at¬ 
tention to diet and hygiene he preserved his own men from 
scuxvy half a century before it ceased to be accepted as an 
"inevitable" disease of seafaring. 

Perhaps it is the vastness of his achievement that makes 
it hard to comprehend, that, and the fact that his achieve¬ 
ments were painstaking rather than dramatic. His little ships 
- Endeavour, Resolution, Discovery, Adventure - added to the 
real greatness of the British people without a gunshot. 
Captain Villiers;s study is at once an important addition to 
maritime literature, and a moving record of one of the most 
beneficent chapter^^.British history. 

J.R.L.Anderson 
(The Guardian, 25 August 1967) 

Het schip - Scheepsbouw 

BARNABY, K.; Basic naval architecture. 5th ed. London, Hut¬ 

chinson, 1967. 512 p. ill. ƒ 46,20 

BAXTER, B.N. Naval architecture; Examples and theory. London, 

Griffin, 1967. IX,450 p. ill. ƒ 42,90 

FARR, G.; West County passenger steamers. London, Stephensons 

for David & Co., 355 p. 35 ill. ƒ 30,25 

HANSEN, HANS JURGEN; De glorie van het schip. Kunst en nijver¬ 

heid van scheepsbouwers en zeelieden. Vert, door J.G.Bagger¬ 

man. Amsterdam, Elsevier, 1967. 272 p. ill. ƒ 69,_ 

O.t.. Kunstgeschichte der Seefahrt. 

LENTON, H.T. (Ed.); The Dutch navy. London, Macdonald, 1967. ill. 

(Navies of the Second World War) ƒ 9 15 

LENTON, H.T. )Ed.); Warships of British and Commonwealth navies. 

Shepperton, I.Allan, 1967» 272 p. ill. ƒ 17^0 

MODERN ships in Japan 1966. Tokyo, The Cooperative Association 

of Japan Shipbuilders, 1966. ill. 

SCHEEPVAART door Edward V.Lewis, Robert O'Brien en de redactie 

van Life. Amsterdam, Het Parool, 1967. 192 p. ill. ƒ 17,75 

(Parool/Life Wetenschaps Serie. ) O.t.. Ships. London, Time- 

Life Science Library, 1967 
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ROBINSON, M.S... A catalogue of the Van de Velde drawings in 

the National Maritime Museum. Vol.2: The Ingram collection. 

London, Cambridge University Press, 1967. 360 p. 335 ill. 

on 176 pits circa ƒ 130,— 

SaWYER, L.A.& W.II.MITCHELL (Ed.). Cruising ships. London, Mac¬ 

donald, 1967. 160 p. ill. (Ships of the Merchant Navy)/ 9,15 

SAWYER, L.A.& W.H.MITCHELL (Ed.); Tankers. London, Macdonald, 

1967. 160 p. ill. (Ships of the Merchant Navy) ƒ 9»15 

SHIPS models. Science Museum. Sailing ships and small craft. 

London, H.M.S.O., 1966. 102 p. (Pour-in-one Books) ƒ 11,— 

SIGWART, E.E. (Ed.); Merchant ships, world built. Vol.14. Lon¬ 

don, A.Coles, 1966. 192 p. ill. ƒ 23,65 

SMITH, R.MUNR0-. Applied naval architecture. London, Longmans, 

1967. 424 p. ill. ƒ 38,30 

VEER, ARIE VAN DER. Sleepboten, bokken en bergingsvaartuigen in 

de Amsterdamse haven. Alkmaar, De Aik, 1967. 64 p. ill. 

(De Alkenreeks,136) ƒ 1,90 

WILSON, A.. A dictionary of British marine painters. Leigh-on- 

Sea, P. Lewis, 1967. 200 p. 96 ill. ƒ 111,30 

Haven- en zeewerken 

LEPEBURE, GEORGES; Cherbourg è. la fin de 1'Ancien Régime et au 

début de la Révolution. Index dressé par J.J.Bertaux. Caen, 

Société d'enquêtes ethnographiques normandes, 1965. 296 p. 

ill. maps (Cahier des Annales de Normandie,4) ƒ 16,60 

WILSON, E.M.CARUS-; The overseas trade of Bristol in the later 

Middle Ages. London, Merlin Press, 1967. reprint 222 p.ƒ 41,— 

Loods-, bergings- en reddingswezen 

BULL, J.W.. An introduction to safety at sea. London, Brown Son 

& Perguson, 1966. 88 p. ƒ 7,60 

HARRIS, W.T.. Lifeboat glossary. Liverpool, J.Laver^ 1966. 6th 

ed. 64 p. ƒ 0j95 

GILL, CRISPIN a.0.. The wreck of the Torrey Canyon. London, 

David & Charles, distributed by Ward Lock, 1967. 128 p. ill. 

ƒ 12 20 
As long as ships put to sea some will end up wrecks. It was* 
always so and it always will be, but since that week "in 
March when the combined efforts of four Dutch salvage tugs 
failed to pull the uanxer Torrey Canyon off Pollard Rock 
Tiggast ox the Beven Stones that break above low water mid¬ 
way between Land's End and the Scilly Isles, the possibility 
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has existed that a single wreck may in future inflict up¬ 
wards of £10 million of damage. This is the future that the 
three autnors put on the loss of the Torrey Canyon and the 
□ .oil carried (£6^- million) plus the cost to the 
British and Prench governments of dispersing the oil and 
cleaning the beaches. It does not include the cost to Corn¬ 
wall and Brittany of lost tourists and poisoned fish. 

Only 60 tankers the size of the Torrey Canyon are in 
service now, but many and bigger ones are on order? they 
will come, as the Torrey Canyon did, into crowded coastal 
waters and uhere may find, as with ultra-modern equipment 
tney navigate a narrow channel, a fishing boat in their path. 
Captain Rugiaoi was a highly experienced seaman? he would 
never have got such a plum command if he were not. In racing 
as he did to catch the Milford Haven tide, all his calculat- 
10ns were correct save one. he had not allowed for the pos¬ 
sibility of a fishing boat straddling the course he must 
steer to swing 1,000 feet of tanker clear of the Seven 
Stones, ^le still almost made it? there was less than the 
width 01 the tanker between him and safety. But those last 
yards were decisive. The Torrey Canyon ran aground with a 
?2cl^Sri7en U£) midships so that when the tugs tried txo pull 
it off they tore the ship in half. 

Two of the three authors of this book are assistant 
editor and news editor respectively of the Western Morning 
Lews1 Tony Soper is a naturalist. They saw the wreck through 

spot, and there is more to be learnt in their account 
than the Government's white paper ever told. They pass no 
judgment and they point no finger, but once one accepts that 
Captain Rugiati s error of iudgment may not have been the 
Kind a civil servant would make, but wa.s the sort the 
confident captain of a bold, fast and very expensive ship on 
single-voyage charter would, then neither the British nor 
Prench authorities come out of the subsequent emergency very 
weil, with the honourable exception of Vice-Admiral Sir 

Talbot, who was commander in chief at Plymouth and 
sent his ships out to deal with the oil pouring from the 
tanks Uy out of 23 were holed when the tanker ran aground) 
the ^moment he had news of the wreck. 

No one else, lifeboat and salvage crews apart, was so 
promptly or so quickly alert to the danger, and it is 
abundantlyclear in the wisdom of hindsight that the Govern- 
ment should have stepped in sooner than it did to burn the 
oil that was still in the Torrey Canyon while it could still 
be burnt, oir Solly Zuckerman's committee of scientific talent 
proved a feeble reed; at the end oi the emergency, the oil 
^ stm Sfing disperced by the same methods as had been 
Uoed iron the outset, drum after drum of corrosive paint 
fjrippfr, Jhat has Teff a legacy of poison wonle even than 
that of the stinking oil. Perhaps you need to have seen oil 
like soft chocolate which could be picked up in slabs and 

squeezed through the fingers/' so acrid and foulsmelling that 
it made men vomit and their throats ache while they gashed 
their hands and broke their ankles on the oilcoated ?ocks 
to realise that it would have been almost impossible to 
counsel not using it. But what steps are being taken to see 
we are better prepared next time? Make no mistake, there will 
be a next time. A Greek tanker owner's reply to much the same 
question was 'build swimming pools." Cynical? Read this book 
and ponaer. (The Economist,2 September 1967) 
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DERRETT, D.R.. The Mariner's Highway Code. London, Maritime 

Press, 1966. 80 p. ill. ƒ 9>05 

FISHER, J.& F.R.VON WIESKR. The oldest map with the name of 

America (of the year 1507)> and the Carta Marina (of the year 

1516) by Martin Waldseemuller (Ilacomilus). Edited with the 

assistance of the Academy of Sciences at Vienna. Reprint of 

the edition Innsbruck 1903. Amsterdam, Meridian Publ.Co., 

1967. 64 text p. (in English and German ), 26 double-page 

maps circa ƒ 250,— 

ORTELIUS, ABRAHAM, The theatre of the whole world set forth by 

that excellent geographer Abraham Ortelius. Reprint of the 

edition London 1606. Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, 1967. 

674 p. 157 maps 6 pits. ƒ 380,— 

PTOLEMAEUS, CLAUDIUS? Geographia. Trsl. from the Greek. Ed. by 

Sebastian Munster. Basle 1540. Facsimile reproduction. With 

an introduction by R.A.Skelton. Amsterdam, Theatrum Orbis 

Terrarum, 1966. XXIV,56,196 p. ill. maps 

UZIELLI, G.& P.AMAT Dl S.FILIPPO? Mappamonde, Carte nautiche, 

Protolani. Ed.altri monuraenti cartagrafici specialmente Ita¬ 

lian! dei secoli XIII-XVIII. Unabridged reprint of the ed. 

Roma, 1882. Amsterdam, Meridian Publ.Co., 1967. XXVI,332 p. 

ƒ ^5»— 
WIESER, FRANZ, Mage lde^o-St rasse und Auslral-Continent auf den 

. Globen des Johannes Schoner. Beitrage zur Geschichte der Erd- 

kunde im XVI.Jahrhundert. Unveranderter Nachdr. der Ausgabe 

Innsbruck 1881. Amsterdam, Meridian Publ.Co., 1967. 132 p. 

5 maps ƒ 24,— 

Het recht van de zee en zeereeht 

ASTLE, W.E.. Shipowners' cargo liabilities and immunities. 3rd 

ed. London, Witherby, 1967. 496 p. ƒ 38,50 

lhis new edition, the first for twelve years, has been entirely 
revised and reset. It incorporates a vast amount of new 
material for the guidance of all those concerned with sea¬ 
borne commerce. 

BARTLE, R.. Introduction to shipping law. London, Sweet & Max¬ 

well, 1967. new ed. XV,241 p. ƒ ^ 

BOWETT, D.W.. The law of the sea. Manchester, Manchester 

University Press, 1967. 162 p. 1 map 

(Melland Schill Lect.S.) 
ƒ 14,50 
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C0L0MB0S, C.JQHN: The international law of the sea. London, 

Longmans Green, 1967. 6th ed. revised and brought up to date 

896 p. ƒ 

nANG, GERHARD? Boliviens Streben nach freiem Zugang zum Meer. - 

Bolivia's aspirations for a free access to the sea. Ein Bei- 

trag zur Geschichte des neueren Volkerrechts und der Diplo¬ 

matie. Mit ubersichtskarten. Hamburg, Gesellschaft fur Vol- 

kerrecht und Auswartige Politik, 1966. 94 S. Karten ƒ 18,35 

(Darstellungen zur auswartigen Politik,6) 

MEYERS, H.; The nationality of ships. Den Haag, 1967. 395 p. 
Proefschrift Amsterdam 

oIX .Lectures on the Hague Rules. Edited by K.Grönfors. Göteborg, 

Gumpert, 1967. 149 p. j 19,75 
(Skrifter utg.i samverkan med Sjoratts foreningen in 

Göteborg,31) 

SMIT, C.. De Scheldekwestie. Rotterdam, Stichting Nederlands 

Vervoerswetenschappeliïk Instituut, 1966. VIII,182 p. maps 

1ECLAIP, LUDif'/IK A.: The river basin in history and law. ^s-Gra- 

venhage, Niihoff, 1967. XXIV,228 p. / 29,50 

De schepeling; 

BERNARD, F.: De havenvakschool te Rotterdam, een vergeliikend 

onderzoek tussen H.V.S. en L.T.S. Groningen, WoIters, 1966. 
120 p. 

BOONACKER, H.J.M.: Geneeskundige hulp aan boord van zeeschepen 

van minder dan 500 rgistertonnen bruto inhoud en van zee¬ 

vissers vaartuigen. Samengesteld door A.Bakkes en M.G.J.P. 

Peeters. 's-Gravenhage, Van Goor, 1967. 10e dr. 248 p. ill. 

Met lijst van genees-, heel-, ontsmettings- en verbandmidde¬ 

len en verplegingsartikelen. 16 p. 
ƒ 9S90 

ALLER, JERRY. The sea years of Joseph Conrad. London, Methuen, 

1967. 366 p. 30 ill. / 25,65 
Reputations rise and fall. Conrad, recognised in his lifetime 
as a fine writer, is now increasingly regarded as a great one. 
J.1®. ?-s f7en that rare Phenomeron, an all-brow writer 
While the exacting Leavis can admit him to the Great Traditi¬ 
on, simple people, as Miss Allen's acknowledgments testify 
m every part of the world, read him for the tale. ... 
0. ^ass Allen's book, is not concerned with Conrad criticism 
She has done an enormous amount of research to find the facts 
of his seafaring life and to discover the prototypes of the 
events and characters in his books. Conrad’s memory, it ap- 
pears, was as photographic as Joyce's. He invented 
nothing, though obviously he selectcdpombined, adapted. 
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. .. Conrad:s was a romantic, exciting life, before injuries, 
ill health, and pain forced him to give up the sea at the 
age of 36. Ii?obably every intellectual has known the senti¬ 
ment Gabriel Harvey once voiced for his Tudor contem¬ 
poraries, who would all "fain be something more than scholars 
if themselves wist howe." But few have found the opportunity. 

Grattan Freyer 
(The Guardian, 4 August 1967) 

BURMAR, J.. Great shipwrecks off the coast of Southern Africa. 

Cape Town, Struik, 1967» 200 p. 12 ill. 2 maps ƒ 28,50 

HEXTON, PETER. The sea .gets greyer. London, Adam & Charles Black, 

1967. 232 p. ƒ 23,95 

As in The Sea gets bluer, Mr. Meaton has collected extracts 
from a number of well-known authors, introducing each with 
his own comments. This timeps the title implies, the scene is 
set among the colder and stormier oceans of thcworld. Mr. 
Heaton has chosen well and within its limits, the book offers 
good value. 

(Th Times Literary Supplement, 20 April 1967) 

HOPE, R. (Ed.); Retirement from the sea. London, Seafarers 

Educ.Service, 1967. 40 p. ƒ 3»15 

HUGILL, S.. Sailor town. London, Routledge, Kegan Paul. 1967. 

XXII,360 p. 18 ill. ƒ 30,80 

"Ten o’clock, not a whore in the house, and the street full 
of Spanish sailors." These words, with which a respectable 
female cousin used bo greet the lateness of the hour, 
mystified my infancy. Here is a bumper book about the whore¬ 
houses of the Seven Seas and streets full of the sailors of 
all nations, about the pimps, madams, and retailers of Taran¬ 
tula Juice ("two quarts of alcohol, a few burned peaches, 
a plug of hard tobacco, al! mixed up in a five-gallon keg of 
water") who, from Esquimault to Punta Arenas in latitude and 
Odysseus to Chicester in time, have spread their nets for 
Jack Ashore. But thirst and rut are, globally, mono¬ 
tonous; waterfronts are much of a muchness, whether culled 
from experience, the pages of Dana and Melville, or the 
"Slop Chest" column of "Sea Breezes". Orgies in the Sand¬ 
wich Isles of Tahiti where the girls swam out, a hibiscus 
behind the ear, and were paid in nails, may once have dif¬ 
fered from their Barbary Coast and Liverpool equivalent. 
Clap and avarice soon brought them into line. 

Stan Hugill is bosun at an Outward Bound school; his 
"Shanties of the Seven Seas" was a splendid collection; like 
some among us he has had to keep an eye on his wallet in 
circumstances he would hesitate to tell the vicar. He has 
made a brave and breezy stab at charting the old ports and 
pleasure coasts, East and West; the harpies, tattocing- 
parlours, dives, and boarding houses, whence the inmates 
were likely to wake in some stinking hold. Or, in South 
American ports, purging a hangover by mucking out the police 
stables. 

The sea spawns, and duplicates, a million legends, and 
Mr Hugill has swallowed some of them. There are no "cages" 
in Bombay’s Grant Road. "Fiddler’s Green," that paradise of 
sailors* dreams where booze and girls are inexhaustible, is 
gone with lost Atlantis. The author quotes from an article 
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in tne ’Weekend Telegraph" about a foreign seamen’s home in 
the new China. When a German sailor demanded a woman 
the director explained that today's woman was man's equal 
and would inmednbly report any improper advances. "I then 
took him by the hand to the games room and suggested a game 
ox ping pong. Every night the German came back for a game." 
oic uransit. Christopher Wordsworth 

(The Guardian, 18 August 1967) 

IvlUDIm, I AM; Wreck of the Admella. London, Angus & Robertson, 

1967• 184 p. ill. ƒ 

The coastal steamer Admella was wrecked in 1859 on a reef off 
South Australia. For a week, until they were rescued, a hand¬ 
ful of survivors clung to the wreckage. Mr. Mudie sifts the 
records to find out what really happened. 

(The Times Literary Supplement, 10 August 1967) 

WIGBY, FREDERICK. Stoker, Ro^al Navy. London, Blackwood, 1967. 

202 p. ill. ƒ 14,50 

This plain, unpretentious account of life in the Navy as seen 
oy a stoker over 122 years from 1933 conveys the authentic 
atmosphere of the lower deck during one of the most gruellinp- 
periods of service afloat. Frederick Wigby, who joined the 
Navy because of conditions ashore in the hungry thirties 
writes naturally and easily about ships and men. 

His account of an action in the last war for men in the 
engine room reads like a masterpiece of understatement. 
•■■When one is down below -under such conditions life is not 
very pleasant. One cannot see what is happening up topsides 
ut one gets the full force of the explosions from near mis¬ 
ses, aepth charges and mines. The concussion from these is 
frightening at times. It seems as though it will burst in the 
. s sides. All this makes steam pipes burst, bolts shear 
in halt, gauge glass on the boilers break, and particles of 
SSt ??ot fly around° At times it becomes a"fine old mess, 
wnen the big guns commence to fire in heavy barrage flames 
lump out of the boiler across the boiler room and if one is 
not quick enough one’s clothes are soon on fire." 
•4_ matter of fact style is employed throughout whether 
it be dealing with the menace of cockroaches or the combating 
of one rats tnat drank the lubricating oil in one of his 
ships. 

The ship in which he served must have seen more action 
than most for he was with the Home and Mediterranean Fleet 
on tne Cnina station, on Malta convoys, and later in the Ja¬ 
panese war in the Far East. Yet this account of his naval 
life»1 written in two exercise books, concludes with the ob¬ 
servation that if he had his time over again he would join 
up tomorrow out only in the engine room branch. 

in the language of the lower deck he places an emphasis 
on food and rum, "sippers" and "gulpers”. It is interesting 
also to note his admission that but for the food he would 
1 L^1000111? a soldier. When he went to enlist he was put off 
by the meal given him of greasy mutton chops, boiled potatoes 
in tneir lacxets, and a portion of cold rice pudding. If the 
iare had. been more attractive, Wigby would have ioined the 
Army and this racy account of service life in the Navy would 
not have been written. 3oG(> J 

(The Times, 3! August 1967) 
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WYNNE, BAREYs Thè man who refused to die. new ed. London, Pan 

Books, 1967. 200 p. ill. ƒ 2,20 

The story of Teeku Makimare's 2000 mile drift in an open boat 
across the South Seas - 64 days of terrible privation and 
true heroism. 

Zeesport 

ALLCaRD, EDWARD C. Voyage alone. London, Robert Hale, 196?• 
20? p. ƒ 12,20 
...a single-handed race from the Canary Islands to Antigua, 
four years in the West Indies, and a threemonths voyage from 
there to Uruguay which almost erLed in shipwreck form the in¬ 
gredients of a most entertaining book, fortunate th man who 
can not only lead such a life but can also write about it so 
conspiciously well. 

BRUCE, E.. Deep sea. sailing. London, S-Paul, 1967- 244 p. 

ill* ƒ 28,50 

CARR, F.G.G.. The epic voyage of Sir Francis Chichester. London, 

Utkins, 1967. 24 p. 39 ill. (Pride of Britain Series) ƒ 1,55 

CHICHESTER, Sir FRANCIS. The lonely sea and the sky. London, Pan 

Books, 1967. new ed. 400 p. ill. ƒ 3,80 

DAS, ROBBERT & LEX PRANGER. Zeiljachten. Wedstriidklassen in 

Nederland. Alkmaar, De Alk, 1967. 64 p. ill. ƒ 1,90 

(De Alkenreeks,144) 

DAVIS, MURRAY: Australian ocean racing. London, Angus & Robert¬ 

son, 1967- 202 p. ill. 

DYSON, J.. Yachting the New Zealand way. London, Whitcombe & 

Tombs, 1967. 176 p. 200 ill. ƒ 17,10 

HAUSNER, W.; Single handed sailing a big catamaran. Gorleston- 

on-Sea, Norfolk, Hydrofoil & Multihull Society, 1966. 

8 P’_ / 1»55 
PEARSON, E.A.i The lure of sailing. London, Harper 8c Row, 1967. 

328 p. ill. (inuernational edition) ƒ 14,50 

SANDISON, A.C.. To sea in carpet slippers. London, Adlard Coles, 

1967. 208 p. ill. ƒ 

The low-down on ocean racing by the ocean-racing cook. 

WEST, «J.& C.; Cruising the Pacific. Mexico’ to Alaska. Princeton. 

Van Nostrand, 1966. 250 p. ill. ƒ 33,— 

-o-o-o-o-o- 
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VRAAG EN ANTWOORD 

Ons lid, de Heer Friedrich <j or berg schrijft ons het volgende: 

"lm -Jahre 1675 vmrde durch den Kurfursten Friedrich Wilhelm von 

Brandenburg mit zustimmung der Generalstaaten durch den Ober- 

sten - "B o 1 s e y - ein Regiment (oder Bataliion) Mariniers 

(Seesoldaten) in den Niederlanden angeworben, ausgerustet, 

durch den brandenburgischen Gesandten in Amsterdam vereidigt. 

Diese Truppe vmrde dann von Amsterdam mit Schiffen (oder auf 

dem nandwege?) nach Emden oder der Wesermundung gebracht und 

dort bei einem Angriff auf die schwedische Festung Karlsburg 

(das heutige Geestmunde/Bremerhaven) eingesetzt. Der Angriff 

misslang und ein grosser Teil der Formation.wurde vernichtet. 

Besteht die möglichkeit mir nahere Auskunft uber diese Ereig- 

nisse und diese Truppe (Uniform) zu geben? Wer war Bolsey?” 

PvtWKord gaarne te zenden naar de redactie van de Mededelingen 

ter publicatie. Het adres van de heer 'Torberg luidt. Ilülsen Weg 

3a, Hiddesen b.Detmold, Deutsche Bundesrepublik. 

-o-o-o-o-o- 

V E R E N I G I N G S N I E U W S 

J AARVERSLAG 

1966 

Leden 

Het jaar 1966 bracht de Vereniging 25 nieuwe leden. Slechts 

één persoon bedankte voor het lidmaatschap. Door de dood ver¬ 

loren wij 2 leden. Ik verzoek U, in enkele ogenblikken stilte, 

het verscbi'duJite herdenken van de Heer de Ronde uit Den Haag 

en van Ir. Terwogt uit Tricht. Op 1 januari 1967 bedroeg het 

aantal leden van de Vereniging 149. 

Activiteiten 

1. Jaarvergadering 

De jaarvergadering van 1966 is een zeer bijzondere geweest. Het 

was een jaar van herdenkingen. In het kader van de Manifestatie 

1666 - Nederland ter Zee - 1966 mocht onze Vereniging de her¬ 

denking van de Vierdaagse Zeeslag organiseren. De bijeenkomst 

in de Riciderzaal te Den Haag op 11 Juni werd door meer dan 550 
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mens en bij gewoond. Oorzaax, verloop, de reactie in het Enge¬ 

land van de l?de eeuw en de betekenis voor de Nederlandse 

twintigste-eeuwse nazaat werden in twee voortreffelijke voor¬ 

drachten door admiraal Van Foreest en de Engelse professor 

Charles Boxer uit de doeken gedaan. 

Aangezien het bestuur van mening is dat deze voordrachten 

waard zi^n in een blievende vorm bewaard te worden, hebben wij 

de teksten ter publicatie aan de Vereniging “Onze Vloot'' afge¬ 

staan. De verschijning van het boekje De Vierdaagse Zeeslag. 

Historische voordrachten, dat, behalve de redevoeringen van de 

heren Van Foreest en Boxer ook zal bevatten de openingsrede 

van Z.K.H. prins Bernhard van de Manifestatie 1666- Nederland 

ter zee - 1966 en de redevoeringen bil de opening van de Ten¬ 

toonstelling De Vrije Zee door admiraal De Vos van Steenwiik 

en Dr Crone - is vertraagd. U zult ze echter binnen niet te 

lange tijd thuis ontvangen. 

Door de zitting, die de Vereniging in het genoemde Comité had, 

was het bovendien mogelijk onze leden toegang te verschaffen 

tot enkele van de verdere feestelijkheden. Ik noem het door 

Onze Vloot georganiseerde ••Colloquium", aan de moderne Neder¬ 

landse scheepvaart gewied, en het bijwonen, op 'een speciaal 

gereserveerd gedeelte van de Boulevard, van de onthulling van 

het Monument voor de gevallenen ter zee in de 2de wereldoorlog 

en de daarbij plaatsvindende vlootschouw en parade, waarvan een 

dankbaar gebruik werd gemaakt. 

Doch terug tot onze eigenlijke jaarvergadering, die in aanslui¬ 

ting op de bijeenkomst in de Hidderzaal op 11 juni plaats vond 

onder de lunch in het Scheveningse Kurhaus. 

Uit de notulen van deze vergadering lees ik U voor; 

Om 14.00 opent de Voorzitter de vergadering, die door 57 per¬ 

sonen - onder wie als gast Brof.Boxer - wordt bijgewoond. 

Jaar- en financiële stukken - het laatste na verslag van de 

kascommissie - worden goedgekeurd. In dc rondvraag - de agenda 

wordt door de tropische hitte van die dag wat snel afgewerkt - 

brengt de heer Weber namens het afwezige lid, de heer Everts, 

enige punten naar voren. Laatstgenoemde stelt voor het Mede¬ 

delingenblad frequenter uit te geven. De voorzitter acht dit 

voorlopig alleen al om financiële redenen ónmogelijk. Verder 

vraagt de heer Everts de uitgave van een polynautisch tijd¬ 

schrift te bevorderen. Verschillende leden, zoals de heren Crone 

en Van lopta, uiten hiertegen practische en principiële bezwa- 
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ren. Het historisch karakter van onze Vereniging zou allicht 

snel verdwijnen. De heer Van Waning acht, puttend uit "Onze 

Vloot" ervaring, meer concentratie wel gewenst en neemt daar¬ 

na, onverwacht, onze gast, prof. Boxer uit de vergadering mee. 

Een derde en laatste voorstel van de heer FVerts, de invoering 

van een lidmaatschapskaart, acht de vergadering onnodig en te 

kostbaar. Om 2,25 uur sluit de voorzitter het officiële ge¬ 

deelte van deze korte algemene ledenvergadering, die nog werd 

gevolgd door een - vooral voor de niet-Marine leden van de 

Vereniging - uiterst interessant bezoek aan een mijnenveger 

in de haven van Schveningen. Een rondgang door de tentoonstel¬ 

ling De Vrije Zee, onder leiding van de heer Bosscher, die een 

zo groot aandeel aan de inrichting daarvan heeft gehad, be¬ 

sluit de geslaagde jaarvergadering voor 1966. 

2. Het Mededelingenblad 

Als gewoonlijk verschenen de Mededelingen in 1966 tweemaal. 

Het is opnieuw gelukt de inhoud de verscheidenheid te doen 

y/eerspiegelen, die aan de zee-historie inherent is. Van de ar¬ 

tikelen noemen wij. Crone; Adriaen Veen en zijn "gebulte kaartjj. 

Friedrich Jorberg bespreekt aan de hand van een reproductie 

"Die churfurstlich-brandenburgische Marine - 1684“ (Een schil¬ 

derij van Lieven Verschuer). Het tweede deel van Kruyskamp's; 

Nederlandse zeemanswoordenboeken wordt gevolgd door het eerste 

deel van, op Vromans' dagboek als adelborst gebaseerde. De 

scheepsmacht in de Caraibische Zee in 1914, waarvan vooral het 

Karlsruhe-incident bekend is. Dan een juridisch artikel van Mr. 

Morsink; Een prijsgeschil in de Atjeh-oorlog en een listige 

historische puzzle; Braunius;-De schatmeester in 1636, die niet 

blijkt te hebben bestaan. 

In de rubriek “Verslagen van Onderzoekingen" verschaft Ir. 

Scheltema de Heere door indrukwekkende cijfers en tabellen ge¬ 

staafd, Notities betreffende kapitale schepen in de Slag bij 

•Jutland. 

Onder de “Collecties en tentoonstellingen" vielen, behalve 

jaarverslagen en museum-uitgaven beschrijvingen van het Noor¬ 

delijk Scheepvaartmuseum te Groningen,, door de directeur, Dr. 

van Herwerden en het Iiluseu de Marinha te Lissabon, door een 

oplettend bezoeker, de heer Bosscher. 

Een nieuwe onder-indeling in deze rubriek brengt - volgens 

vaste stelregels beschreven - authentieke Museum-schepen. Twee 
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18de eeuwse nachten uit het Ned.Historisch Scheepvaart Museum, 

een Hochseefischewer uit het Deutsche Museum von Meisterwerken 

der Naturwissensehaft und Technik te München, en de beroemde 

clipper "de Cutty Sark" uit Greenwich. 

Literatuur. Het is verheugend dat steeds meer Nederlandse uit¬ 

gevers hun publicaties op zeegeschiedenis gebied ons blad ter 

recensie aanbieden. 

Voor de rubriek "Uit de tijdschriften" worden de belangrijke 

Nederlandse en buitenlandse tijdschriften op maritiem historische 

artikelen gedepouilleerd. De hausse in zeehistorische belangstel¬ 

ling maakt het moeilijk binnen het formaat van ons tijdschrift 

alle nieuwe uitgaven te signaleren, maar we doen ons best. 

3o Andere publicaties 

Het is niet uit winstbejag dat de Vereniging periodiek artikelen 

van de hand van leden te koop aanbiedt. Wij vervullen deze be¬ 

middelende taak om de leden de gelegenheid te bieden — gewoon— 

lijk voor niet meer dan verpakkings- en porto-kosten - in het 

bezit te komen van artikelen, die'zij anders voor het merendeel 

nooit onder ogen zouden krijgen. 

Het waren: Uit de Werken van het Historisch Genootschap; Bruijn !s: 

Haar 167,3 in Journalen en andere stukken, uit het Marineblad. 

Amsterdam—als marinebasis en De Nederlandse Gezantschapswacht te 

Peking, beide van de heer Bosscher en in een feest-uitgave van 

de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. Ter meerdere 

glorie van_Monnickendam,, over Cornelisz Dirksz, overwinnaar in 

de Slag op de Zuiderzee, door de heer Van Waning. Behalve 

Bruijn's werk, waarvan de bestellingen niet over ons gingen, en 

we dus geen precieze getallen kunnen opgeven, werden 31 brochu¬ 
res verkocht. 

Internationaal contact 

In het laatste nummer van de Mededelingen zult U een verslag' 

hebben aangetroffen van Drs. Roessingh over het Internationaal 

Congres voor Zeegeschiedenis te Beiroet, dat hij ook als onze 

vertegenwoordiger bijwoonde. 

De Nederlandse medewerking aan de herziening van het Glossaire 

nautique van Jal gaat ononderbroken voort. Hoewel Z.W.O., voor 

een subsidie benaderd, sympathiek tegenover de onderneming 

staat, was het niet mogelijk voor 1966 een bijdrage te verkrij¬ 

gen. Met dankbaarheid vermelden wij, dat de Kon.Academie van 
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Wetenschappen een bedrag van ƒ 3000,—- ter beschikking heeft 

gesteld voor het werk, dat ons lid, de heer Voorbeijtel Cannen- 

burg, met het Woordenboek der Nederlandse Taal, reeds ander- 

heeft verricht. De stof uit Parijs komt weliswaar 

langzamer binnen dan was voorzien, maar in 1967 kan men nog in 
Nederland voort. 

Verdere activiteiten 

Ten aanzien van dit onderdeel kan v/orden vermeld, .dat op het 

Veertiende Congres van Nederlandse Historici, op 28 mei 1966, on¬ 

ze Vereniging de sectie "zeegeschiedenis" verzorgde.Onder voor¬ 

zitterschap van de heer Van Foreest, sprak drs Bruijn op de och¬ 

tendvergadering over. De Admiraliteit van Amsterdam. 1730-1740. 

’s Middags behandelde dr.Weber; Land en zeewegen in de nostver- 

Mnding__met het voormalig Nederlandsch-Indië. 

Mag ik thans rot het financiële gedeelte van mijn verslag over 

gaan, door het voorlezen van. 

REKENING EN VERANTWOORDING VaN DE FINANCIËLE MIDDELEN 1966 

Ontvangsten 

Overgehouden van 1965 675,22 

Achterst.contr.65 41 ?— 

Contributie 1966 916,— 

Reeds betaalde contr. 

voor 1967 246,50 

Bijdrage van de leden 

a.d.jaarvergadering 370,50 

Verkoop oude nummers van 

de Mededelingen 279,— 

Verkoop brochures 50,75 

Donaties 50,25 

Terug v.h.Comité 1666- 

Ned.t.zee voor onkosten 

Bij e enkomst Binnenho f 445,15 

Subsidie van de Kon.Acad. 

v.Wetensch.voor JAL 3000,— 

6074,37 

Uitgaven 

porti 381,07 

Bureaubehoeften 47,65 

Type- en stencilwerk 56,05 

Jaarvergadering en bij¬ 

eenkomst Binnenhof 928,08 

Uitgave Mededelingen 661,— 

Reiskosten van het 

Bestuur 5,85 

Contr. N.C.G.W. 10,— 

Brochures is s_ 

Te veel betaalde contr. 

retour 6,50 

Honorarium Jal 3000,— 

Saldo 960,17 

6074,37 
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Cijfers liegen niet - naar ik hoop zal de Kascommissie zo 

straks verklaren dat ook de mijne dat niet doen maar toch 

geeft het beeld van een saldo van ƒ 960,17 een verkeerde voor¬ 

stelling van de financiële toestand van de Vereniging. Het 

naar 1967 zal, wat het geld betreft, moeilijk zijn. Ten eerste 

zullen de kosten van het boekje '‘Historische Voordrachten'‘, die 

voor 1966 waren geraamd, op de begroting van 1967 komen. 

Evenwel dat is een incidenteel geval, de schoen v/ringt bii de 

'Mededelingen''. Omdat ook in 1966 de bekende "bevriende instan¬ 

tie" gratis voor papier en stencils, voor afdraaien en broche¬ 

ren zorgde, ziïn de kosten van onze publicatie gering gebleven. 

Helaas is deze steun voor 1967 ontvallen. Uit de contributies 

de Mededelingen uitgeven is volstrekt onmogelijk. Zo straks zult 

U vernemen welke middelen wij te baat hebben moeten nemen om het 

voortbestaan van ons blad te garanderen. Het betekent tenminste 

iets dat dit - met behulp van derden - tenminste voor het naar 

1967 zal gelukken, hoewel we op de begroting slechts een heel 

klein bedrag voor deze uitgave hebben kunnen reserveren. Immers 

de portokosten zijn en lopen nog steeds op. Practische zaken als 

postpapier en enveloppen moeten worden aangevuld. Om een betere 

ontvangst van de Mededelingen te waarborgen zullen gecartonneer- 

de enveloppen nodig zijn. Type- en stencilwerk worden steeds 

duuxder. Dit alles in aanmerking genomen, ziet de begroting er 

als volgt uit. 

Ontvangsten 

Restant 1966 

Achterst.contr. 1966 

Achterst.biidrage jaar¬ 

vergadering 

Nog te innen contr.1967 

(104 x ƒ 7,50 + 12 x 

ƒ 4, — ) 

BEGROTING 
1967 

960,17 Porti 

102,— Bureaubehoeften 

Type- en stencilwerk 

6,50 Jaarvergadering 

Mededelingen 

Reiskosten bestuur 

828,— Contr. N.C.G.W. 

Boekje 4-Daagse Zeeslag 

Saldo 

Uitgaven 

500,— 

200,— 
100,— 
250,— 

400,— 

30,— 

10,— 
400,— 

6,67 

1896,67 1896,67 
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J AARVERGADERING 
1968 

Reeds nu willen wij de leden er op attent maken dat de algemene 

ledenvergadering in 1968 plaats zal vinden op zaterdag 11 mei, 

op welke datum een bezoek zal worden gebracht aan een scheeps- 

opgravingsobiect in Oostelijk Flevoland en de werkplaats voor 

conservering van scheepshout en -ijzer. Nadere mededelingen om¬ 

trent programma en kosten zullen de leden te gelegener tiid be¬ 

reiken. 

QUESTIONNAIRE 

Met genoegen heeft het Bestuur een aantal Vragenliisten-betref¬ 

fende activiteiten en interessen van de leden op het gebied van 

de zeehistorie-ingevuld teruggekregen. Op de leden, die in aan¬ 

merking komen de lijst in te vullen, doch dit tot nu toe ver¬ 

zuimden te doen, wordt een dringend beroep gedaan hun gegevens 

zo spoedig mogelijk aan het Secretariaat te zenden. 

Notulen van de Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging 

voor Zeegeschiedenis., gehouden op 6 mei 1967 in restaurant Four- 

ment. Groenplaats. Antwerpen. 

Om 12,55 uur opent de voorzitter de vergadering, die door 31 

leden, vergezeld van tien introducees, en door de speciale gast 

de heer J. van Beylen wordt bijgewoond. 

Als secretaresse leest me-’. Mollema het jaarverslag over 1966 

voor, dat wordt goedgekeurd. Hetzelfde doet zij als penningmees- 

teresse met het financiële verslag over 1966. Doordat het lid 

van de kascommissie, de heer Von Munching, zijnerzijds verhinderd 

was tijdig de boeken te controleren, maar- het andere lid, de heer 

Van Nimwegen, deze in goede staat had aangetroffen, wordt beslo¬ 

ten de penningmeesteresse een voorlopige decharge te verlenen. 

Vervolgens stelt me-5. Mollema de vergadering op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen betreffende het Mededelingenblad. De finan¬ 

ciële moeilijkheden zi^n groot en een andere wijze van uitgeven 

en een beperking van de inhóud zijn noodzakelijk. Na deze be¬ 

richten wordt het voorstel tot contributieverhoging m.i.v. 1 ja¬ 

nuari 1968 door de vergadering unaniem aanvaard, maar niet dan 

nadat een drietal leden - de heren Crone, Morsink en Van Roo - 

er met klem bij het bestuur op aangedrongen hebben in de zeer na¬ 

bije toekomst niet te schromen voor een voorstel tot een veel 
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drastischér verhoging dan de onderhavige. Ije uitgave van de 

zeer gewaardeerde Mededelingen mag door een te lage contribu¬ 

tie geen gevaar lopen. Op voorstel van de heer Crone wordt nog 

besloten duidelijk te spreken over een minimumcontributie en 

te wijzen op de mogelijkheid van donaties. 

Daarna vindt de verkiezing van een bestuur voor de komende 

drie naar plaats. Vier van de zittende leden v/orden herkozen 

(mej. Mo 11 erna, en de heren Van Foreest, Weber en Bruijn) en in¬ 

plaats van de niet herkiesbare heer Van Duim wordt de heer Van 

Oosten gekozen. De twee leden van de kascommissie worden op¬ 

nieuw benoemd. Van dé rondvraag wordt geen gebruik- gemaakt, 

waarna de voorzitter de vergadering om 13.30 uur sluit. 

De iaarvergadering-1967 was een onderdeel van.de gebruikelii- 

ke excursie, waarvan Antwerpen ditmaal het doel was. De heer 

Van Beylen, conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum al¬ 

daar, was daartoe onze voortreffelijke gastheer. Een hoogtepunt 

op het ochtend programma vormde een ontvangst op het stadhuis- 

door de schepen voor Openbare Werken en een rondgang door het 

16c/19e eeuwse. gebouw, 's Middags was het bezoek aan het museum 

van de heer Van Beylen voor de meeste leden een openbaring en 

een blijde kennismaking met veel onbekend materiaal. Een terug¬ 

reis via de nieuwe route over de Zeeuwse en Zuidhollandse ei- 

J.R. Bruijn. 
landen besloot deze dag. 
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CUMULATIEVE INHOUDSOPGAVE 

Hrs 1 tot en met 15 

Artikelen - Collecties en tentoonstellingen - Museum¬ 

schepen - Boekbesprekingen 

ARTIKELEN 

BRUUN,d.R.z De Admiraliteit van Amsterdam van 1750-1740 

(No 14, p.14-25) 

BOSSCHER,Ph.M.: Lord Charles Beresford en zijn gedenkschriften 

(No 5, p.1-14) 

BOSSCHER,Ph.M.$ '•Science-fiction" als maritiem-historisch 

document (No 9, p.21-26) 

BOSSCHER,Ph.M.: The "live-bait squadron". Een tragedie voor de 

Nederlandse kust (No 10, p.9-20) 

BRAUNIUü:,S.W.P.C. o De schatmeester 1656 (No 15, p.58-46) 

CRONE, ERNST: Adriaen Veen en zi^'n "gebulte" kaart (No 12, 

p.1-9) 

CRONE,ERNST: De tentoonstellingen op het gebied der scheep¬ 

vaart £ Rotterdam 1852, Amsterdam 1855 (No 15, p.21-56) 

DULM,J.F.VAN & R.E.J,WEBER: Roem en rampspoed van ons natio¬ 

nale museum van het zeewezen (No 8,p.2-15) 

FLIEDïiBR, SIEGFRIED Der Fund einur Kogge bei Bremen im 

Oktober 1962 (No 7,p.4-17) 

FOREEST, II.A.VAN: Bloedvlag (No 15, p.56-49) 

FOREEST, II.A.VAN o Herdenking van Luitenant-Admiraal Tsjerk 

Hiddes (No 14, p.1-15) 

FOREEST,II.A.VAN': Mare liberum (No 6, p.2-12) 

H0FF,B.VAN ?T c Mercators wereldkaart ten gebruike van de 

zeevaarder (1569) (No 4, p.5-7) 

JORBERG, FRIEDRICH: Benjamin Raule (No 10, p. 1-9) 

JORBERG, FRIEDRICH. Die churfurstlich-brandenburgische 

Marine - 1684. Ein Gemalde des niederlandischen Malers 

Lieve Verschuier (No 12, p.9-22) 

^Niet opgenomen zijn de rubrieken. Uit de tiidschriften; 

Nieuwe Uitgaven; Vraag en Antwoord en Verenigingsnieuws. 

t 
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KETTERIJ, C.VAN DE. Algemene taal en zeemanstaal (No 11,p.1-19) 

KOEST,J.K.VM DER; Enkele recente publikaties op het gebied 

van de medisch-nautische geschiedenis (No 13,p.79-77) 

KRUYSKAMP, C.; Nederlandse zeemanswoordenboeken (No 11,p.9-39> 

No 12,p.22-30) 

M0RSIM,H.L.ï Een prijsgeschil in de Atieh-oorlog (No 13,p.26-37) 
• * 

MUNCHING,L.L,VOlk De gedenkboeken van onze rederi-ien (No 14, 
p.66—76) 

ROESSINGH,M.P.H.; Het Internationaal Congres voor Zeegeschie¬ 

denis te Beiroet (No 14, p.32-56) 

SCHELTEMA DE HeEEE, R.E.; Batterii en scheepslengte in de 

17de eeuw (No 8,p.13-15) 

SCHELTEMA DE HEEEE,R.E.; Enige scheepsbouwers uit de 17de eeuw 
(No 8,p.15-22) 

SCHELTEMA DE HEEEE,R.F.; Notities betreffende de kapitale 

schepen in de slag bii Jutland (No 13,p.47-64,No 14,p.49-52) 

SCHELTEMA DE HEEEE,R.F.s Over schepen (No 9,p.1-21) 

SPRUIT,W.P.L.; Een "her è. boire". Een algemene maritieme en¬ 

cyclopedie voor de Lage Landen (No 12,p.30-34) 
t 

TOLLENAEREjE.DE; Een nieuwe Jal; pon nieuwe Seeman ? (No 11, 
p.40-51) 

UNGER,W.S.s Een belangrijke bron voor de geschiedenis van onze 

scheepvaart; detjournalen der Middelburgsche Commercie Com¬ 

pagnie 1720-18o9 (No 5,eerste druk p.2-4;tv/eede druk p.2-5) 

tnüïS,D.VAN DER; De reis van het fregatschip "Het Vergeno<eg<èft" 

naar Angola en Suriname,1793-1797 (No 15,p.1-21) 

VROMaNS,A.G.; De scheepsmacht in de Caraibische Zee in 1914 
(No 13,p.1-26; No 14,p.23-49) 

WEBER,R.E. J.; Een. Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 

opgericht (No 1, eerste druk p.2-3; tweede druk p.2-4) 

WAT is het terrein van de Zeegeschiedenis ? (No 2,p.l-2) 

COLLECTIES EN TENTOONSTELLINGEN 

Nederland 

Algemeen 

LUTTERVELT,R.VAN; Do scheepvaartmusea in Nederland (No 5, eerste 

drukp.5-8; tweede druk p.5-9) 

-III- 

Amsterdam 
\ : .['/ i' "■ \ 

BRUIeN, J.E. s Het Nederlan'dsch Historisch Scheepvaart Museum 
te Amsterdam (No 12,p.38) 

NEDERLaNDSCH Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam, Het - 
(No 2,p.3-4) 

EldKSINSTITUUT voor Oorlogsdocumentatie, Het-. De Indische 
Collectie (No.4,p.11-12) 

Enkhuizen 

SCHEER3SIER. Het Zuiderzeemuseum te'Enkhuizen (No 4,p.12-14) 

1s Gravenhage 

NEDERLANDS Postmuseum te Js Gravenhage, Het- (No 4,p.l2) 

Groningen 

HERwmltDEï'),P-.J .VAN: Een noordelijk scheepvaartmuseum te Gronin¬ 
gen (No 12,p.35-37) 

Den Helder 

BOSSCHEE,Ph.M.; Een marine-tentoohstelling in Den Helder 
(No 9,p.33-35) 

DULM,J.F.VAN: Een Helders Marinenuseum (No l,p.9-ll) 

Rotterdam 

BOSSCHEE,Ph.M.: Koers Amerika. De geschiedenis der stoomvaart 

van Rotterdam op Noord-An^rika. Tentoonstelling in het 

Maritiem Museum "Prins Hendrik" (Nu iu, p.21 2?) 

BRAUI'iIUS, S.W.P.C.; Bij de Wasa—tentoonstelling. Maritiem 

Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam (No 15,p.49-51) 

MAPTTTEM Museum "Prins Hendrik" te Rotlurdam,Het-(No 2 p 4) 

0Vi3EEJSM,ü.B.™: Het Max-iti 01.1 Mnseum -Prins Hendrik" te Kotter- 
dam (No 14,p.56-63) 

Schokland 

MUSEUM voor do IJsselmeerpolders te Schokland, Het-. Uit do 

jaarverslagen (No 4,p.8-11; No 7,p.18-21; No 10,p.22-24; 
No 13,p.65-68) 

Sn eek 

BRUIJN,J.R.: Het Erics Scheepvaart Museum te Sneek (No 9,p.35-36) 



IV 

VIaardingen 

POSTMA,C. s Het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij te 

VIaardingen (No 5, eerste druk p.8-10; tweede druk p.9-11) 

Buitenl and 

Bolgie* 

BEYLEN, J.VANo Het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen 

(No 10,p.24-31) 

Duitse Bondsrepubliek 

SC HIFEAHRÏSMUSEUM Brake/Unterweser, Das- (No 3, eerste druk 

p.8; tweede drulc p.7-8) 

Israël 

WEBER,R.E.J.; Het Maritiem Museum te Haifa (No 15,p.51-52) 

Portugal 

BOSSCHEE,Ph.i.io; Het Museu de Marinha te Lissabon (No 13,p.68-70) 

Verenigde Staten 

FRANKLIN D.Roosevelt Library te Hyde Park (New York), De-(No 3, 

eerste druk p.7-8; tweede druk p.8) 

VANCOUVER Maritime Museum, The-' (No 1. eerste druk p.8; tweede 

druk p.9) 

MUSEUMSCHEPEN 

Nederland 

Amsterdam 

HR.MS."Buffel"; Marine-établissemcnt te Amsterdam (No 15, 

p. 52-55) 

TREKJACHT,midden 18e eeuw, Een-; Nederlandsch Historisch 

Scheepvaart Museum te Amsterdam- (No 13,p.72) 

ZaANS tent jacht ie, einde 18e eeuw, Een—; Nederlandsch Histo¬ 

risch Scheepvaart Museum te Amsterdam (No 13,p.72) 

Buitenland ' * ' 

-V- 

Groot-Brlttannie 

BOSSCHEE,Ph.M. s De "Cutty Sark1' te Greenwich (No 13,p.73-75) 

Italië* 

WEBER,R.E'. J. r Schepen in het Museo Nazionale della Scienza 

e della Tecnica te Milaan ( No 10,p.31-32) 

Noorwegen 

DULL/l,J .E.VAN; De "Eram,; te Bygd/5 (Oslo) (No 14,p.65) 

Verenigde Staten 

BELANGRIJKE aanwinst van hot United States National Museum 

te Washington, Een-. De gunboat "Philadelphia" uit de 

Amerikaanse vrijheidsoorlog (No 6,p.17-18) 

WEBER,R.E.J.; De bark “Kaiulani", Washington D.C.(No.ll, 

p.52-53) 

WEBER,R.E.J.: U.S.S."Olympia", Philadelphia (No 10,p.31) 

■BOEKBESPREKINGEN ' 

ABRAHAlViSE, J.; J.D.BUiALDA;L.M. J.U.VaN STRaATEN e.a. (Red. ): 

Het Waddenboek (J.R.Bruijn) (No 12,p.47) 

SkERLUND,ILiRALD„ "Nydamskcppcn'' - En studie i tidig' skandi- 

visk skeppsbyggnadskonst. Die Nydamschiffe - Eine Studio 

über skandinavischc Schiffsbaukunst der Frühz^it (F.Jor- 

berg) (No 10,p.38-40) 

BARJOT,Amiral & JEAN SAVANTs Wereldgeschiedenis der zeevaart. 

; Nod.bewerking door G.J.van Nimwegon (P.C.van Oosten & 

Ph.M.Bosschor) (No 12,p.39-41) 

BEKEN,FRANK & KEITH Glorie van de zoilsport (1815-1914). 

Teksten en typografische verzorging van Alain Gliksman, 

onder medewerking van John Chamie-r. Ned. J .van Vollen¬ 

hoven (C.J.W.van Waning) (No 14,p.79-84) 

BEKEN j KEITH. Schoonheid vu zeilen. Teksten van J.Chanier, 

voorwoord van Alain Gliksman. Ned.J.van Vollenhoven 

. (R.E.J.Weber) (No 15,p.66-68) 

BOSSCHEE,Ph.M-*: De Nederlandse mariniers(F.van der Straaten) 

(Na 15,p.59-61) 

DAVIES,D.W.o A primer of Dutch seventeenth century overseas 

trade (J.R.Bruijn) (No 4,p.14-15) 

DEKKER,P. (Red. ); Verscheidc soorten van Hollan dsamartuigen, ge- 

teekend on gesneden door Gerrit Groenewegon (J.R.Bruijn) 
(No 15,p.61-63) 



-VI- 

DEKKER,P. : .ƒLllcn 't Hart, 1750-1830; oen Ziipcr zeevaarder 

in de nadagen der Republiek (J.R.Bruijn) (No 15,p.61—63) 

FRANZEN,ANDERSt The warship 'Vasa'' - deep diving and marine 

archeology in Stockholm . 2nd ed. (B.) (ho 3,p.8-9) 

FREUCHEN,P. : Boek van de Zeven Zeeën (R.E.Noordiik) (No 12 
p.43-47) 

EXE DE, G.D. VAN DER: Van landi-is tot polderland. Tweeduizend 

eeuwen Zuiderzeegebied ( J.Fc.Brui jn) (No 14,p.84-87) 

KOHLERS Flottenkalender, 1962 (Ph.Ivi.Bosschor)- (No 4,p.l6) 

LECLERtJ, W.L.; De laatste Nederlandse zeilschepen:',.; een korte 

beschriiving van de Nederlandse grote zeilvaart na de 

Franse tiid (A.F.de Savornin L0hman) (No 14,p.87-89) 

MARDER,a.J.„ ontland and after; May 1916 - December I9I6 (From 

-dreadnought to Scapa Flow, Vol.Ill) (Ph.M.Bosschur) 

(No 14,p.77-79) 

MEDEDELINGEN van de Academie van Marine van België: Boek I 

t/n XV, 1936-1963 (J.R.Bruijn) (No 10,p.32-37) 

MOLEN,S.J.VAN DER. Goud in.de golven; de v/are geschiedenis 

van de Lutine (R.E.J.Weber) (No 13,p.87-89) 

NEDERLANDSE Ond^rzeedienst 1906-1966, De - (K.W.L.Bezener) 

(No 13,p.63-66) 

ï.'ICOLjlS, LÖDIS: Histoire de la marine fran9aise. 2bme éd. 

(Collection "Que Sais-;je"?,342) (B.) (ife 5,eerste drë 

P.14; tweede druk p.14-13) 

PiU'uil, J.E.: Het tijdperk van ontdekkingen, 1430-1630 (J.R.Bruiin) 
(No 12,p.41-44) 

PRZEMÏSLAW Snolarek. Zabytki Szkutnictwa Skandynawskiego . 

(Lelies 01 Scandinavian boatbuilding) (No 10,p.40-41) 

SCHEEPVAART (Oosthooks Lexicons) (J.R.Bruijn) (No 14,p.89-90) 

SCHEFFER,AGE: Roemruchte laren van onze vloot; de Tweede En¬ 

clise Oorlog 1663-1666-1667 (H.A.van Foreost)(No 15-,p.55-59) 

SVENSKT Skeppsbyggeri - en översikt av Utvecklingen genom Tiden- 

na (Der schwodische Schiffsbau - Eine zeitgenësse Forschmngs- 

bericht uber seine Entwicklung) (F.Jorberg) (No 11.p.53-54) 

TORN0E,J.Kr.: Columbus in the Arctic and the Vineland liter¬ 

ature (P.Verhoog) (No 13,p.83-86) 

TORL0E, J .Kr. : Early American history. Norsemen before Colum¬ 

bus (P.Verhoog) (No 13,p.80-83) 

VII- 

VERHOOG,P.: Korte geschiedenis van de scheepvaart (L.M.Akveld) 

(No 14,p.90-91) 

WARNER,OLIVER: De grote zeeslagen uit de geschiedenis. Be¬ 

werkt door H.A.van Foreest (J.F.W.Nuboer) (No 13,p.78-80) 

WOEDE,HANS: Wimpel der Kurenkahne; Geschichte - Bcdeutung - 

Brauchtum (Ostdeutsche Beitrage aus den Gottinger Arbeits- 

kreis, XXXII) (W.Jaeger) (No 12,p.44-45) 
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