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TER INLEIDING 

Toen onze Vereniging - kort na haar ontstaan in 1961 - een "Mededelingenblad” 

begon, kon niemand het lot daarvan voorzien. In zijn begeleidend woord sprak het 

Bestuur slechts over "verzamelen van Verenigingsberichten", die "op hoogst een¬ 

voudige wijze" en "op ongezette tijden" zouden worden uitgegeven. De inhoud 

- 10 gestencilde pagina's - beantwoordde zeker aan dit doel: een artikel over de 

oprichting en de taak van de Vereniging, een over het Marinemuseum, een ledenlijst 

met 60 namen, korte berichten, literatuur ... wij waren er zeer tevreden mee. 

De vaart waarmee onze Mededelingen, sedert dit bescheiden begin, zijn uitgedijd tot 

een publicatie van een tienmaal grotere omvang, met een zeker viervoudige oplage, 

stemt ons Bestuur tot grote verheugenis. Belangrijker is nog dat het blad zich een 

goede naam verwierf in wetenschappelijke kringen en dat grote bibliotheken prijs 

stellen op zijn aanwezigheid. Wij zijn voor die voorspoed dank verschuldigd aan een 

keur van medewerkers, aan de actieve, bekwame redactie en niet in het minst aan onze 

leden, zonder wier levende belangstelling die zuigeling in de historische huiskamer niet 

zo voordelig zou zijn gegroeid. 

Thans wagen wij ons aan een nieuwe sprong voorwaarts, van ons net, maar volumineus 

en daardoor minder handelbaar blad, naar een moderne "offset" uitgave, die door haar 

uiterlijke verschijning het aanzien, de leesbaarheid en de berging, naar wij verwachten, 

ten goede zal komen. Evenals bij ons eerste nummer, is er weer sprake van een 

- "proeve", omdat de opinie van de leden ook ditmaal de uitslag bepalen moet. Moge hun 

streven naar meer belangstelling bij het Nederlandse volk voor ons grote verleden ter 

zee, uit deze hoek een frisse wind in de reeds bollende zeilen krijgen ! 

De Voorzitter 
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B IJ DRAGEN 

NEDERLANDSE KRIJGSGEVANGENEN IN ENGELAND (1652-1674) *) 

doorMej. Dr. N.J.M. Kerling (Londen) 

Toen in 1652 de vijandelijkheden begonnen tussen de Engelse vloot en de zeemacht der 
Republiek, werden reeds spoedig krijgsgevangenen naar de Engelse havenplaatsen ge¬ 
bracht. Gedurende het jaar 1653 nam hun aantal steeds toe, maar het is moeilijk een 
idee te krijgen van de talrijkheid dezer gevangenen. In februari 1653 werd vanuit 
Portsmouth bericht, dat 70 gewonde Hollanders waren geland (1) en na de slag bij Port¬ 
land groeide het aantal aanzienlijk. In maart waren er 1500 gevangenen in Southampton (2), 
in juni 60 in Great Yarmouth (3) en 1430 in Harwich waaronder 1350 van 11 buitgemaakte 
schepen, die naar de Thames waren gebracht (4). In augustus ontvingen de Navy Com¬ 
missioners de mededeling, dat zich 600 of 700 gevangenen in Solebay bevonden (5) en in 
september schreef de Mayor van Colchester aan de Engelse Raad van State, dat de stad 
300 gevangenen ten laste had, van wie er 70 gewond waren (6). Het is mogelijk dat 
sommige van deze mannen vanuit Harwich naar Colchester waren gestuurd, maar zelfs 
als een aantal van hen twee keren werd geteld, kunnen we aannemen, dat er tegen het 
einde van 1653 tussen de 3000 en 4000 krijgsgevangenen in Engeland waren. 

Gedurende de 2de Engelse oorlog werden 300 gevangenen naar Blackwall gebracht (7) 
en op 10 juni van het zelfde jaar kwam de Engelse vloot onder de Hertog van York te 
Solebay aan met 15 buitgemaakte schepen en 2000 gevangenen (8). Gedurende augustus, 
september en november 1665 ontving men te London geregeld bericht over het groeiend 
aantal krijgsgevangenen. Op 24 september 1665 landden er 1500 in Harwich en Col¬ 
chester (9), in november waren er 59 in Ipswich (10). Ook in 1666 wordt geregeld mel¬ 
ding gemaakt van gevangenen. De geschiedenis herhaalde zich weer in 1672 en tussen 
mei en november van dat jaar werden 855 gevangenen aangevoerd waarvan 200 in 
Rochester en 272 in Hartlip in Kent, die waarschijnlijk daar waren aangekomen na de 
slag bij Solebay in juni van dat jaar (11). 

Aanvankelijk meende men alle krijgsgevangenen te kunnen repatrieëren, doch in maart 
en april 1653 besloot de Raad van State alleen die gevangenen terug te sturen, die 
lichamelijk ongeschikt waren voor enige arbeid. Terzelfdertijd informeerde de Raad 
bij droogmakerijen van de Graaf van Bedford of Nederlanders daar konden worden ge¬ 
bruikt (12). Alleen mannen met de rang van kapitein werden uitgewisseld, zoals Cornelis 
Arentse Cruyck, Jan Gedeonse Verburghs, Cornelis Lourense, Cornelis Eversen en 
Jan de Haas (13). Tegen het einde van de eerste oorlog kwamen er klachten over de be¬ 
handeling van Engelse krijgsgevangenen in de Republiek en de Raad van State dreigde 
met represaillemaatregelen, doch het einde der oorlog in 1654 verhinderde de uitvoering 
van deze dreigementen (14). De toestand der gevangenen in Engeland was echter ook 
vaak buitengewoon slecht. Gewonden, Engelse zowel als Nederlandse, kregen voorrang 
voor de beschikbare plaatsen en voor de anderen schoot niet veel anders over dan een 
schuur of een stal, zoals in London waar de Hollanders verblijf moesten houden in de 
vroegere Koninklijke stallen (15). Soms hadden zij zelfs deze bescherming niet en kam¬ 
peerden in de open lucht zonder voldoende dekens (16). 

Gedurende de tweede oorlog kregen de Hollanders in Engeland met nog meer moeilijk¬ 
heden te kampen. Aanvankelijk beloofde Koning Karel II alle gevangenen, die 14 jaren 
oud waren of jonger, naar Holland terug te sturen daar hij had vernomen, dat de Admi¬ 
raliteit van Amsterdam Engelse jongens had terug gestuurd. Terzelfdertijd werden weer 
pogingen in het werk gesteld om een regeling tot stand te brengen voor uitwisseling van 
de wederzijdse krijgsgevangenen, maar aangezien er een veel groter aantal gevangenen 

*) Noten achterin. 
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in Engeland was dan in de Republiek, was dit niet eenvoudig, vooral daar de Hollanders 
de Engelsen blijkbaar vaak hielpen om te ontsnappen, waardoor hun aantal in Holland 
nog meer verminderde. Bovendien werden, voigens de Engelse regering, heel weinig 
jongens vanuit Holland terug gestuurd ondanks het feit dat in Engeland 101 Hollandse 
jongens waren vrijgelaten (17). Teneinde de financiële lasten voor het onderhoud der 
krijgsgevangenen te verlichten, probeerde men hen evenals in 1653 te werk te stellen. 
Handwerkslieden, vrachtvaarders en vissers werden verzocht deze mannen in dienst 
te nemen en in januari 1666 vaardigde de Koning een bevel uit, dat geen Engels schip 
de haven mocht verlaten tenzij een vijfde der bemanning uit Nederlandse krijgsgevan¬ 
genen bestond (18). Aan de bewakers werd opdracht gegeven om een lijst op te stellen 
van de namen der mannen met hun ambachten en beroepen teneinde tewerkstelling te 
vergemakkelijken (19). Sommige van deze lijsten zijn bewaard gebleven en geven in¬ 
teressante gegevens over de bemanning van de Nederlandse oorlogsschepen (20). Het 
plan was om zeelieden naar de Amerikaanse koioniën te zenden waar zij hun gezin 
zouden mogen laten overkomen. Haringvissers, walvisvaarders en boeren die hennep 
en vlas konden verbouwen, waren belangrijk en vooral moest gelet worden op "those 
skilled in the making of linen cloth or the bleaching of iinen, wevers, workers in hair, 
woolen and silk (who) must be encouraged to settle in the most convenient town, to 
ease the King of keeping them and to deprive the Dutch and gaining good inhabitants "(21). 
De Hollanders trachtten aan deze gedwongen tewerkstelling te ontkomen door telkens 
andere namen op te geven of door als voorwendsel aan te voeren, dat de vrouwen in 
Holland geen uitkering zouden krijgen als hun echtgenoten voor de Engelse Koning werk¬ 
ten (22). Sommigen waren echter wel bereid op Engelse schepen dienst te nemen en de 
gezant van de Staten Generaal in Londen vond het zelfs nodig te waarschuwen, dat vele 
Nederlandse zeelieden hun voorbeeld zouden volgen, daar zij goed betaald werden (23). 
Er was nog een andere reden waarom de gevangenen liever aan het werk gingen. Even¬ 
als in de eerste oorlog lieten de toestanden in de gevangenissen en plaatselijke gebou¬ 
wen zeer veel te wensen over, maar gedurende de jaren 1665, 1666 en 1667 werd dit 
nog veel erger omdat Karel II in november 1665 aankondigde.dat "hee would maintaine 
his owne subiects prisoners in Holland, and expected the States Generali should doe 
the like for theirs here". Het gevolg was, dat de gevangenen - althans officieel - 
op brood en water werden gezet en zelfs hun eigen stroo moesten betalen. Particuliere 
hulp was echter geoorloofd en het is te hopen, dat deze ook in sommige gevallen werd 
aangeboden, want van de zijde der Staten Generaal viel blijkbaar zeer weinig te ver¬ 
wachten (24). Menigeen, die niet kon of wilde werken, trachtte te ontvluchten en in 
sommige gevallen lukte het Engeland per schip te verlaten, doch anderen zwierven een 
tijd doelloos rond om tenslotte weer terug te keren naar hun gevangenis (25). 

In 1672 werd de kwestie van de verzorging der gevangenen beter geregeld. In mei van 
dat jaar werd een ontwerp-overeenkomst besproken met de Staten Generaal, volgens 
welke gevangenen van gelijke rang zouden worden uitgewisseld ; als dit niet mogelijk 
was, zouden zij worden teruggezonden naar hun land na ontvangst van een maand van 
hun loon; gevangenen onder de 15 jaren zouden onmiddellijk worden teruggestuurd. 
De Engelse regering en de Staten Generaal zouden ieder verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen landgenoten (26). In hoeverre deze voorstellen in de praktijk zijn uitgevoerd, is 
onbekend. Uit de schaarse gegevens over de krijgsgevangenen in de derde oorlog kan 
men wel opmaken, dat velen in 1672 en 1673 naar Holland terugkeerden, ofschoon een 
aantal van hen schijnt te zijn blijven werken (27). Om de repatriëring te vergemakke¬ 
lijken werden weer lijsten samengesteld met gegevens betreffende leeftijd en positie 
der mannen. Een van deze lijsten is bewaard gebleven en geeft bizonderheden over 
gevangenen in Kent (28). 

De toestand der krijgsgevangenen was vaak uiterst siecht en velen leden ongetwijfeld 
gebrek, doch de gewonde gevangenen waren er vaak nog slechter aan toe. In 1653 werd 
een Commissie benoemd, die belast was met de organisatie van de financiële zijde der 
verzorging van alle gewonden, Engelse zowel als Nederlandse, en van de krijgsgevan¬ 
genen. Volgens de instructies zouden de mannen en sub-alterne officieren 4 pennies 
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per dag ontvangen en de officieren een shiliing, totdat de mannen in staat zouden zijn 
officieel te werk gesteld te worden (29). Op papier leek dit een niet onredelijke oplos¬ 
sing, maar in de praktijk liet het veel te wensen over, want de Engelse schatkist was 
er slecht aan toe na de burgeroorlog, die pas in september 1651 was geëindigd met de 
slag bij Worcester. De problemen waren enorm. In februari 1653 iagen de gewonden 
in de straten van Portsmouth en zelfs het aanbod om 7 shillingen per week te betalen 
aan particulieren voor elke gewonde, die zij in hun huis wilden opnemen, bracht weinig 
verbetering in de toestand. In Harwich en in andere havensteden aan de Oostkust waren 
de gewonden er niet beter aan toe. 

Er waren echter twee personen, die gedurende de eerste oorlog het lot van menige ge¬ 
wonde aanmerkelijk verbeterden. De regering gaf opdracht aan Dr. Daniel Whistler om 
de medische hulp te organiseren en op haar verzoek werd Mrs. Elizabeth Alkin in fe¬ 
bruari 1653 naar Portsmouth gestuurd en later naar Harwich en Ipswich om de verple¬ 
ging te leiden. Dr. Whistler was een man met grote energie, die medische hulp wist te 
verkrijgen door de medewerking van het gilde der Barber-Surgeons in London en die 
tevens zorgde voor de aanschaf van verbandstoffen. Zijn taak was echter vrijwel on¬ 
mogelijk en hij besioot om de langdurige ziektegevallen en de zwaargewonden naar Lon¬ 
don te laten brengen om daardoor het werk in de havensteden te vereenvoudigen (30). 

Mrs.Elizabeth Alkin was een merkwaardige vrouw, die tijdens de burgeroorlog waar¬ 
schijnlijk spioneerde voor de partij van Cromwell en die haar informatie kreeg door in 
het ieger van de Koning de gewonden te verplegen (31). Zij schijnt een geboren ver¬ 
pleegster te zijn geweest. Niet alleen deed zij zelf veel werk, maar zij recruteerde 
andere vrouwen, organiseerde haar taak en betaalde haar zelfs van haar eigen inkomen, 
daar de toelage van de regering niet toereikend was om aan de nood tegemoet te komen 
en de gewonden te helpen: "to have them cleansed in their bodies and their hair cut, 
mending their clothes, reparations and several things else". Ook de Nederlandse ge¬ 
wonden wekten haar medelijden op en in Ipswich gaf zij hun geld "seeing their want and 
misery to be very great, could not but have some pity towards them (though our ene¬ 
mies) "c. Deze 17de eeuwse Florence Nightingale begeleidde de gewonden ook wanneer 
zij naar London werden overgebracht, ongetwijfeld een uiterst pijnlijke reis op hotsen¬ 
de wagens. 

In december 1652 vaardigde het Parlement een bevel uit, dat alle ziekenhuizen in het 
land de helft van hun bedden moesten reserveren voor gewonde soldaten en zeelieden (32). 
Er waren echter geen of alleen zeer kleine ziekenhuizen aan de Zuidkust en langs de 
Oostkust. De enige plaats waar dit bevel met succes kon worden uitgevoerd, was Lon¬ 
den. Het was de enige mogelijkheid voor Dr. Daniel Whistler en reeds in 1653 werden 
zwaargewonden naar deze stad getransporteerd. Er waren vier onderkomens waarheen 
zij konden worden gebracht: Savoy, Ely House, het ziekenhuis van St. Thomas en het 
ziekenhuis van St. Bartholomew. 

De Savoy was gebouwd op initiatief van Koning Hendrik VII in 1505 en werd gebruikt als 
een inrichting waar oude lieden, die in behoeftige omstandigheden verkeerden, konden 
wonen. In 1642 werden deze bewoners gedwongen het gebouw te verlaten om plaats te 
maken voor soldaten, die gewond waren tijdens de burgeroorlog. In 1653 was het dus 
vanzelfsprekend, dat het weer als militair ziekenhuis werd gebruikt. Ely House was 
oorspronkelijk het Londonse huis van de Bisschop van Ely. Tijdens de Hervorming was 
het door de Koning overgenomen, die het verhuurde, maar Cromwell's regering gaf 
bevel er de gewonden heen te brengen (33). Het ziekenhuis van St. Thomas, een mid¬ 
deleeuwse stichting, was tijdens de Hervorming gesioten geweest; in 1552 werd het 
heropend aan de Zuidoever van de Thames (34). Het ziekenhuis van St. Bartholomew 
stond - en staat nog - sinds 1123 in de City van London. 

De verzorging der gewonden in London was ongetwijfeld beter dan in de kustplaatsen. 
Namen zoals Dr. John Micklethwaite, die verbonden was aan het ziekenhuis van 
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St. Bartholomew, tonen dat de ziekenhuizen probeerden de beste krachten te verwer¬ 
ven. In St. Bartholomew werkte men volgens de instructies van de chirurg John Wood- 
hall, die baanbrekend werk had gedaan op het gebied van amputaties (35). Behalve door 
verwondingen en gebroken ledematen zullen de zeelieden ook vaak geleden hebben door 
scheurbuik. Men wist, dat citroenen en sinaasappelen hiertegen een goed geneesmiddel 
waren, maar in de ziekenhuizen in London waren deze vruchten moeilijk in grote hoe¬ 
veelheden te krijgen en bovendien zou het gebruik daarvan te kostbaar zijn geworden. 
In het ziekenhuis van St. Bartholomew gebruikte men een recept, dat was samengesteld 
door Dr. William Harvey, die hier werkte van 1609 tot 1643. De ingrediënten beston¬ 
den uit lepelblad, witte waterkers, beekpunge, ramenas, agrimonie, salie, betonie, 
hertshoornvaren, Spaanse peper, notemuskaat, kalmoes en sassafras, die samen 
veertien dagen moesten trekken in een ton met bier (36). Laten wij hopen, dat deze 
drank de scheurbuikpatiënten enigermate heeft geholpen, want het dagelijks menu der 
gewonden zal daar niet veel toe hebben bijgedragen. 

Het is moeilijk na te gaan welke samenstelling het menu in de ziekenhuizen gedurende 
de eerste oorlog had. Wij weten echter wel wat het voedsel was in het ziekenhuis van 
St. Bartholomew in de tweede en derde oorlog. Het eerste volledige dagrantsoen, dat 
bekend is voor dit ziekenhuis, dateert pas uit 1687, maar er bevindt zich in de archie¬ 
ven een lijst van 1656 opgesteld door het bestuur voor een van de zogenaamde buiten¬ 
huizen, waar moeilijke en langdurige ziektegevallen werden behandeld. Het is waar¬ 
schijnlijk, dat deze rantsoenen niet veel verschilden van wat in het ziekenhuis zelf in 
die tijd gebruikelijk was, temeer daar de voedselinstructies voor het buitenhuis in 1656 
vrijwel overeenkomen met het dieetvoorschrift van 1687. We kunnen dus aannemen, dat 
de Hollanders elke dag 10 ounces (311 gram) tarwebrood en een quart (1,136 L) bier 
ontvingen. Zondag was vanzelfsprekend de beste dag met behalve de gewone hoeveelheid 
brood en bier nog 8 ounces (248,8 gram) rundvlees en een quart (1,136 L) soep "whole¬ 
some and good". Vlees werd verder alleen gegeven op dinsdag en donderdag, zij het 
ook slechts 4 ounces (124,4 gram), maar daar tegenover stond, dat 4 ounces (124,4 
gram) kaas of 2 ounces (62,2 gram) boter op het menu stonden. Maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag kwam er geen vlees op tafel, maar wel 4 ounces (124,4 gram) 
kaas, 2 ounces (62,2 gram) boter en een quart (1,136 L) watergruel of melksoep. 
Vergeleken met de officiële rantsoenen voor de Nederlandse vloot verstrekte het zie¬ 
kenhuis minder brood, minder vlees, meer kaas en ongeveer dezelfde hoeveelheid bo¬ 
ter per week. De zware kost van grauwe erwten, spek en gezouten vlees bleef achter¬ 
wege, maar daar stond tegenover, dat de patiënten melksoep kregen en krachtige soep 
waarin hoogstwaarschijnlijk vlees, erwten en kruiden werden gebruikt, een dieet, dat 
berekend was op mensen, die geen lichamelijke arbeid verrichtten (37). Het valt te 
betwijfelen of de Nederlandse zeelieden hier genoegen mee namen, tenzij zij zeer zwaar 
ziek waren, en het is mogelijk, dat de vele moeilijkheden met deze patiënten in de Lon- 
dense ziekenhuizen ten dele te wijten waren aan onvoldoende voeding. 

In de zalen van de ziekenhuizen stonden houten ledikanten met stromatrassen en kus¬ 
sens, wollen dekens en linnen lakens (38). In het ziekenhuis van St. Bartholomew wa¬ 
ren de lakens gemaakt door Londense wevers van garen, dat door de zusters en door 
de vrouwelijke patiënten, voor zover zij daar toe in staat waren, in haar avonduren 
gesponnen was. Waarschijnlijk had niet altijd elke patiënt een eigen bed, maar in 1664 
werd aan de gewonde zeelieden in St. Bartholomew beloofd "every one to have a single 
bed" (39). De zusters en haar assistenten waren verantwoordelijk voor het schoonhou¬ 
den van bedden, beddegoed en patiënten. De was werd door de zusters gedaan met be¬ 
hulp van de meestal jongere helpers. Vaak ook wasten zij het ondergoed der patiënten. 
Gewoonlijk betaalden dezen de zusters enige premies voor dit voorrecht. De Neder¬ 
landse gewonden, die hun geld niet ontvingen, daar de beloofde regeringstoelage door 
de ziekenhuizen werd gebruikt, en die geen familie in Londen hadden noch een parochie 
die voor hen verantwoordelijk was, waren niet in staat een vergoeding voor hun was te 
betalen. De zusters in het ziekenhuis van St. Bartholomew weigerden dit extra werk 
gratis te verrichten en dit bracht de krijgsgevangenen in grote moeilijkheden. In 1665 
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kreeg het ziekenhuis echter een gift van £50 van Dr. John Dalben, Deken van Westmin¬ 
ster, voor "seamen and souldyers here harbored" (40) en het bestuur besloot een ge¬ 
deelte van dit geld te besteden om de zusters twee pennies per week per persoon extra 
uit te betalen "for washing the linen of English and Dutch sailors" (41). Een legaat "for 
the releife of maimed seamen" werd in 1673 voor dezelfde doeleinden gebruikt (42). 

De gewonden in Londen waren er over het algemeen beter aan toe dan de krijgsgevange¬ 
nen, die vrijwel geen onderdak hadden. Toch waren zij niet met hun lot tevreden: de 
strenge discipline en misschien ook onvoldoende voeding schijnen hun grootste bezwaren 
te zijn geweest. Zodra zij maar enigszins konden, verlieten zij overdag het gebouw, 
bedelden en kwamen 's-avonds dronken terug. In de Savoy en in Ely House werden zij 
onder militaire discipline gesteld en in het ziekenhuis van St. Bartholomew werden op 
22 mei 1654 alle zeelieden bijeen geroepen om hen aan te manen zich ordelijker te ge¬ 
dragen en andere patiënten niet lastig te vallen, daar zij anders ontslagen zouden wor¬ 
den. Enige dagen later moest het bestuur dit dreigement ten uitvoer brengen en twee 
zeelieden de poort uit sturen (43). In hoeverre Nederlanders bij deze onlusten waren 
betrokken, vernemen wij niet. De lijst van gewonden in het ziekenhuis van St. Thomas, 
die helaas pas begint in 1672, en de registers van de kerk van St. Bartholomew the Less, 
de parochiekerk van het ziekenhuis van St. Bartholomew, maken geen melding van het 
overlijden van Nederlandse zeelui. Alleen in de rekeningen van de Savoy betreffende 
patiënten gedurende de eerste oorlog, vinden wij de mededeling, dat geld was uitge¬ 
geven voor "a coffin for a Dutchman" (44). 

Een krijgsgevangene in de 17de eeuw had geen internationale bescherming en niemand 
nam er veel notitie van als de mannen onkwamen door kou en gebrek aan eten. Zij, die 
konden werken, waren er het beste aan toe. De toestand der gewonden trok veel meer 
de aandacht; voornamelijk omdat zij een gevaar opleverden voor de omgeving, maar 
toch ook omdat zij medelijden opwekten. John Evelijn, die in de tweede oorlog deel uit¬ 
maakte van de commissie voor zieke en gewonde zeelieden en soldaten, schreef in zijn 
dagboek "severall their leggs and armes off, miserable objects God knows" (45). Mis¬ 
schien heeft het hem aangespoord de financiële regeling beter in praktijk te brengen. 
Men kon in de 17de eeuw niet verwachten, dat plaatselijke organisaties afdoende hulp 
konden bieden aan honderden krijgsgevangenen en gewonde Engelsen en Hollanders zon¬ 
der enige voorafgaande waarschuwing. De taak van Dr. Daniel Whistler en van Mrs. 
Elizabeth Alkin was enorm zwaar en het strekt hen dan ook tot eer, dat zij er in ge¬ 
slaagd zijn nog zoveel van het leed te verzachten. Patiënten in het ziekenhuis van St. 
Bartholomew, die genezen verklaard waren, moesten een dankdienst bijwonen in de 
parochiekerk, waar zij de woorden van de voorganger moesten nazeggen: "grant us 
o Lord .... that setting aside all vice and idleness, we may in thy fear walk, and go 
forward in all vertue and godliness". Of hun verblijf in Engeland hen tot een dergelijke 
deugdzame levenswijze heeft geïnspireerd, valt te betwijfelen. 

B IJ L A G E N 

Namen van schepen en gevangenen zijn overgenomen in de oorspronkelijke spelling van 
de Engelse tekst, evenals de beschrijving der beroepen. De schepen zijn in alphabetische 
volgorde geplaatst, hetgeen niet het geval is in de 17de eeuwse lijst. 
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DE "ZORG, DAT JE ER BIJ KOMT" IN 1813 EN 1814 : DE PERSONEELS- 

TOESTAND BIJ DE NEDERLANDSE MARINE NA DE FRANSE OVERHEERSING *) 

door Mevr. Drs. M. Bekkering - Merens 

Noot van de Redaktie 

De hierna volgende studie werd in 1954 door Mevrouw Drs. M. Bekkering - Merens 
(toen nog Mej. M. Merens) voltooid als doctoraalscriptie voor het hoofdvak sociologie. 
De Redaktie prijst zich gelukkig, dat Mevrouw Bekkering welwillend toestemming heeft 
gegeven tot publicatie van de resultaten van haar onderzoek. 

De opzet van de scriptie was de wervingsmethoden voor personeel van een groot 'bedrijf' 
in een na-oorlogse periode te bestuderen. De keuze viel op de opbouw van de Marine in 
de jaren 1813 en 1814, speciaal op het gebied van de personeelsvoorziening. 

Aangezien de lengte van de oorspronkelijke studie de gebruikelijke omvang van een ar¬ 
tikel in onze "Mededelingen" verre zou overtreffen, heeft de Redaktie, die daarin de 
vrije hand was gelaten, een aantal bekortingen en wijzigingen aangebracht. Hierbij heeft 
zij getracht het oorspronkelijke karakter, een sociologisch-historische studie, zoveel 
mogelijk te handhaven. Slechts een enkele verwijzing naar nieuwere literatuur werd 
toegevoegd. 

Na de gedeeltelijke ontruiming door de Fransen van ons land en het uitroepen van een 
provisioneel bestuur op 11 november 1813 te Den Haag ontbraken een eigen Nederlands 
leger en vloot, maar evenals men al vechtende weer een zekere hoeveelheid landstrijd¬ 
krachten bijeen kreeg, ontstond er langzamerhand weer een marine. De voorlopige re¬ 
gering zag het belang van de opbouw van een nationale zeemacht zeer goed in. Direct 
benoemde zij vice-admiraal Pieter Melvill van Carnbee (1743-1826) tot adviseur van 
Van Hogendorp in marine-aangeiegenheden. 

In Frankrijk zag men het gevaar van deze beweging onmiddellijk in. Toen het in Parijs 
bekend werd, dat op 17 november in Den Haag een omwenteling had plaats gehad, wer¬ 
den 32 Nederlandse officieren van de vloot te Toulon gevangen gezet. Eveneens werden 
Nederlandse officieren en schepelingen, die zich te Antwerpen bevonden, als krijgsge¬ 
vangenen naar het binnenland van Frankrijk gevoerd. Op ontvluchtingspogingen stonden 
zware straffen. Zo schreef Napoleon onder het rapport over een dergelijke poging van 
5 man uit Toulon: "ceux-la méritent la mort" (1). 

Ondanks deze belemmeringen kwam er echter toch een Nederlandse marine. Nog voor 
er zelfs tijd was geweest om over de organisatie en taak van de vloot te beraadslagen, 
werd reeds het eerste wapenfeit verricht. Zekere Amt, een kanonneerbrik op de Maas 
commanderend, kreeg in Den Haag opdracht een werf te Rotterdam te bezetten. Op 22 
november slaagde hij hierin, gesteund door vrijwilligers van Generaal Sweers de Lan- 
das (2). Ook nadien heeft de Marine, feitelijk de eerste geregelde strijdmacht, steun 
verleend bij de militaire acties van het nieuwe bewind (3). 

Hieruit blijkt, dat de Marine weer personeel bezat. Dit doet bij ons de vraag rijzen op 
welke wijze en waar vandaan de Marine haar personeel kon betrekken. 

Het potentieel, waaruit het marinepersoneel zou kunnen worden gerecruteerd, zouden 
wij als volgt samen kunnen vatten : 

*) Noten achterin. 
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1. In Nederland aanwezige ex-Nederlandse bemanningen: in Franse dienst of ambteloos. 

2. In het buitenland verblijf houdende ex-Nederlandse bemanningen: in Franse dienst of 
in andere buitenlandse dienst. 

3. Deserteurs: Nederlanders uit Franse dienst of Fransen uit Franse dienst. 

4. Te w'erven personeel uit de burgerij. 

Wat is er nu gedaan om deze mensen er toe te brengen zich bij de Nederlandse Marine 
te meiden ? Op 21 november 1813 verscheen de eerste algemene oproep aan alle weer¬ 
bare Nederlanders om te vechten voor de bevrijding van het vaderland. Behalve een op¬ 
roep om de Franse dienst te verlaten, omdat men anders als verrader zou worden ge¬ 
straft, bevatte zij het volgende: 

"Nederlanders ! Wij roepen U op om U eendragtig om den standaard te scharen, 
dien wij geplant hebben; wij roepen U op om de w'apens als mannen op te vatten 

en den vijand, die nog op onzen bodem ons schijnt te trotseren, doch reeds 
siddert voor onze vereeniging, van onze grenzen te verdrijven." 

Om het dienstnemen aantrekkelijk en wraardevol te maken werd hieraan toegevoegd: 
"Orde en krijgstucht zullen onze legerbenden kenmerken; zij zijn onafscheide¬ 
lijk van den w^aren moed" en: "Wij zullen zorgen, dat het onze strijderen aan 
niets ontbreeke; dat hun vertrouwen niet w'ankele : de God van Nederland 
strijdt voor ons !." 

Niemand wist dus eigenlijk wat hem te wachten stond; een vage belofte, dat het niemand 
aan iets zou ontbreken, en het bewaren van geloof en vertrouwen moesten hier concrete 
zekerheden vervangen. De schrijvers van dit stuk rekenden kennelijk voor de rest op 
een grote hoeveelheid vaderlandsliefde, die de mensen er toe zou moeten brengen om 
dienst te nemen. Dat deze vaderlandsliefde echter niet zo hevig drong onder de matro¬ 
zen, komen wij b.v. te vreten uit de mededelingen van de commandanten van 4 kanon¬ 
neerboten, die omstreeks 25 november aan schout-bij-nacht Verdooren (1757-1824) te 
Amsterdam schrijven, dat zij zich, nadat zij vernomen hadden, dat er in de Zuiderzee 
schepen van de vijand kruisten, teruggetrokken hadden omdat zij de geest van hunne 
bemanningen niet vertrouwden. Zij verzochten Verdooren om instructies, "daar zij 
naar eed en pligt zig willende gedragen, zig ook gaarne wallen veilig zien onder hunne 
equipages, waaronder eene geest van samenspanning is heerschende om hunne ontslag 
daar er andere vlaggen waaien". 

Zeker waren de equipages niet erg te vertrouwden en het verlangen om in dienst te blij¬ 
ven wras niet bijzonder groot. Hoevelen er reeds waren gedeserteerd weten wij niet, 
maar dat het gebeurde blijkt wel duidelijk uit de uitdrukking in hetzelfde rapport: 
"hunne nog overgeblevenen equipages". Naast het werven bleek dus ook het behouden 
van personeel een moeilijke opgave. 

Onder de hogere officieren kwam de twijfel aan wat nu eigenlijk hun plicht was eveneens 
duidelijk naar voren. Wij behoeven maar naar de aanvankelijk aarzelende houding van 
admiraal Kikkert (1762-1819) te zien om dit te bemerken: 17 november was de omwen¬ 
teling een feit. Kikkert weifelde wrat hem te doen stond. Pas op 26 november verklaar¬ 
de hij zich, in antwoord op de benoemingsbrief van het Algemeen Bestuur van de 25e. 
voor de Prins. Na deze datum zette hij zich echter ook volledig in voor de Nederlandse 
zaak. 

Hoe hij hier tegenover stond gaf Kikkert te kennen in een proclamatie (4) op 26 novem¬ 
ber, welke, wanneer men zijn lange aarzeling in aanmerking neemt, riikeliik hoog¬ 
dravend aandoet: 

"Nederlanders ! In dit gewigtig oogenblik moeten alle Nederlanders op alle 
"punten, in alle betrekkingen, een ieder, w'aar hij te huis hoort, zig scharen 
"om het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden, dat, in naam van 
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"Z.D.H. den Prins van Oranje, ons oproept om ons dierbaar vaderland te 
helpen redden. 
Mijne keus is niet twijfelachtig; ik zweer den Fransen Keizer voor eeuwig 
af. Ik aanvaard den mij opgedragen post van opper-kommandant der defensie 
van de Maas. Snelt nu aan ter mijner hulpe, gij allen, die nog werkelijk in 
dienst staat van Frankrijk; gij allen, die bekwaam of genegen zijt, om U 
onder onzen herstelden wapenstandaard te vereenigen. De zeelieden zullen 
hunne soldij genieten. Zij verbinden zich provisioneel voor slechts 2 maan¬ 
den. Eene volle maand soldij zal vooruit betaald worden. Iedere bodem zal 
ik van bedrevene officieren voorzien. Voldoet dan met mij aan Uwen zoo lang 
gevoeden wensch: verlaat deFransche vlag, die een afgrijzen van geheel Eu¬ 
ropa is. De bezem weer op de mast en de wateren schoongeveegd van de aan- 
hangelingen van eenen veroveraar, die, in de razernij zijner heete verbeel¬ 
ding, zich onoverwinlijk wanende, zijn gebied tot aan de grenzen der aarde 
zocht uit te breiden I Herstelt de glorie van Hollands vlag, weleer onverwin- 
lijk, weleer geeerbiedigd, maar sedert door de heiligschennende handen on- 
'zer verdrukkers met schande bezoedeld en aan flarden gescheurd. 
'Snelt dan ter mijner hulpe en komt U onverwijld aangeven aan het kantoor van 
wapening voor geheel het zeedepartement van Rotterdam. " 

Deze tweede op roep aan alle Nederlanders, maar nu meer speciaal om zich voor de 
zeedienst te melden, moet, ondanks de persoonlijke houding van Kikkert, wel meer 
succes hebben gehad. Een van de eerste daden van het Provisioneel Bestuur van Rot¬ 
terdam, dat het voorbeeld van de admiraal volgde, was althans het bewapenen van enige 
schepen, die naar het zuiden werden gezonden om Willemstad en Hellevoetsluis te dek¬ 
ken. De voornaamste oorzaak van dit grotere succes is waarschijnlijk daarin gelegen, 
dat Kikkert zich veel positiever uitliet over de voorwaarden van de dienstneming. Zij 
zouden soldij genieten. Zij verbonden zich voorlopig voor slechts 2 maanden, terwijl 
een volle maand soldij vooruit betaald zou worden. Degenen, die dienst namen, wisten 
dus waar zij aan toe waren. Bovendien zal ook het feit, dat hier een bekend admiraal 
sprak, zeker zijn invloed hebben doen gelden. 

Veel meer dan die enkele scheepjes kon men echter ook daar niet bemannen. Op 28 no¬ 
vember schreef Kikkert aan Verdooren, dat de verlangde 12 kanonneerbooten zich in 
volkomen staat van afzending bevonden, maar dat de kort geleden begonnen werving 
nog niet het gewenste resultaat had gehad. Daarom deed hij een verzoek om manschap¬ 
pen te zenden. Het zal echter moeilijk geweest zijn voor Verdooren om aan dit ver¬ 
zoek te voldoen, want de wervingscijfers van Amsterdam gaven ook geen rooskleurig 
beeld. In de eerste week (26 november tot 4 december) werden in het geheel slechts 
276 zeelui aangenomen. Op 25 december was dit aantal gestegen tot 910. 

Behalve de benoeming van Kikkert verzond het Algemeen Bestuur op dezelfde dag (25 
november) ook de benoeming van Verdooren, die sedert 23 november reeds de dienst 
van de zeeprefect Triguet had overgenomen. Hem werd daarbij met de titel van admi¬ 
raal (in de definitieve ranglijst van 1814 kreeg hij de rang van vice-admiraal) het op¬ 
percommando over de vloot op de Zuiderzee en het toezicht op de werven te Amster¬ 
dam opgedragen. Zowel in deze benoeming als in die van Kikkert werd nergens van 
enige voorwaarde bij de aanvaarding van deze ambten gerept. De veronderstelling ligt 
voor de hand, dat de materiële voorwaarden dezelfde bleven als onder het Franse be¬ 
wind (5). 

De 27e november werd Verdooren's taak nog uitgebreid, toen hem door Kemper, na¬ 
mens de Commissarissen van het Algemeen Bestuur ter regeling van Ts Lands zaken 
te Amsterdam en Noord Holland, ook de benoeming van officieren voor de zeemacht 
werd opgedragen; over eisen, die aan de officieren bij dienstneming of bij bevordering 
moesten worden gesteld, werd niet gerept. 

-16- 

Kort samengevat was de toestand op 27 november 1813 dus als volgt: De Nederlandse 
Marine bezat twee bevelhebbers, een voor het Noorden en een voor het Zuiden. De be¬ 
noeming van officieren was voorlopig aan admiraal Verdooren opgedragen. Personeel 
bezat men niet veel, slechts genoeg om enkele schepen voor de dienst op de Maas, bij 
Dordrecht, Willemstad en Hellevoetsluis te bemannen. Tot dusverre had men twee op¬ 
roepen tot het volk gericht, die nog niet veel succes hadden gehad. Het tekort aan per¬ 
soneel was werkelijk nijpend. Niet alleen hadden nog slechts weinigen aan de oproepen 
gehoor gegeven, maar er waren er ook die deserteerden, voordat het schip, waarop zij 
dienden in Nederlandse handen overging. Zo ontving Verdooren op 28 november een 
brief van de commandant van de "Hyena", Tichler, waarin deze zich aanbood om weer 
in Nederlandse dienst te treden en met zijn schip naar Amsterdam te komen. Dit laat¬ 
ste leverde echter vrij veel moeilijkheden op, omdat het grootste deel van de beman¬ 
ning naar huis was gegaan. 

Toch kon men wel enige hoop op een spoedige verbetering koesteren, wanneer tenmin¬ 
ste het bericht in een brief van Melvill van 28 november juist was. "Men zegd hier dat 
een paar duizend man zeeluy van de vloot van de Schelde te Breda en Willemstad zijn 
gearriveerd. Wij leggen van dien kant open ! Volk! Volk! Volk! van de gecoali- 
seerde armee. " 

Dit waren echter nog slechts "vogels in de lucht". Wat deed de Marine om deze man¬ 
nen en anderen werkelijk te werven ? Admiraal Verdooren zag zeer juist in welke fout 
men bij de beide vorige oproepen had gemaakt: de eerste noch de tweede waren bijzon¬ 
der duidelijk geweest op het punt van de voorwaarden, waaronder men dienst kon nemen. 
Terecht vermoedde Verdooren, dat dit velen er van weerhield zich te melden. Daarom 
richtte hij zich op 29 november nogmaals tot het volk met een oproep, die op dit punt 
veel duidelijker was, nl. dienstneming voor zes maanden met een premie van vier du- 
caten voor een bevaren matroos en drie voor een onbevaren. Officieren en manschap¬ 
pen werden aangemaand om de Franse dienst voor de Nederlandse te verwisselen. Een 
ieder werd geacht door de proclamatie van het Algemeen Bestuur van de eed van trouw 
aan het Franse bestuur afgelegd te zijn ontslagen. Degenen, die weigerden aan het ver¬ 
zoek te voldoen, zouden streng worden gestraft (6). Kennelijk beschouwde Verdooren 
het als de plicht van iedere Nederlandse zeeman om in Nederlandse dienst terug te ke¬ 
ren, nu daar weer gelegenheid toe bestond. Ongetwijfeld zullen andere commissies wel 
soortgelijke instructies hebben behelsd. 

Zoals gezegd liep de werving in Rotterdam de eerste dagen al evenmin vlot. Admiraal 
Kikkert had daarom "goedgevonden alle de hier aankomende Hollandsche matrozen, de¬ 
serteurs van de Franschen, te arresteren en hen voor te slaan, om hun vaderland te 
dienen, of over de frontieren te worden gebracht. " Op 2 december raadde Kikkert 
Verdooren aan dezelfde methode toe te passen. Verdooren beschouwde deze handel¬ 
wijze echter niet zonder "bedenken". 

Als wij nu nogmaals ons schema van de bronnen, waaruit het personeel moest worden 
geput, bekijken, dan valt het aanstonds op, dat de boven beschreven oproepen voorna¬ 
melijk de eerste groep, welke in Nederland aanwezig was, bereikte. De tweede groep, 
welke buitenslands verbleef, kon men zeer moeilijk met deze maatregelen overhalen. 
Wanneer deze mensen soms weer in Nederlandse dienst traden, berustte dat op eigen 
initiatief of op toe val (7). 

Zeer belangrijk voor de Marine was de groep van de deserteurs en dan, vanzelfspre¬ 
kend, van de Nederlanders, die zich daaronder bevonden. Maar lang niet allen bleken 
genegen onmiddellijk in Nederlandse dienst te treden. 

Op 12 december kon Kikkert een grotere personeelsaanwas melden. Uit Rotterdam 
berichtte hij aan de latere minister van Marine Mr. J.C.van der Hoop (1742-1825) : 
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"Ik heb het genoegen U H.E.G. te rapporteren, dat heden namiddag alhier 
zijn aangekomen onder het geleide en orders van den luitenant-ter-zee 
D.B. Greveling circa 300 matrozen, alle van de Hollandsche schepen te 
Antwerpen liggende, van welke plaats zij reeds op marsch waren op Meche¬ 
len, om alzoo verder Frankrijk ingevoerd te worden; dan op weg zijnde, 
zeide gemelde luitenant: "Ik ga hoe het ook wil niet naar Frankrijk, maar 
naar Holland" en deed de vraag, wie van de manschappen hem wilden verge¬ 
zellen, waarop gemelde getal zich daartoe declareerde, zich wapende met 
messen op hunne stokken bindende en alzoo uit 's vijands handen ontsnapt 
zijn . . . . " en - voor de Marine het belangrijkste - "Zij hebben mij ver¬ 
zocht, zich alzoo en corps bij Z.K. Hoogheid aan te melden, hetgeen aan 
hun toegestaan hebben, zoodat zijl. op morgen naar Den Haag marcheeren 
(8). " 

De desertie van grote en kleine groepen Hollanders en vreemdelingen in Franse dienst 
ging voort tot de laatste vestingen bevrijd waren. Een aantal losse mededelingen geeft 
een goed beeld van de toestand. Van 250 man vreemdelingen-regiment deserteerden er 
tussen Alkmaar en Den Helder 150. In de nacht van 13 op 14 december wisten te Delf¬ 
zijl een zee-officier en 18 schepelingen uit de vesting te ontkomen, de volgende nacht 
weer 6. In de nacht van 26 en 27 december ging een divisie naar buiten de rivier de 
Eems op, om Engelse schepen te verjagen, doch in werkelijkheid voegden zij zich bij 
de Engelsen met 106 officieren en minderen van de Marine (9). 

De desertie onder de Fransen was eveneens groot, maar deze kwam de Marine niet ten 
goede. Het standpunt, dat men tegenover deze Fransen innam, vindt men duidelijk in 
een brief van de luitenant Bezemer aan de admiraal Verdooren, gedateerd 7 december: 

"De desertie onder de Franschen is begonnen; een fourier en een matroos 
zijn reeds hier en verlangen in Hollandschen dienst te wezen, dan omdat ik 
geen Fransche vertrouw, wijl ze tot alles in staat zijn, heb ik begrepen de¬ 
zelve niet zoo vrij te moeten laaten gaan als de Hollanders, en hun liever 
aan te merken als onze krijgsgevangenen (10). " 

Ten slotte moeten wij ons nog bezig houden met de vierde en laatste groep : het perso¬ 
neel, dat nieuw geworven werd. Zoals we reeds uit de cijfers hebben gezien, boekte de 
werving over het algemeen niet het gewenste succes. Bovendien bleek, dat ook de kwa¬ 
liteit der aangeworvenen vaak nog veel te wensen overliet. Ook werd de werving nog 
lang niet overal zo intensief en doelmatig aangepakt als wel mogelijk was (11). 

Tot nu toe hielden wij ons slechts bezig met de personeelsvoorziening en de middelen, 
welke men daarbij aanwendde. Even belangrijk voor het bestaan en de werkzaamheid 
van de Marine was echter de personeelsverzorging. Vooral de financiële kant ver¬ 
keerde aanvankelijk in een deplorable staat. Algemeen geldende regels waren er niet. 
Hoewel admiraal Verdooren in zijn oproep wel concrete gegevens omtrent de duur van 
de diensttijd en het uit te keren handgeld had vermeld, zei hij daarin niets over de soldij. 

Niet alleen de officieren, maar ook de manschappen maakten zich over het geldelijk 
aspect zorgen. Bij hen had het niet uitbetalen van de soldij grotere en meer aan het 
licht tredende gevolgen dan bij de officieren. Hun kleding liet veel te wensen over. 
Het hier volgende verzoekschrift om uitbetaling, op 9 december tot admiraal Verdooren 
gericht, zal zeker bittere noodzaak zijn geweest: 

"Ik verzoek U, H. E.G. den generaal Krayenhoff te herinneren de militairen 
hun geld moeten hebben, volgens de conditiën bij aanneming. Zij zijn slegd 
gekleed en hebben reeds onderscheidene maal na hun geld gevraagd; eenmaal 
heeft hun capiteyn gestelt met ƒ 3. - voor elk te negotieeren, dat zal heeden 
weer geschieden, dog het accoord was ƒ 10. - per week tot de ƒ 50. - hand¬ 
geld waren uitbetaald." 
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De slechte financiën hadden begrijpelijkerwijze ook invloed op de voedselvoorziening 
Het kwam voor, dat een officier de voeding voor zijn mannen drie maanden lang uit 
eigen zak betaalde. Reeds op 28 november vinden we in het archief van admiraal Ver¬ 
dooren een brief van de aannemer der vivres, L. van Rijn, waarin deze schreef geen 
pond brood meer te willen leveren, tenzij "de wissels of rescriptien die conscienter 
vervallen zijn" zouden worden gehonoreerd. Na langdurige besprekingen werd Van Rijn 
tenslotte bereid gevonden de tot vertrek gereed liggende schepen van victualie te voor¬ 
zien. De moeilijkheden waren daarmede echter niet blijvend opgelost. Ook de kwaliteit 
liet te wensen over. Herhaaldelijk lezen wij, dat er bedorven voedsel over boord moest 
worden gezet of dat de bemanning verder weigerde bepaalde bestanddelen nog te eten (12). 

Het gehele bovenstaande betoog kan slechts leiden tot de conclusie, dat de verzorging 
van het personeel nog zeer gebrekkig was. 

Het ongeregeld binnenkomen van personeel - aangeworven of gedeserteerd - maakte 
het opbouwen van een geregelde personeelsformatie w'elhaast onmogelijk. Immers iede¬ 
re rangschikking zou toch onmiddellijk weer doorkruist worden. Bovendien had men te 
maken met vogels van diverse pluimage. In het begin was een aantal officieren be¬ 
noemd en met bepaalde taken belast en dat dit nog al eens aanleiding gaf tot afgunst en 
onaangenaamheden met degenen, die zich gepasseerd voelden, was niet te vermijden. 
Ook onder de manschappen heerste niet altijd de juiste geest. De houding van de lei¬ 
dinggevende officieren had hierop evenwel zeer veel invloed. Een goede illustratie van 
deze misstanden geeft ons een brief van de luitenant-ter-zee Steeling aan admiraal 
Verdooren, geschreven te Medemblik op 3 december 1814. Hij schreef dat een aantal 
officieren, tot wie het verzoek was gericht om zich te Amsterdam te melden en daar 
te tekenen voor de nieuwe Regering vooringenomen of "gepiqueerd tegen mijne com¬ 
missie" was geweest. 

"U H.E.G. zal met mij gevoelen het onaangenaam is, wanneer men onver¬ 
schilligheid ziet, en negligeerd om datgeene te behouden, hetgeen met goede 
wil kan plaats gehad hebben. Ik bevond mij zonder volk, weynig assistentie 
dus, men bleef op de vaartuigen logeeren, het volk dat nergens ander om 
bleef dan om te steelen liep af en aan, men was zeeker te onvrede over mijn 
mesures daar teegen genomen, om dat eenige offizieren ouder waaren dan ik. 
Uit consideratie heb ik hun gepermiteerd 2 daagen hier te blijven om hun 
goed behoorlijk te bezorgen, schoon ik bijna overtuigd ben wanneer deszelve 
eerder vertrokken waren geweest, ik moogelijk meer volk zou gehad hebben 
en het gouvernement dus meer dienst zou gehad hebben. " 

Gelukkig kwam het massale wangedrag, zoals Steeling het beschreef, maar sporadisch 
voor. De officieren gedroegen zich over het algemeen zeer loyaal (13). 

De Besluiten van 7, 29 en 30 december 1813 

Na deze improvisaties van de verwarde eerste weken na de omwenteling kwamen in 
december 1813 een drietal besluiten tot stand, die het begin vormen van de werkelijke 
opbouw van de Marine. Een grondwettelijk fundament hebben zij nog niet. Hoogstens 
zou men kunnen zeggen, dat zij berusten op de Schets van de Grondwet van 1812 van 
Van Hogendorp, waarin voorkomt: "De Koning verklaart oorlog en maakt vrede, de 
Koning gebiedt over de vloot en het leger.(14). " 

7 December namelijk deed de Souvereine Vorst de eerste stap naar de vestiging van 
een maritieme organisatie. Bij Besluit werd bepaald: "Het beheer over de zaken der 
Marine zal worden gevoerd door een Commissaris-Generaal, resideerende in Den 
Haag. Hiertoe wordt benoemd Mr. J.C. van der Hoop, voorzitter van het voorlopig 
bestuur te Amsterdam, oud-fiscaal der admiraliteit te Amsterdam. " 

Door dit besluit werd de leiding van de Marine ineens gecentraliseerd; men keerde 
niet terug tot het systeem der vijf admiraliteiten van de Republiek. Dat de Souvereine 
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Vorst reeds zo spoedig na zijn troonsbestijging (2 december) dit besluit uitvaardigde, 
bewijst zonder enige twijfel het grote belang, dat hij aan het bestaan van een goed ge¬ 
organiseerde zeemacht hechtte. De keuze van Mr. J. C. van der Hoop voor de bezet¬ 
ting van deze post was een gelukkige. Het zij ons vergund om met een anecdote de 
kundigheden van de Commissaris-Generaal ook op financieel gebied - een voor de Ma¬ 
rine in die tijd zeer gunstige eigenschap - te illustreren. Tot zijn benoeming was de 
opbrengst van de verkoop van afval van 's Rijkswerven onbeheerd gebleven. Van der 
Hoop liet zich nu de opbrengst uitbetalen en administreerde het zelf. Toen het bedrag 
tot + ƒ 60.000. - was aangegroeid werd het gebruikt om een Ministerie van Marine in 
Den Haag te bouwen. 

Eveneens op 7 december verscheen een Besluit "betrekkelijk de functien van den 
Commissaris-Generaal der Marine", waarvan vooral de artikelen 7 t/m 9 van belang 
waren voor de toekomst van de vloot. De taak van de C.G. bestond o.a. in het opstel¬ 
len van een plan voor de organisatie van het korps der zee-officieren. Verder moest 
hij rapport uitbrengen over verbeteringen in de opleiding van zeecadetten, met name 
diende hij de mogelijkheid van de oprichting van een kweekschool voor de zeevaart te 
onderzoeken. 

De opbouw van een nieuwe Zeemacht was begonnen, waarbij men trachtte zoveel moge- 
lijk voort te bouwen op en aan te knopen bij datgene, wat er voor 1795 in ons land be¬ 
stond. 

De29e december daaraanvolgende verscheen het tweede Besluit. Op zichzelf beschouwd 
was de daarin geregelde kwestie van de reis- en verblijfkosten van militaire officieren 
en personen niet zo belangrijk. Het gold voor personen, die met "ongemeenen spoed" 
moesten reizen. Hun vergoeding werd naar rang berekend. Als we dit Besluit echter in 
zijn tijd plaatsen, dan zien wij, dat dit een der eerste algemeen geldende bepalingen 
was op het gebied van personeelsverzorging en uit dat oogpunt verdient de regeling ze¬ 
ker onze aandacht. 

Ten slotte werd nog juist voor het einde van het jaar, op 30 december, een zeer be¬ 
langrijke zaak geregeld, n.1. het Militair Strafrecht. Bij Besluit werden voorlopig 
enige bepalingen van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande van 26 juni 
1799 hersteld. Reeds was op 18 december een commissie benoemd - op 27 december 
nog aangevuld ten behoeve van de Marine - die tot taak had een geheel nieuw militair 
strafrecht met bijbehorende regelingen te ontwerpen, onder voorzitterschap van het 
lid van het Hooggerechtshof Moor rees. Deze commissie had gemakkelijk werk, want 
op het ogenblik van de inlijving bij Frankrijk had een nieuw Wetboek van Militair Straf¬ 
recht ter invoering gereed gelegen. Haar voorstellen werden op 20 juli 1814 wet, waar¬ 
bij een Crimineel Wetboek, een Reglement van Krijgstucht en een Rechtspleging voor 
het Krijgsvolk te Water werden ingevoerd, alsook een Rechtspleging voor het Krijgs¬ 
volk te Lande en een Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof. Een Crimineel 
Wetboek en een Reglement van Krijgstucht voor het Krijgsvolk te Lande ontbreken in 
deze reeks. "Men zat met de kwestie der lichamelijke tuchtiging. Bij de Marine 
meende men algemeen het kielhalen en laarzen, uit de ra vallen, het slaan met hand¬ 
daggen niet te kunnen missen; zij werden dan ook bij het Crimineel Wetboek voor de 
Zeemacht gehandhaafd." Pas op 14 november 1879 zou deze lichamelijke tuchtiging 
bij vloot en leger worden afgeschaft (15). 

Het jaar 1814. 

De reeds bestaande ontwikkeling zette zich voort. Op 7 december 1813 was de periode 
van de schriftelijke, ook op de toekomst gerichte bepalingen aangevangen. In 1814 
raakte de improvisatie steeds meer op de achtergrond en nam het aantal definitieve 
regelingen voortdurend toe. Dit streven naar weloverdachte en algemeen geldende 
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regels werd vergemakkelijkt door het feit, dat Nederlands bevrijding bijna voltooid was. 
De gevechtshandelingen namen af en de Marine kreeg daardoor meer tijd om zich aan 
haar eigen organisatie te wijden. 

De leiding van de Marine lag in goede handen. Plannen voor de toekomstige sterkte van 
de vloot zouden gemaakt worden (16). Veel urgenter was echter het werven van perso¬ 
neel en de verzorging. 

Uit een oproep van 11 januari 1814 (Staatsblad no. 7, 1814) blijkt, dat er nog steeds 
Nederlanders in Franse dienst zijn. Voor de laatste maal worden dezen nadrukkelijk 
gesommeerd in Nederlandse dienst terug te keren. Zo zij zich niet onverwijld mochten 
melden, zouden zij als verraders en vijanden van de staat worden beschouwd en dien¬ 
overeenkomstig gestraft. 

Behalve deze algemene waarschuwing ontving b. v. Van Zuylen van Nijevelt, die zich 
nog steeds "Commandant ter Rhede van Heilevoetsluis" noemde, tot drie maal toe het 
bevel om aan de gegeven orders te gehoorzamen en zich daarmee weer onder Neder¬ 
lands gezag te plaatsen. Pas op 20 januari 1814 hebben deze brieven succes, althans 
op die datum is er een brief en een weekrapport van hem uit Hellevoetsluis, waaruit 
wij weten, dat hij tenslotte de Franse dienst had verlaten, zodat nog alleen het Texel's 
eskader onder leiding van admiraal Ver Huell (1764-1845) de andere zijde hield. 
Ver Huell's houding en zijn uiteindelijke overgave op 4 mei 1814 zijn te bekend om hier 
herhaald te worden (17). 

Van het aangeworven personeel wilden velen intussen niet in dienst blijven. Zij hadden 
zich na oproep van admiraal Kikkert op 26 november 1813 voor twee maanden verbon¬ 
den en daar deze tijd om was, verzochten zij ontslag. Dit werd hun niet verleend, om¬ 
dat de oorlog nog niet voorbij was. Velen dienden echter geen ontslagverzoek in, maar 
deserteerden eenvoudig. Veelvuldig zijn de klachten van verschillende commandanten 
over dit euvel. Verminderde dus op deze wijze de sterkte van het aanwezige personeel, 
aan de andere kant was de personeelstoeloop niet groot. Het verschijnsel, dat mannen 
spontaan hun diensten kwamen aanbieden, zoals wij dit in 1813 wel zagen gebeuren, 
kwam vrijwel niet meer voor. Samenvattend kunnen we zeggen: er was een groot tekort 
aan personeel en daarbij was de animo om dienst te nemen niet groot. 

Nu was reeds tijdens de Franse overheersing weinig personeel meer opgeleid voor de 
zeedienst; de handel lag stil en aan de oorlogsvloot werd zeker niet veel aandacht be¬ 
steed. Toch kan dit alleen als verklaring dienen voor het tekort aan vakbekwaam per¬ 
soneel. De algemene afkeer, blijkende uit het geringe succes van de oproepen en de 
werving, moet een andere oorzaak hebben gehad. Misschien ligt de oorzaak in het 
volgende : Nederland had een vrij lange bezettingstijd achter de rug en was in 1814 
nog steeds betrokken in een oorlog tegen Frankrijk. Van gedwongen krijgsdienst 
had men genoeg en door de oorlog kon de Marine haar personeel nog weinig zekerheid 
bieden. De sociale voorzieningen waren gering. Hetzelfde moet worden gezegd van de 
materiële. Dat deze vaak de oorzaak zijn geweest van ziekte of desertie van de man¬ 
schappen behoeft nauwelijks te worden vermeld. De aanmelding werd hierdoor zeker 
ook bel'nvloed. Met een aantal berichten menen wij bovenstaande veronderstelling te 
kunnen staven. 

Een weekrapport van Van Zuylen van Nijevelt uit Hellevoetsluis berichtte op 20 januari, 
dat het aantal zieken op zijn flotille toenam en dat een geschikt lokaal, waar deze men¬ 
sen verzorgd konden worden, ontbrak. Dat de oorzaak van het toenemend aantal zieken 
uitsluitend aan onvoldoende verzorging van de manschappen heeft gelegen, mogen wij 
niet beweren. Zeker is echter, dat deze factor een grote rol speelde, want op 7 maart, 
dus bijna 2 maanden later, vinden wij opnieuw een bericht over ziekte. De verzorging 
was kennelijk nog niet van die aard, dat er verbetering kon optreden. Van Zuylen be¬ 
vestigt zelf deze hypothese in een brief van 8 maart, waarin hij zich verontschuldigde 
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voor het feit, dat hij geen kans had gezien een zijner officieren (luitenant Vervier) bij 
het uitvoeren van een offensieve opdracht behoorlijk te steunen. Hij motiveerde dit met 
deze woorden: "Het heeft ons niet mogelijk geweest, hem van deze flottille te kunnen 
bijspringen, daar het ons aan alles ontbreekt." Het aantal bruikbare manschappen 
nam, behalve door ziekte, ook door verliezen, geleden in gevechten, nog af. Dooreen 
gevecht waren reeds 10 doden en 18 gewonden aan boord. Van het Texel's eskader 
kwamen klachten, dat "verscheiden van het volk genoegzaam ongekleed" waren. (18) 

Uit een verslag over hetzelfde eskader van 1 mei 1814 (19) weten wij, dat zich op de 
gezamenlijke schepen (9 linieschepen en 4 fregatten), met inbegrip van alle comman¬ 
danten en officieren, nog slechts 149 man bevonden, waaronder 52 afkomstig van de 
Inscriptie en 38 "extra-schaf ting", voornamelijk wakers. Hier was de desertie dus 
eveneens groot geweest. De voedselrantsoenen raakten eveneens op. Enkele fregatten 
bezaten niets meer. Zoet water was uiterst schaars. 

Na overgave van het Texel’s eskader op 4 mei 1814 was de gehele vloot weer in Neder¬ 
landse handen. De 9 linieschepen en 4 fregatten vormden tezamen met 18 kanonneer¬ 
boten, 11 schoeners en 1 kustboot de grondslag voor de marine van de herboren staat. 
Bij het verdrag van Parijs van 30 mei 1814 werd de verdeling van de schepen tussen 
Frankrijk en Nederland definitief geregeld: het oorlogsmaterieel dat als Nederlands 
eigendom beschouwd kon worden, met name de vloot voor Texel, viel buiten de ver¬ 
deling. Nu pas kon men met de algehele organisatie beginnen. De beginselen hiervoor 
waren vastgesteld in de Grondwet van 29 maart 1814 (artt.39, 121-123). Reeds op 15 
mei verscheen een reglement en instructie voor commandanten van schepen(C. O.) 
(20). 

Om een droge opsomming van alle gegevens te voorkomen en om de lezer een beter 
overzicht te geven, hebben wij gemeend er goed aan te doen de chronologische volg¬ 
orde van de genomen maatregelen in het jaar 1814 te verlaten en een systematisch 
overzicht te geven. 

A. 1. Organisatie van het Korps zee-officieren. 

Alvorens Koning Willem I overging tot een definitieve regeling van de samenstelling 
van het korps zee-officieren, vernietigde hij eerst bij diverse Besluiten een aantal 
vonnissen, die in de laatste jaren over zee-officieren waren geveld naar aanleiding 
van hun houding gedurende de jaren 1795-1813. Op zijn verlangen werd een onder¬ 
zoek naar het gedrag van twee kapiteins gestaakt en als afgedaan beschouwd. Hier¬ 
mede waren echter nog lang niet alle obstakels uit de weg geruimd. Men stond voor 
het probleem een korps te moeten samenstellen uit personen, die wat hun staat van 
dienst betrof wel zeer verschillend waren (21). 

Men trachtte zoveel mogelijk met deze verschillen en met ieders persoonlijke belangen 
rekening te houden. Men leze het advies van de Secretaris van Marine May over deze 
delicate zaak. Hij schreef: 

"Maar zoude kunnen considereren dat er genoegzaam twee Corps zee-officieren 
bestaan, waarvan den eene getrouw zijn gebleven aan hun pligt, den andere om 
deeze en geene redenen direct na de Revolutie van 1795 hebben blijven dienen, 
naar alle waarschijnlijkheid zal er tusschen die twee Corpsen een jalousie zijn 
zo niet partijschappen bestaan, 't Welk mogelijk aanleyding zoude kunnen gee- 
ven, dat den dienst van den landen kwam te leyden, bij aldien die officieren, 
dat zij op één schip, of op één eskader moesten dienen. Het grootste gedeelte 
van het oude corps, heeft sedert de Revolutie niet veel gedient, eenige daar van 
hebben scheepen gecommandeert en op scheepen gedient als officieren in Enge¬ 
land. Waar in tegen het andere Corps, al hoewel weinige zeedienst gezien heb¬ 
bende sedert die tijd, meer in de routine gebleeven is en daardoor mogelijk 
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voor de actieve dienst beeter geschikt. Zijn K. Hoogheid zal waarschijnlijk van 
intentie zijn de oude officieren een weinig schadeloos te stellen voor allen de 
verliezen, dien zij gedurende de loop van 19 jaren geleden hebben, en op dien 
hoop vinden ik durven voorslaan, hun naar hunne bekwaamheden, hetzij in de 
Hooge Vierschaar of Hooge Krijgsraad te plaatsen als ook in de administratieve 
partij van de marine (22). " 

Hier werd dus geadviseerd om zoveel mogelijk werkgemeenschappen (één schip, één 
eskader) te scheppen van personen met gelijke beroepsachtergrond. Met oudere per¬ 
sonen werd rekening gehouden. Voor hen werd passend werk gezocht, zodat ook zij dit 
met plezier zouden kunnen verrichten in het besef een nuttige taak te vervullen. 

Zo kwam tenslotte op 5 juli 1814 de eerste organisatie van het Korps zee-officieren tot 
stand. Van Kinsbergen werd eershalve als luitenant-admiraal bovenaan de lijst van ak- 
tieve officieren geplaatst (23). 

De lijst vermeldde de volgende rangen (tussen haakjes het aantal officieren in iedere 
rang) : Luitenant-admiraal (1), Vice-admiraal (8), Schout-bij-nacht (9), Comman¬ 
deurs van de breede wimpel (4), Kapiteinen (40), Kapitein-luitenants (44), Luitenants 
le classe (97), Luitenants 2e classe (99). Voorts nog een aantal adelborsten le en 2e 
classe (+ 84 en + 97). 

Deze samenstelling droeg nog duidelijk het stempel van de tijden, die Nederland juist 
achter de rug had. Het aantal hoge officieren was verhoudingsgewijze zeer groot. Het 
verbaast ons dan ook geenszins, dat men het voorlopig beter oordeelde "om tot de 
graad van Kapitein-luitenant geene voordragt aan Zijn Koninklijke Hoogheid tot pro- 
motien of aanstellingen te doen, aangezien het getal van officieren in de superieure 
rangen nog zeer groot was. " Wel moest een aantal adelborsten, dat reeds 9 jaar als 
zodanig in dienst was, bevorderd worden en enkele jongelieden, die reeds als kadetten 
of apprentis-marins gediend hadden, werden voorgedragen voor benoeming tot adel¬ 
borst der 2e klasse. 

Over veel jongeren beschikte men overigens niet, noch onder de officieren, noch 
onder de manschappen. 

A.2. Werving van personeel. 

De behoefte aan personeel vroeg voorzieningen. Reeds in de instructie voor comman¬ 
derende officieren van 15 mei 1814 (C. O.) (20) waren enkele bepalingen over dit onder¬ 
werp opgenomen. De commandant had b.v. de verplichting om de "allerbekwaamste 
onder-officieren en matrozen" aan te nemen. Het was hem echter verboden om in bui¬ 
tenlandse havens deserteurs van de daar heersende souverein te engageren (C.O. art. 
25). Verder moest hij bij stuurlieden, behalve op hun vakbekwaamheid, ook op hun 
onderwijscapaciteit in de stuurmanskunst letten. Het aanwerven van manschappen 
moest steeds geschieden in tegenwoordigheid van de commandant of een andere offi¬ 
cier. Dit diende om te voorkomen, dat anderen, in plaats van de aangeworven mannen 
aan boord kwamen (C.O. art. 5). Aan boord van ieder schip moest de schrijver een 
nauwkeurige monsterrol bijhouden (C.O. art. 6). Grappig is te weten, dat een waar¬ 
schijnlijk oud privilege gehandhaafd bleef. Iedere commandant had n.1. het recht om 
een zoon zonder meer op de rol te mogen brengen, hetgeen voor hem het voordeel van 
een kosteloze opleiding voor een zijner kinderen betekende (C.O. art. 6). 

Behalve deze voorschriften bestond er nog een Besluit, regelende "de weder indienst¬ 
treding van teruggekomen militairen, welke als conscrits naar het Fransche leger 
vertrokken waren". Deze personen werden wel zedelijk verplicht geacht weer in Ne¬ 
derlandse dienst te treden, maar deze dienstname mocht niet worden afgedwongen. 
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Intussen waren al deze bepalingen maar van voorlopige aard, gemaakt in afwachting 
van een Algemeen Wervingsreglement. Van der Hoop hield zich persoonlijk met de 
voorstudies voor deze regeling bezig (24). Op 22 mei verzocht hij de heer Zwart, 
(een dokter in dienst van de Marine, over wie later meer) hem te adviseren over een 
regeling voor salarissen en premies, over de behandeling der plunjes, en inzake de 
hiertoe benodigde administratieve ambtenaren, hun instructie en salariëring. 

Op 24 juli, dus ruim twee maanden later, blijkt uit aantekeningen van Van der Hoop, 
dat hij in grote lijnen het Reglement van 26 januari 1789 wilde herstellen. De heer 
Zwart was kennelijk op het gebied van deze zaken een expert, want op 26 juli ver¬ 
zocht Van der Hoop hem nogmaals om advies. Half werk werd er zeker niet geleverd, 
want uit dit reglement kwam weer een nieuw reglement voort, n.1. dat voor de schrij¬ 
vers der schepen (25). 

In plaats van het gehele "Reglement op de aanwerving, betaling der maandgelden en 
verzorging der noodige plunjes en monteeringsstukken, van en aan het volk van oorlog 
ter zee der Vereenigde Nederlanden" (Besluit no 10 dd. 7 augustus 1814) te bespre¬ 
ken, noemen wij hier enkele saillante punten uit de aantekeningen van Van der Hoop 
(d.d. 26 juli), waaruit de hoofdzaak der gang van zaken blijkt. Noodzakelijk bij de 
werving te Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen acht hij o. a. het opstellen van lijs¬ 
ten van manschappen, periodieke rapporten en financiële verantwoording, lijsten van 
uitgereikte plunjes, het maken van monsterrollen enz. 

Uit de aantekeningen spreekt duidelijk de zorgvuldigheid en de nauwgezetheid waar¬ 
mee het aanwervingsreglement werd voorbereid, maar al deze voorzorgen ten spijt 
bleef het bemannen der grote schepen veel moeite kosten. Militie kende men bij de 
zeemacht niet en men was dus voor de personeelsvoorziening uitsluitend op de wer¬ 
ving aangewezen. Aangenomen mochten worden "alle zoodanige manschappen die zich 
vrijwillig tot ’s Lands zeedienst aanmelden; vermogende niemand te enrolleren, dan 
die nuchteren en in staat is, goed bescheid te kunnen geven". Bij deze werving vorm¬ 
den de herlevende koopvaardij en visserij geduchte concurrenten (26). 

Om de Marine in deze moeilijkheid tegemoet te komen, werd een oude traditie in ere 
hersteld. De regering beloofde aan een ieder, die wegens desertie bij het (Franse) 
leger en later wegens andere vergrijpen tot correctionele straffen waren veroordeeld, 
herstel van eer en kwijtschelding van straf, op voorwaarde, dat zij zes jaar bij de 
Marine zouden dienen. Deze zogenaamde geaboleerden moesten daartoe een model- 
request indienen (27). 

A. 3. Instructie en opleiding van personeel. 

Instructie en opleiding van personeel waren geen luxe. Zelfs de "goeden" hadden nog 
veel te leren, eer het praedicaat "bekwaam zeeman" op hen van toepassing was. 
Reeds op 22 december 1813 had de Souvereine Vorst de Kweekschool voor de Zeevaart 
te Amsterdam hersteld. Blijkens een Besluit van 28 maart 1814 zou ze gefinancierd 
worden uit de opbrengst van een belasting op binnenkomende schepen. Op deze reeds 
sinds 1785 bestaande school ontvingen jongens tussen de 10 en 16 jaar een opleiding in 
zeevaartkunde, terwijl aan hun verdere opvoeding aandacht besteed werd. Behalve on¬ 
derwijs in practisch zeemanschap ontvingen de leerlingen lessen in cijfer-, wis- en 
zeevaartkunde en in stuurmanskunst. De opzet van de school was om elke jongen door 
zijn verblijf op de Kweekschool de kans te geven zich een weg te banen naar een be¬ 
hoorlijke positie in de scheepvaart, hetzij bij de marine, hetzij bij de koopvaardij. 

Over het algemeen voldeden de door de Kweekschool afgeleverde leerlingen bijzonder 
goed. Ook na de wederopening in 1813 profiteerde de Marine van deze opleiding. Elk 
jaar werd een betrekkelijk groot aantal kwekelingen tot adelborst benoemd (28). 
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Maar de capaciteit was, vooral in de eerste jaren, te beperkt. Voor de opleiding van 
degenen, die er niet geplaatst konden worden en degenen, die onvoldoende capaciteiten 
hadden, was men toch aangewezen op de oude methode van training aan boord, evenals 
ook voor de ouderen, o.a. de geaboleerden, die men aanwierf. In de Instructie voor 
commanderende officieren werd aan deze training - opleiding is een te groot woord hier¬ 
voor - een artikel gewijd (C. O. art. 29), dat aldus luidde : 

Hij (d. i. de commandant) zal bij alle gelegenheid zijne equipage met kanon en 
handgeweer laten exerceren en vuren, met de zeilen exerceren, ook met het 
roeyen in de sloepen, op dat ten alle tijde en in alle gevallen zijn scheepsvolk 
bekwaam zij en de Hollandsche vlag eere moge aandoen". 

In afwachting van een definitieve regeling was bepaald, dat hun opleiding via de vloot 
zou geschieden. De rangen van adelborst 2e klasse en adelborst le klasse werden in¬ 
gevoerd. De aanwezige kadetten bleven deze naam nog gedurende hun opleiding behou¬ 
den. Tevens werd bepaald, dat de adelborsten, voor zover er plaats was, zouden 
worden verzameld aan boord van het korvet "Ajax". Wel werd in juli 1814 reeds door 
de kapitein-ter-zee Schröder een request ingediend, waarin hij met talrijke argumen¬ 
ten de instelling van een marine-instituut bepleitte, maar hierop werd negatief beslist 
(29). Voorlopig bleef men dus aangewezen op de schepen, vooral de wachtschepen, die 
voor de opleidingstaak beter uitgerust waren dan andere schepen. Aan ieder wacht¬ 
schip was n.1. een kleine "brick of cotter en een canonneerboot of piniche" toegevoegd. 
Deze kleine scheepjes, waarvan de bemanning resp. elke maand en elke acht dagen 
werd verwisseld, werden zeer geschikt geacht als instructievaartuig (30). 

Voor de opleiding van officieren en manschappen waren dus vrij veel voorzieningen ge¬ 
troffen. Hoe het met de uniformiteit en de kwaliteit van de opleidingen stond, weten wij 
echter niet. De capaciteiten van de leidinggevende officieren en instructeurs zullen 
wel bepalend zijn geweest. 

B. 1. Tractementen. 

De lonen van onderofficieren en manschappen varieerden met hun bekwaamheid en de 
grootte van de schepen, waar zij op dienden. Gemiddeld bedroegen zij (31) : 

opperstuurman 
schrijver, botteliers, koks, ) 
timmerlieden, bootslieden ) 
andere onderofficieren 

matrozen le klasse 
matrozen 2e klasse 
matrozen 3e klasse 
jongens van de officieren 
scheepsjongens 

± ƒ 48, - p. m. 

tussen ƒ 20, - en ƒ 30, - p.m. 

meest tussen ƒ 30, - en ƒ 40, - 
p. m. 

ƒ 15, - p.m. 
ƒ 13, - p.m. 
ƒ 11, - p.m. 
f 8,-p.m. 
ƒ 6, - p.m. 

Deze lonen lijken voor onze hedendaagse begrippen niet hoog, maar wanneer wij ze 
vergelijken met hetgeen een dagloner omstreeks 1826 verdiende (ƒ 6,90 per week) en 
als we rekening houden met het feit dat deze een onzeker bestaan had door seizoen¬ 
arbeid, dan waren zij nog niet zo slecht (32). Bovendien had het scheepsvolk geen of 
geringe kosten voor het eigen levensonderhoud. 

De schepeling kreeg niet maandelijks het volle bedrag in handen. Zijn schulden en de 
kosten van verstrekte kledingstukken werden er door middel van een systeem van 
maandbrieven van afgetrokken; iedere drie maanden kreeg men een maand uitbetaald. 
Het restant werd na afloop van een reis verrekend. Tot de schulden behoorde een 
aantal vaste lasten, zoals het z.g. "halvestuivers geld" voor de chirurgijn en de twee 
procent belasting van het loon, die naar de Staatskas ging. Verdere vermindering van 
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het loon kon ontstaan door boeten, b. v. wegens te laat aan boord komen, door het ma¬ 
ken van extra-verteringen e.d.m. Bij een verbaal van 30 maart 1814 werd bepaald, 
dat deze schulden voortaan pas bij de finale afrekening zouden worden afgetrokken. 

De uitgaven konden dus nog aardig oplopen. De bepaling dat slechts 5 deel van het in 
drie maanden verdiende soldij aan de manschappen aan boord uitgekeerd mocht worden , 
zal dan ook geen overbodige beperking geweest zijn. 

Men had voor schepelingen met gezinnen of familieleden te hunnen laste de mogelijk¬ 
heid geschapen om geld over te maken, door middel van de zogenaamde maandbrieven. 
Maximaal mocht dit bedrag 1/3 van het driemaandelijkse salaris uitmaken. Als men 
wilde sparen kon men het geld op een rekening laten staan (33). Iemand, die meer dan 
negen maanden in dienst was geweest en ontslag nam of kreeg, ontving, behalve het 
hem toekomende loon, ƒ 3, - of ƒ 5, - reisgeld, afhankelijk van de afstand, die hij naar 
zijn woonplaats moest afleggen (S.I. art. 12) (25). 

De tractementen van de officieren werden op 5 juli 1814 vastgesteld. Bij de beoordeling 
ervan dient rekening te worden gehouden met het feit dat vele officieren nog officiële, 
gesalarieerde nevenfuncties bekleedden: 

Admiraal 
Schout-bij -nacht 
Commandeur van de 

brede wimpel 
Kapitein 
Kap. -luitenant 
Luitenant le klasse 

ƒ 4.000, - (per jaar) 
ƒ 3.000,- 

ƒ 2.500,- 
ƒ 2.000,- - ƒ 1.800, 
ƒ 1.200,- 
ƒ 800,- 

Ook van de officieren van gezondheid is ons bekend wat zij verdienden. Een Besluit van 
19 maart 1814 bepaalde het tractement van een officier van gezondheid der eerste klasse, 
verbonden aan een hospitaal, op ƒ 1.600, -, dat van een der tweede klasse op ƒ 900, - en 
dat van een der derde klasse op ƒ 500, -, alle per jaar. Uit een brief van Dr. Zwart aan 
de minister van Marine weten wij, dat hij een tractement van ƒ 400, - ’s jaars genoot. 
De praktijk was dus nog anders dan de papieren realiteit. Eerlijkheidshalve moeten wij 
er wel bij vermelden, dat ook Dr. Zwart dit salaris te laag achtte en er zijn beklag 
over deed. 

De chirurgijns op de schepen ontvingen nog de zogenaamde chirurgijnsgelden. Of zij 
hiernaast een vast salaris genoten weten wij niet. Waarschijnlijk niet, want pas bij een 
verbaal van 30 maart 1814 werd bepaald, dat de chirurgijns-majoor of Eerste Chirur¬ 
gijns met ingang van 1 oktober een vast tractement zouden ontvangen. Dit zou worden 
berekend naar het aantal koppen (321 tot 480 koppen: ƒ 2.400, -). 

B. 2. Kleding. 

In het na-oorlogse Nederland was het zeer moeilijk om direct uniformkleding in grote 
hoeveelheden te gaan verstrekken. De eerste bepalingen van mei 1814 over deze mate¬ 
rie zijn dan ook in voorzichtige bewoordingen gesteld. De commandanten moesten zorg 
dragen, dat de orders ook op dit gebied stipt nagekomen werden en dat iedereen er 
steeds netjes en zindelijk uit zag (C.O. art. 30). Dit kon men natuurlijk altijd van de 
manschappen eisen. Het duurde tot 7 augustus eer er definitieve plunjelijsten versche¬ 
nen. Naar alle waarschijnlijkheid werden er toen ook pas plunjes uitgereikt. Het zou 
weinig interessant zijn hier de plunjelijsten te bespreken. Wij mogen daarvoor verwij¬ 
zen naar bijlage I. De aanschaffingskosten van de plunjes moesten de schepelingen zelf 
dragen; wij lezen tenminste herhaalde malen, dat van het loon nog de schulden voor 
het aanschaffen van plunjes moeten worden afgehouden. Indien de manschappen in 1814 
werkelijk al deze zaken ontvingen, waren zij goed gekleed. 

-26- 

De officierskleding was eveneens nauwkeurig voorgeschreven; het Besluit, waarbij dat 
geschiedde dateert van 2 maart 1814 (zie bijlage I). Was het matrozen toegestaan om 
tijdens het werk kledij te dragen naar eigen inzicht en gemak (althans dit was nergens 
verboden), een officier was het te allen tijde ten strengste verboden iets aan zijn kle¬ 
ding te veranderen of "in eenige andere zoogenaamde montering van smaak te voorschijn 
te kome". Het adelborstenuniform werd in augustus 1814 bij Besluit nauwkeurig be¬ 
paald. 

B. 3. Voeding. 

Op het onderwerp, dat thans ter sprake komt, is zeker de uitspraak 
"De belangrijkste sociale vraag 
is de quaestie van de maag” 

van toepassing. Aan boord van een schip is niet veel te beleven. Het dagelijkse werk 
is grotendeels routine. De zeereizen zijn in deze dagen lang en eentonig. De bevolking 
van een schip is beperkt. Men raakt op elkaar uitgekeken. Geen wonder, dat in zo’n 
begrensd wereldje de driemaal daags terugkerende maaltijden een belangrijke plaats 
innemen. De kwhliteit van een maaltijd kon de stemming aan boord sterk beïnvloeden. 
In dat licht moeten wij de hierna te bespreken bepalingen in het Besluit van 16 mei 
1814 (R. Z.) beschouwen (34). 

Aan de scheepschirurgijn was "de besturing of het toevoorzigt over de spijs en dran¬ 
ken" opgedragen. Dat juist hem deze taak toeviel had verschillende oorzaken. Op een 
schip met een bemanning van gekeurde en dus gezonde mensen was er voor een chirur¬ 
gijn in principe weinig te doen. De chirurgijn echter wras op de hoogte van de lichame¬ 
lijke toestand van de opvarenden en kon daardoor het best beoordelen hoe het voedsel 
moest worden verdeeld. Voor de verzorging der zieken had hij bepaalde voorschriften. 
Tot 22 november 1814 kon een chirurgijn aan de zieken en herstellenden van het ge¬ 
wone menu slechts het gezouten vlees verstrekken. Naar aanleiding van een verzoek¬ 
schrift van Dr. Zwart om ter "bevordering en spoedige toeneeming der kragten van 
eenige reconvalescenten nog andere spijzen te mogen distribueeren” werd toen be¬ 
paald, dat hierbij nog kaas, mosterd en zout gevoegd mochten worden. Een naar onze 
smaak wel zeer hartige ziekenkost. In zijn eigenhandig geschreven "ampliatie", die 
Zwart onmiddellijk na het antwoord van de Minister aan de bepalingen toevoegde, had 
hij ook nog genever vermeld, een bewijs, dat hij een beter inzicht had in de verlangens 
van het scheepsvolk dan de Minister, want uit de gedrukte bepalingen is dit geestrijke 
vocht weer weggevloeid. 

Hoeveel belang men aan een goede en smakelijk toebereide maaltijd hechtte, blijkt wel 
uit het feit, dat men niet volstond met een enkele algemene bepaling hierover, maar 
dat men gedetailleerde instructies gaf. Er werden twee artikelen aan gewijd, die wij 
hier curiositeitshalve laten volgen: 

R. Z. art.5. "ook zal hij de dagelijkse schafting zoodanig inrichten, dat de 
middagspijs goed en smakelijk worde gemaakt door sausen van bouillon of 
boter, suiker, wijn of azijn enz. " en 
R. Z. art. 6. "Insgelijks zal hij de avondspijs door stroop, suiker, wijn enz. 
veraangenamen, en vooral zorgen, dat de overschotten van 's middags in de 
avondspijs, en het overschietende brood in de biersoepen des avonds veror¬ 
berd worden". 

Behalve de zorg voor de administratie (R. Z. art. 1, 10, 11) van hetgeen er voor de 
maaltijden werd verbruikt, had de chirurgijn ook het toezicht op de wijze, waarop het 
voedsel werd klaargemaakt: "hij zal zorg dragen dat alles, hiertoe betrekkelijk rein 
en zindelijk worde behandeld, de ketels en commaligoed schoongehouden en het be¬ 
reiden dus bestuurd worde, dat de spijzen geene schadelijke eigenschappen van het 
koper kunnen aannemen". (R.Z. art. 9) 
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Aan de officieren werd, behalve hun rantsoen, nog een tafelgeld toegekend, naar Frans 
voorbeeld, waarvoor zij het rantsoen konden aanvullen. 

Op 30 augustus 1814 werd het scheepsmenu bij ministerieel besluit vastgesteld. De 
rantsoenen waren voor officieren en schepelingen gelijk en werden week in week uit 
geserveerd: 's ochtends alle dagen gort, 's middags en 's avonds afwisselend vaste 
hoeveelheden grauwe of groene erwten of witte bonen, en stokvis of gezouten vlees of 
gekookt spek. Tevens dagelijks per 12 man een half pond zout, een fles azijn en een 
fles genever; per man twee flessen bier. Wekelijks per man 4 pond harde beschuit, 
een pond kaas en een half pond boter (35). 

Toch was de voeding niet alleen eentonig, maar ook vaak slecht. Berichten van sche¬ 
pen, die voedsel overboord moesten zetten, omdat het bedorven was, komen veelvuldig 
voor. De oorzaak van dat bederf lag daarin, dat een groot gedeelte van deze victualiën 
nog uit de Franse magazijnen afkomstig was. Daar men op de schepen zeker niet royaal 
zal zijn geweest met het afkeuren, doen deze berichten vermoeden, dat ook het voedsel, 
dat wel werd geconsumeerd, niet van de allerbeste kwaliteit zal zijn geweest. Dit werd 
echter met de jaren beter. 

B. 4. Medische dienst en verzorging. 

In het vorenstaande spraken wij reeds over de chirurgijn en een van zijn taken aan 
boord van een schip. Zijn hoofdtaak bleef echter de zorg voor de zieken. Uit een brief 
van Dr. Zwart (36) blijkt, dat ook de medische dienst van de grond af moest worden op¬ 
gebouwd. Op 15 maart werd Dr. Zwart benoemd en eind april verscheen de eerste in¬ 
structie voor de chirurgijns op de schepen. Van alle verplichtingen zullen wij hier geen 
opsomming geven. 

Behalve aan de chirurgijns was de zorg voor de zieken ook voor een gedeelte aan de 
commandant opgedragen. Dat deze het oppertoezicht had en dat het tot zijn verantwoor¬ 
ding behoorde om te controleren, dat het de zieken aan niets ontbrak, spreekt welhaast 
vanzelf, maar dat ook de zorg voor hygiëne en de ontsmetting tot zijn taak behoorde, 
doet ons tegenwoordig vreemd aan. Het nagaan "of de ziekenverblijven behoorlijk ge¬ 
lucht worden, zonder echter de zieken aan koude of togt te exponeren, en of de plaats 
waar zij liggen behoorlijk gereinigd, en van tijd tot tijd gerookt worde met azijn, jene- 
ver-bessen of ander" beschouwen wij veeleer als het terrein van de dokter. 

Tot de taak van de chirurgijns behoorde ook het indienen van een maandelijks zieken¬ 
rapport. Dit gebeurde door middel van het invullen van een soort van enquêteformu¬ 
lier, waarop vragen voorkwamen omtrent de weersgesteldheid, de aard en het verloop 
der ziekte, het milieu waarin de zieken tevoren hadden gewerkt e.d.m. 

Hier werd dus reeds een modern aandoende poging gedaan tot het opzetten van een me¬ 
dische statistiek. Het pleit voor de ruime kijk van Dr. Zwart, dat hij hier ook de mo¬ 
gelijkheid opende voor kritiek van deskundigen binnen de officiële banen. Wanneer wij 
de instructie lezen, moeten wij wel tot de conclusie komen, dat de medische dienst 
praktisch geheel een schepping van Dr. Zwart is geweest. Herinneren wij ons daarbij, 
dat hij voor al dat werk slechts ƒ 400,- 's jaars ontving I In begin 1816 vroeg hij daar¬ 
om zijn ontslag 

Na deze beschouwingen n.a.v. de medische enquêtes wijzen wij nog op een aspect van 
de taak der chirurgijns. Krachtens een instructie van 15 augustus 1814 behoorde tot 
hun opdracht ook het keuren van het toekomstige personeel. Van elke keuring moest 
een zogenaamd "Declaratoir" worden overgelegd. De huidige medische keuring is dus 
al bijna anderhalve eeuw oud. 
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B. 5. Rechtspleging. 

Omtrent de rechtspleging werd in 1814, behoudens hetgeen reeds hiervoor is gezegd, 
niet veel bepaald. Een commandant moest "in alle delicten en ongeregeldheden, die aan 
boord van zijn schip voorvallen, en waarover Scheeps- of Krijgsraad moest worden ge¬ 
houden, zich stiptelijk gedragen naar den Artikelbrief" van 11 december 1813 (37). 

De rechtspraak aan boord was gebaseerd op het Crimineel Wetboek en de Artikelbrief, 
die men op elk schip aan boord moest hebben. De Artikelbrief diende om enkele straf¬ 
fen, genoemd in het Wetboek, door andere te vervangen of om ze af te schaffen. Zo 
werd de algemene verbeurdverklaring van goederen afgeschaft. De "altoosdurende 
dwangarbeid met voorafgaande openlijke tentoonstelling en brandmerk" was eveneens 
niet van toepassing. De doodstraf bleef gehandhaafd. Hiervoor bestonden nog twee 
wijzen van tenuitvoerlegging: door de strop, welke ais de oneervolste werd beschouwd, 
en door het zwaard. 

B. 6. Zorg voor het Scheepsvolk (orde, netheid, zindelijkheid, veiligheid, ontslag). 

De zorg voor het welzijn van het scheepsvolk in het algemeen heeft het Marinebestuur 
in die tijd goed trachten vast te leggen. Reeds in de Instructie voor commanderende 
officieren vinden wij tal van bepalingen, die hierop wijzen: 

C.O. art. 8. Voor het vertrek van het schip moest iedereen behoorlijk in 
kwartieren ingedeeld zijn. De plunje moest opgeborgen zijn in ransels en 
enkele kisten, maar hierbij moest de commandant "altoos zorg dragen, dat 
een oorlogsschip een schip blijve". 
C.O. art.21. In vreemde havens mocht er door de bemanning geen handel 
worden gedreven en evenmin mochten zij, uit veiligheidsoverwegingen, 
"puntmessen of anderzins bij zich hebbe" als zij weer aan boord kwamen (vgl. 
ook C.O. art. 24 en 40). 

Behalve de commandanten hadden ook de schrijvers bepaalde verplichtingen (25). Zij 
moesten o.a. zorg dragen, dat niemand meer kocht uit de nalatenschap van overleden 
kameraden dan voor ten hoogste 1 maand gage (S.I. art. 10). De manschappen werden 
van hun kant beschermd tegen valse praktijken van de schrijvers door de regel (S.ï. 
art. 17), dat elke verandering in hun geld- of goederenstaat in de boeken in het bijzijn 
van de eerste officier en de eerste schipper moest plaatshebben. Bovendien was de 
schrijver verplicht om van alles nauwkeurig aantekening te houden. Het was hem ver¬ 
boden steekpenningen aan te nemen en handel te drijven; uitgezonderd in enkele kleine, 
noodzakelijke dingen. Tegen een willekeurige behandeling werd streng gewaakt. Ont¬ 
slag van manschappen in het buitenland mocht b.v. alleen onder zeer speciale omstan¬ 
digheden plaatsvinden. 

B. 7. Godsdienst. 

De eredienst nam een belangrijke plaats in. Over het verschil tussen protestant en 
katholiek of tussen protestanten onderling werd niet gerept. De commandant was ver¬ 
plicht 

"alle weken, des zondags, en zoo het weder of andere omstandigheden zulks 
mogten verhinderen, eenen anderen dag, aan God Almagtig behoorlijk, en 
met allen mogelijken eerbied, een gebed laten doen, eenige kapittels uit de 
Heilige Schrift doen voorlezen, ten einde hierdoor de godsdienstige principes, 
zoo veel mogelijk, aan de manschappen in te prenten; de geheele equipage zal 
hierbij moeten tegenwoordig zijn, met alle mogelijke devotie, en niemand zal 
daarvan mogen absent blijven, als diegenen, die door ziekte volstrekt ver¬ 
hinderd worden" (C.O. art. 11). 
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B. 8. Pensioen en zorg voor nabestaanden. 

Ook het oud-marinepersoneel werd in deze tijd niet vergeten. Op 13 augustus deelde 
Van der Hoop in een kennisgeving aan de gepensioneerden mede, dat zij, die tot op dat 
tijdstip pensioen uit de kas der Invaliden van de Marine hadden genoten, zes maanden 
pensioen konden ontvangen, gerekend over het eerste halfjaar van 1814. De nog te vor¬ 
deren bedragen over 1813 en vorige jaren moesten echter, overeenkomstig het Verdrag 
van Parijs, bij de Franse regering worden gereclameerd. Pas in 1815 volgde een vol¬ 
lediger regeling van deze zaken (Kon. Besluit van 30 augustus 1815 no. 21); ook de 
zorg voor de nabestaanden kreeg in dat jaar haar beslag (zie bijlage II). 

Besluit. 

Niet alleen aan de materiële omstandigheden, maar ook aan iets ongrijpbaars als de 
"stemming aan boord" werd de nodige aandacht besteed. Uit twee bepalingen blijkt 
duidelijk de psychologische aanpak van de zaak: 

"C.O. art. 9. "Hij (d.i. de commandant) zal zijne subalterne officieren 
onder eene strikte subordinatie houden, doch volgens hun karakter respecte¬ 
ren, en geen gebruik maken van zijn autoriteit, om dezelve onder pretext van 
's Lands dienst, onredelijke zaken te vergen, of op onordentelijke wijze te be¬ 
jegenen, maar integendeel in hun gezag ondersteunen, opdat zij door de equi¬ 
page ook behoorlijk worden gerespecteerd". 

Niet alleen in de instructie van de hoogste onder de hoogsten trachtte men de voor¬ 
waarden voor goede onderlinge verhoudingen te scheppen, maar ook in de richtlijnen 
voor lager geplaatsten, zoals b.v. in de "Instructie van den victualiemeester voor den 
bottelier", art. 4: 

"In gevallen hij, bottelier, door iemand van de equipagie, op eene onbescheide- 
ne wijze mogt worden aangesproken of onbehoorlijk gehandeld, zoo zal hij zulks 
niet gelijkelijk onbescheiden beantwoorden, maar oogenblikkelijk aan den vic¬ 
tualiemeester of bij absentie van dien, aan den Commandant zich adresseeren, 
ten einde daarin de noodige voorzieningen geschiede". 

Met het voorgaande menen wij genoegzaam te hebben bewezen, dat het de Secretaris 
van Staat voor de Marine en daarmee de gehele marineleiding ernst is geweest met de 
uitspraak door eerstgenoemde op 15 augustus 1814 aan het begin van een "Verbaal voor 
Schrijvers" gedaan: 

".dat het eene der gewigtigste zaken is, om het lot van den zeeman gedu¬ 
rende zijn dienst aan boord van 's lands Schepen van oorlog, zoo veel moge¬ 
lijk te verbeteren en op eenen ge regelden voet te brengen, hetzelve tevens, op 
eene gepaste wijze te doen gepaard gaan met die voorzieningen, welke de aan¬ 
gelegenheid dier zaak voor den Lande vordert.". 

BIJLAGE I 

Kledinglijst der officieren vastgesteld bij Besluit van 2 maart 1814 

art. 1. De montering voor de vlagofficieren der marine zal zijn: 
Een lange donkere blaauwe rok, met blaauwe voering en overslaande kleppen 
van dezelfde kleur, voorzien met acht ankerknopen, staande kraag en opslagen 
van rood laken, met breed goud galon, wit lakensche vest en blaauwe pantalon 
met laarzen daarover; hoed met een liggende witte pluim. 

art. 2. De montering voor de kapiteinen zal dezelfde zijn als die der vlagofficieren, 
met dit onderscheid, dat het goud galon op de kraag en de opslagen slechts de 
halve breedte hebben zal, en dat de hoed zonder pluim zal zijn. 
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art. 3. De montering voor de kapiteinen-luitenants zal zijn als boven, maar zonder 
galon op de kraag en opslagen. 

art. 4. De montering voor de eerste luitenants, sous-luitenants of luitenants van de 
tweede klasse, zal zijn als die der kapiteinen-luitenants. 

art. 5. De distinctive teekens zullen zijn: 
Voor de vlag-officieren, kapiteinen-luitenants twee gouden epauletten met 
bouillons, de troetels en degenkwast van zilver met oranje. 
Voor de eerste luitenants, een epaulet als boven op de regter schouder, en 
voor de sous-luitenants of luitenants van de tweede klasse, een gouden epaulet 
op de regter schouder, met franjes in plaats van bouillons. 

Kledinglijst der matrozen vastgesteld bij Besluit van 7 augustus 1814 

1 hangmat en kooigoed 
(bultzak, kussen en deken) 

2 bonte hemden 
1 blauwe lange broek 
1 zeildoeks baaitje 
2 onderbroeken 
2 paar schoenen 
2 paar wolle kousen 

1 paar grijze linnen slopkousen 
1 randsel met riemen om over den 

schouder te kunnen worden gedragen 
1 pakje kleinigheden of naaizakje, 

bestaande in stop- en naaigaren, 
naalden, mes, schaar en een kam 
en een borstel 

2 bonte halsdoeken 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

Suppletielijst le jaar 

blaauw karsaaye baaitje met duffel ge¬ 
voerd op de borst, met een hooge 
kraag en ter lengte om over de 
knieen te vallen 

blaauw monteering baaitje 
duffelsche lange broek 
linnen baaitje 

1 wit hemd 
1 boezeroentje om in te werken 
1 lange linnen broek 
1 paar garen kousen 
1 paar schoenen 
1 blinkende hoed 
1 halsdoek 

Suppletielijst 2e jaar 

bont hemd 1 paar garen kousen 
wit hemd 1 paar wolle kousen 
lange linnen broek en baaitje 1 blinkende hoed 
paar schoenen 1 bonte halsdoek 
paar grijze linnen halve slopkousen 1 grof linnen lange broek 
onderbroek 

hangmat 
hemden 
duffelsche lange broek 
monteerings-baaitje en 

lange broek 

Suppletielijst 3e jaar 

1 boezeroentje 
2 paar schoenen 
1 onderbroek 
2 paar wolle kousen 
1 dagelijksche hoed 

BIJLAGE II 

Pensioenbepalingen vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 30 augustus 1815 

Art. 1. Het pensioen en gagement tot belooning voor bewezene diensten in Onze Zee- 
magt, wordt verkregen: 
le. Door langdurige dienst. 
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Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 
Art .11. 

Art.12. 

2e. Door wonden voor den vijand bekoomen, of ontstaan uit gevorderden of 
bevoien dienst, en die den gewonden tot verderen dienst ter zee onbe¬ 
kwaam maken. Het pensioen wordt geaccordeerd aan de officieren Onzer 
zeemagt. Het gagement aan de verder personen tot dezelve behorende. 

Het pensioen en gagement is voor iederen rang bepaald, op de somma in het 
tarief, onder art. 19 van het Besluit uitgedrukt. 
Het pensioen, eenigiijk ter zake van langdurige dienst zal niet worden toege¬ 
staan, dan na dit Rijk, gedurende een tijdvak van veertig jaren bij de Neder- 
landsche zeemacht gediend te hebben. 
Aan zoodanige personen Onzer zeemagt nogthans, welke door ongesteldheid of 
gebreken buiten hunnen schuld, belet worden, zelfs in sedentaire posten, dienst 
te presteren, zal naar gelang van de omstandigheden, en den tijd door hun ge¬ 
diend, ten minsten de helft van het pensioen of gagement, voor veertig en der¬ 
tig jaren dienst bepaald, kunnen worden toegelegd, waaromtrent door Ons, op 
voordragt van Onzen Secretaris van Staat voor het Departement der Marine, 
bij speciale Besluiten zal worden gedisponeerd. 
Wonden door de oorlog opgelopen geven recht op pensioen, zelfs op verhoging 
van pensioen. De wonden zijn daartoe geclassificeerd. 
Dienstjaren beginnen te teilen op 16 jaar. 
Weduwen hebben recht op pensioen bij overiijden van de man in de strijd of 
tengevolge van wonden binnen zes maanden daarna. 
Kinderen hebben ook recht op onderstand. Per kind een derde deel van het 
pensioen waar de moeder aanspraak op had. 
Voor alle kinderen samen niet meer dan het voile pensioen, tenzij het kinder¬ 
aantal zeer groot is. 
Dezelve onderstand houdt op zodra de jongste der kinderen den vollen ouder¬ 
dom van 16 jaren, indien het een jongen is, en van 18, indien het een meisje 
is, zai bereikt hebben, of zodra de jongens eenig militair of civiel tracte- 
ment zullen hebben. 

Vice-admiraal 
Schout-bij-Nacht 
en zo aflopend. 
Eerste schrijver 
Dek-officier 

ƒ 3.000,- 
ƒ 2.400,- 

ƒ 360,- 
ƒ 200,- 

Weduwe 
tt 

ff 

T! 

en wezen 
tt M 

tt ft 

tt tt 

ƒ 1.000,- 
ƒ 800,- 
aflopend 
ƒ 200,- 
ƒ 100,- 

NEDERLANDSE ZEEMANSWOORDENBOEKEN (aanvulling) 

door Dr. C. Kruyskamp 

In mijn eerste artikel over de zeemanswoordenboeken in Mededelingen No. 11 
heb ik vrij uitvoerig gesproken over het woordenboek van Aubin (blz. 25-27) en daar¬ 
bij melding gemaakt van het Nederlands-Franse deel, dat moest bestaan, maar niet 
te vinden was, en van latere uitgaven. Ik kan hieraan nu nog het een en ander toevoe¬ 
gen, en ten dele rechtzetten. Volgens gegevens van de catalogi van de Bibliothêque 
Nationale in Parijs en van het British Museum verscheen de tweede druk in Amster¬ 
dam bij J. Covens en C. Mortier in 1736 en was deze "revüë, corrigée & augmentée" 
en telde 879 blz.; deze uitgave was ook alleen Frans-Nederlands. Een derde druk 
verscheen in 1742 in Den Haag bij A. Moetjens; hiervan heb ik geen nadere gegevens. 
In 1747 echter verscheen er een uitgave in Parijs bij Rollin, en deze heeft een Neder¬ 
lands-Franse tekst ! Deze uitgave wordt niet vermeld in de zoéven genoemde catalogi, 
maar ik vond die in de catalogus van een boekenveiling bij Sotheby in Londen op 23 ok¬ 
tober 1967. De omschrijving luidt daar: 
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118 (Aubin) Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de 
1’architecture navale, frontispiece, engraved vignette on title, 24 plates, 
woodcuts in the text, Dutch-French text. 

Dit moet dus de reeds in 1702 aangekondigde Nederlands-Franse uitgave zijn, waarvan 
het manuscript toen al klaar was, maar die om onbekende redenen toen niet is gepubli¬ 
ceerd. Zij is dus toch niet verloren gegaan. Mijn poging om het aangeboden exemplaar 
te verwerven is echter jammerlijk mislukt. Het was een zeer fraai gebonden exemplaar, 
dat toebehoord heeft aan de Oostenrijkse kanselier Von Kaunitz, en de veilinghouders 
schatten de opbrengst op 35 & 45 £. Ik heb dienovereenkomstig een commissie gegeven, 
maar het boek heeft ten slotte niet minder dan 117 £ opgebracht *), d.w.z. met de kos¬ 
ten, toentertijd ruim ƒ 1300, -. Het is gekocht door een Engelse antiquaar. 

Een kleine aanvulling kan ik nog geven met betrekking tot het op blz. 33 vermelde woor¬ 
denboekje van Ter Reehorst. De heer Voorbeijtel Cannenburg berichtte mij dat in het 
Nederl. Hist. Scheepvaartmuseum een exemplaar aanwezig is dat uit 3 delen bestaat, 
nl. mèt een Engels-Nederlands deel. Dit is dus wel verschenen. 

*) Volgens het mij toegezonden bericht na de veiling bedroeg de opbrengst £ 117; 
in de gedrukte lijst van de prijzen staat echter £ 170. 
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COLLECTIES 

HET RIJKSMUSEUM "ZUIDERZEEMUSEUM" TE ENKHUIZEN 

Van de eertijds zo roemruchte koopsteden rondom de Zuiderzee is Enkhuizen een der 
mooiste en minst door de tijd aangetaste. Zij moge dan, ruim een eeuw geleden, door 
de franse schrijver en toerist Henry Havard, tezamen met haar zusters tot "dode 
steden" zijn verklaard, latere bezoekers hebben niet anders kunnen concluderen, dan 
dat de meer dan 600 jaar oude stad dit sombere predicaat reeds lang gelogenstraft 
heeft. 

Het zijn niet slechts die vakantiegangers, die per auto, trein of veerboot een der zeven 
naar Enkhuizen leidende wegen kozen, het zijn vooral ook de talloze zeilers, die een 
ligplaats vonden in de havens met hun rijkdom aan herinneringen, die met name in de 
zomermaanden de "schijndode" zo'n springlevend aanzien geven. Welke vrolijke tonelen 
spelen zich dan niet af, tegen de prachtige decors van de Westerstraat met haar talrijke 
historische gevels en van de wallen met hun nog gave bolwerken, hun waterpoortjes en, 
over de vestinggracht heen, de kleurrijke bloemenvelden. Hoe talrijke foto's worden 
dan niet gemaakt van die grootse monumenten uit het verleden, als de 15de eeuwse 
Zuidertoren, de Westerkerk met haar merkwaardige houten klokketoren, de 16de eeuw¬ 
se Waag en Drommedaris - thans een internationaal studentencentrum - het 17de 
eeuwse stadhuis en de, uit dezelfde eeuw daterende, Koepoort, de romantische achter¬ 
zijde van de huizen aan Zuiderspui en Bocht. 

Slechts weinige toeristen zullen dan hun schreden niet richten naar de Wierdijk om, na 
hun blik te hebben doen dwalen over Krabbersgat en Ijsselmeer naar de, in aanleg zijn¬ 
de, noorderdijk van de Markerwaard en, in het verschiet, het voormalige eiland Urk 
en de bossen van Gaasterland, zich om te wenden naar de fraaie gevelrij achter hen. 
Waarschijnlijk zal hun eerste blik dan vallen op een der vermaardste van Enkhuizens 
historische bouwwerken*, het Peperhuis met zijn dubbele trapgevel. In 1625 gebouwd 
om de koopman-reder Pieter van Beresteyn tot woning en pakhuis te dienen, ging het 
in 1682 in eigendom over aan de kamer Enkhuizen der Verenigde Oostindische Com¬ 
pagnie, welker schepen hier de, uit de Oost aangevoerde, specerijen kwamen lossen. 

Toen kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog verscheidene gemeenten hun candida- 
tuur stelden voor de vestiging van een Zuiderzeemuseum, bood, als een voorbeeld van 
goede burgerzin, de toenmalige eigenares van het Peperhuis, de Koninklijke zaadhandel- 
en zaadteelt N. V. Sluis en Groot, het Enkhuizer comité dit historische dubbel-pakhuis 
als zetel voor zulk een museum aan. Dit genereuze gebaar gaf mede voor de regering 
de doorslag en deed haar Enkhuizen als vestigingsplaats aanwijzen. 

Nadat in 1947 de leden van het comité de vereniging "Vrienden van het Zuiderzeemu¬ 
seum" hadden opgericht, werd in het jaar daarop, bij ministeriële beschikking, het 
Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum" in het leven geroepen. 

Reeds in 1950 kon het, inmiddels gerestaureerde, Peperhuis voor de bezoekers wor¬ 
den opengesteld. In de dan volgende jaren werd het museum geleidelijk uitgebreid met 
enige aangrenzende, rondom een sfeervolle binnenplaats gelegen en eveneens gerestau¬ 
reerde, panden. 

Ook hierna bleef het museum groeien. In 1962 kon de, nieuw gebouwde maar aan het be¬ 
staande complex aangepaste, taveerne "In de Meermin" worden geopend. In 1966 volgde 
de zeer ruime schepenhal. In maart van dit jaar zal, bij de heropening na de jaarlijkse 
winter sluiting, een nieuwe ontvangsthal in gebruik worden genomen. Deze werd ontwor¬ 
pen in een tweetal, uit 1620 daterende, pakhuizen met bijzonder fraaie gevels die, tot 
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een zeer bouwvallige staat vervallen, elders in de stad waren gesloopt om hier, in ge¬ 
restaureerde gedaante, te herrijzen. 

Met deze herbouw zal het binnenmuseum voltooid zijn. Het bergt thans, binnen zijn 
muren, een zeer gevarieerde collectie, die waarlijk aan "elk wat wils" biedt. 

Het meest spectaculair mag wel de unieke verzameling van originele Zuiderzee- en 
binnenvaartschepen worden genoemd. Van de aanvankelijk in toepassing gebrachte idee 
deze vaartuigen in hun element te tonen, gemeerd langs de kade van de Oosterhaven, 
moest enige jaren geleden helaas afstand worden gedaan. Op den duur bleek het name¬ 
lijk ondoenlijk een twintigtal, merendeels houten schepen, waarvan er enige meer dan 
een eeuw geleden van stapel waren gelopen, winter en zomer onbevaren in het water te 
houden. Verscheidene er van, al min of meer als "afdankertjes" en grotendeels met 
ijzeren platen beslagen in het bezit van het museum gekomen, moesten dan ook reeds 
noodgedwongen prijs worden gegeven. Met name een winter als die van 1963 bleek 
voor dit schepenbezit funest te zijn, maar ook warme en droge zomers doen aan het 
oude hout geen goed. 

Een gelukkige oplossing werd gevonden in de bouw van een ruime hal met een schuin 
toelopend dak met hoge nok, waarin een twaalftal houten schepen een veilige ligplaats 
kreeg. Zij liggen hier opgetuigd - sommige met de zeilen ontplooid of het kuilnet aan 
de mast - op een betonnen vloer, als in een haven omgeven door een houten plankier 
met witgekopte palen vanwaar, evenals van een hoger gelegen balkon, de bezoekers 
deze oudgedienden van verscheidene zijden uitstekend kunnen waarnemen. Zij zien er 
vissersschepen als de laatste Marker botter, een Wieringer aak, een Vollenhover bol 
en een ansjovisjol, een bijna honderdjarige, voor aardappel vervoer gebruikte, Friese 
snikke, de omstreeks 1850 gebouwde, unieke Urker ijsvlet met compleet toebehoren 
als sprietzeiltje, roeiriemen, zelen, spantouwen, ijshaken en -zaag, lantaarn en leren 
beenkappen. Een lust voor het oog zijn een zestal pleiziervaartuigen. 

Onder deze laatste valt het oog allereerst op de vermaarde boeier "Sperwer", eens een 
gevreesde wedstrijdzeiler, in 1884 te Joure van stapel gelopen op de werf van Fries- 
lands grootste boeierbouwer Eeltje Hoitrop van der Zee, meer bekend onder zijn bij¬ 
naam Eeltsjebaas. Zijn vakbekwame handen deden ook twee van de drie hier geëxpo¬ 
seerde tjotters ontstaan: de oudste, de "KijkUit", de grootste, de "Wilhelmina", 
respectievelijk daterend uit 1855 en 1883. 

Mag het Friese jacht "Neptunus", dat in 1919 te Britswerd de helling afgleed, nog als 
een verwant van de boeiers en tjotters worden gezien, van een geheel andere aard is 
het middenzwaardjacht "Wilhelmina", dat in 1890 te Amsterdam voor het eerst te water 
gelaten werd. Dit jachttype van Amerikaanse origine - reeds in 1846 werd een eerste 
"centerboard" van over de oceaan in ons land ingevoerd - mag worden beschouwd als 
voorloper van de overgang van het ronde naar het scherpe jacht en daarmede als een 
uiterst belangrijke schakel in de geschiedenis der pleizierzeilvaart. 

Drie ijzeren schepen bleven nog achter in het water van de Oosterhaven, langs de Kade, 
achter het museum. Hiervan is de hektjalk "De vier gebroeders" het opmerkelijkste. 
Dit grootste der museumschepen, in 1890 te Waspik gebouwd en het laatst in gebruik 
geweest als woonschip te Puttershoek, is het laatst overgebleven lid van de familie der 
staatsietjalken. Het is verwant aan de kagen, die eertijds de vaart der terugkerende 
Oostindiëvaarders over de ondiepe wateren der Zuiderzee vergemakkelijkten, door een 
deel hunner lading over te nemen. 

In afwijking van de gewone tjalken, draaide bij deze scheepstypen de helmstok niet over 
maar door het boord, dat opvallend hoog opliep en waarin voor dit doel een driehoekige 
opening, het "hennegat" was aangebracht. De benamingen "hektjalk" en "staatsietjalk" 
zijn ontleend aan dit verhoogde gedeelte, dat "hek", "hakke" of "staatsie" genoemd werd 
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Dwars hierop staande was een "hakkebord" aangebracht, dikwijls aan de voorzijde 
voorzien van een fraai besneden en gepolychromeerde bijbelse voorstelling, aan de 
roerzijde van een of twee stadswapens. Van deze, thans uiterst zeldzaam geworden, 
scheepsversieringen bezit het Zuiderzeemuseum enige zeer mooie exemplaren, voor¬ 
zien van reliëfs die o.a. "Salomo's oordeel" en "Christus en de overspelige vrouw"in 
beeld brengen en aan de achterzijden o.a. de wapens van Hoorn en Sneek tonen. "De 
vier gebroeders" daarentegen is slechts getooid met een klein en sober, voorstellings- 
loos, hakkebordje. 

De beide andere ijzeren schepen in de Oosterhaven zijn het potschip "Herma", inder¬ 
tijd gebruikt als varende "winkel" voor de verkoop van potten, pannen en serviesgoed, 
en een Fries beurtscheepje, dat in 1904 te Gaast werd gebouwd. 

Het oudste schip uit het museumbezit is de Friese boeier "Hilda", die in 1843 te Ijlst 
werd gebouwd op de werf van Eeltje Teadzes Holtrop, de grootvader van de reeds ge¬ 
noemde Eeltsjebaas. Dit jacht, het oudste van zijn soort, kan in verband met herstel¬ 
werkzaamheden momenteel niet worden bezichtigd. 

Andere houten schepen, die voorlopig om dezelfde of andere redenen niet aan de be¬ 
zoekers kunnen worden getoond, zijn een Texelse blazer, een Wie ringer bol, een 
Hoorns schouwtje, een Staverse jol en een strand-roeireddingboot. Enige kleinere 
boten zijn opgesteld in de schepen- en visserijzaal, die zich beide in het Peperhuis 
bevinden. 

In de eerstgenoemde zaal zijn, behalve een originele 18de eeuwse ijszeiler van de Gouw¬ 
zee en een gereconstrueerde Enkhuizer pleizierveldschuit, o.a. enige tientallen model¬ 
len te zien van vissers- en vrachtschepen en van koopvaarders, die eertijds van stapel 
liepen in de steden rond de Zuiderzee. De meest opmerkelijke hiervan zijn in afzonder¬ 
lijke vitrines geëxposeerd: contemporaine modellen van een Oostindiëvaarder en een 
statenjacht, eigentijdse van een haringbuis en een Groninger tjalk. 

In dezelfde zaal ziet men voorts enige schegbeelden - waaronder het zeer imposante 
van de bark "De Batavier" - en andere scheepsornamenten. Behalve de vier, reeds 
genoemde, hakkeborden, bevinden zich hieronder roerleeuwen, -koppen en -klikken 
en mastwortels. Men vindt er voorts o.a. misthorens en navigatie-instrumenten - 
waaronder een zeer zeldzame jacobsstaf (voorloper van octant en sextant) met bijbe¬ 
horende, kunstzinnig besneden, doos - en een doos van walvisbalein met daarin ge¬ 
graveerde voorstellingen en een, van kerfsnijwerk voorzien, houten deksel. 

In de jacht- en visserijzaal zijn, ten dele onder en boven glas, door middel van model¬ 
len van vissersschepen en netten, op een zeer instructieve wijze de visserijmethoden 
der Zuiderzeevissers uitgebeeld, als b.v. de vangst door middel van de wonderkuil, 
dwarskuil, ankerkuil, korren, sleepnetten, fuiken en haringkamer. Ook zijn hier enige 
originele vissers- en jagersbootjes met toebehoren opgesteld. 

Maar niet slechts aan de scheepvaart en visserij wijdt het museum aandacht. Beroemd 
is b.v. de collectie zeldzame, met o.a. bijbelse voorstellingen, landschappen of zee¬ 
taferelen beschilderde,kasten en andere meubelen, prik- en toogsleden, merendeels 
daterend uit de 18de eeuw, die de voorbije glorie van de Hindeloper, Zaankanter en 
Amelander ambachtsman en volkskunstenaar in de herinnering roepen. Mede in dit 
verband mogen de authentieke of, in een enkel geval, gereconstrueerde interieurs van 
Hindeloopen, Friesland, Westfriesland, Marken, Volendam, Urk, Spakenburg, Ter¬ 
schelling en de Zaanstreek worden genoemd, waarin costuumpoppen de originele, ten 
dele reeds uitgestorven, klederdrachten tonen in de eigen omgeving. 

In de ambachtenzaal vindt de bezoeker o.a. een complete inventaris van een Zwart- 
sluizer mast-, pomp- en blokmakerij, een zeildoekweefgetouw uit 1625, van schilder¬ 
en snijwerk voorziene Westfriese kaaspersen en een pronkstuk van een Noordhollandse 
sjees. 
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Ook de tegelliefhebber zal hier veel van zijn gading aantreffen. Onder de talrijke aan¬ 
wezige tegeltableau's trekken in het bijzonder die met voorstellingen van 17de eeuwse 
schepen de aandacht. 

Het spreekt wel vanzelf, dat tevens een uitgebreide collectie schilderijen, aquarellen, 
tekeningen, prenten enz. is bijeengebracht, die niet slechts het landschap, de steden 
en dorpen en hun bewoners van het voormalige Zuiderzeegebied in beeld brengen, maar 
ook de oude binnenzee zelf, met haar havens en haar schepen. In dit verband mogen de 
namen worden genoemd van kunstenaars als A. Hulk, Gruyter, Waldorp, Van Heems- 
kerck van Beest, Bakels, Tholen, Lussenburg, A. P. Schotel en Berntsen. 

Kortom het Zuiderzeemuseum herbergt een zeer rijk gevarieerde verzameling, waar¬ 
van hier boven slechts een summier overzicht kon worden gegeven. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat in januari van het vorige jaar een aanvang is gemaakt 
met de verwezenlijking van een groots plan voor de aanleg van een, buitendijks gelegen, 
buitenmuseum. Als eerste object hierin nadert de voormalige kapel van het Wieringse 
vissersdorp Den Oever de voltooiïng van zijn herbouw. 

Het museum is geopend yan 15 maart tot 1 november, op werkdagen van 10 tot 17 uur, 
op zondagen van 12 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ 0,75, voor personen jonger 
dan 18 jaar ƒ 0,25. Aan scholieren in klasverband wordt, na tijdige schriftelijke mel¬ 
ding, gratis toegang verleend. 

G.R. KRUISSINK 

A Gift to the National Maritime Museum, London. 

An important collection of over 10,000 photographic negatives of warships, covering 
our naval history from about 1880 until the outbreak of the Second World War, has been 
presented to the National Maritime Museum by Mr. Richard Perkins of Newton Abbot, 
Devon. This will considerably enrich and fill many gaps in the Museum's own collection 
of photographs. 

Mr. Perkins, warship identificatio'n expert like the late Fred Jane and the late Dr. 
Oscar Parkes, recorded as far as possible the various changes made in a vessel's 
appearance during her career. Between the two World Wars he was a most active 
photographer and an ardent collector of the work of others. He acquired and preserved 
some of the work of such wellknown photographers as Hopkins, Cosens and West, all 
of Portsmouth, Seward of Weymouth, Coates of Harwich, Adamson and Robertson of 
the Clyde, and many others. The collection includes negatives taken by the late 
Derisley Trimmingham. 

(Museums Association Monthly Bulletin, October 1967) 
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BOEKBESPREKIN G E N 

HALE, JOHN R. , De grote ontdekkingsreizen, 
Amsterdam, Het Parool, 1967, 192 p. , gel‘11. , 
ƒ 19,75 of ƒ 14,75. 

De Nederlandse dagbladpers heeft het wat moeilijk 
de laatste tijd. Maar al gaat het ons perswezen 
over het algemeen dan niet naar den vleze, som¬ 
mige bladen hebben bijtijds hun economische basis 
verbreed door het opzetten van nevenbedrijven. Zo 
heeft een jaar of wat geleden "Het Parool" een 
uitgeverij gesticht en een gunstige overeenkomst 
gesloten met het bekende Amerikaanse tijdschrift 
"Life", waardoor het de rechten verwierf voor de 
uitgave van diverse populair-wetenschappelijke 
werken. 
Van een serie met historische onderwerpen - dan 
steeds, vrij ambitieus, een gehele (klassieke) be¬ 
schaving of een cultuurperiode omvattend, zoals 
Het Oude Egypte of De Verlichting - maakt ook 
het hier te bespreken boek deel uit. Als het re¬ 
presentatief is voor de gehele reeks, kan ik niet 
anders dan waardering uiten voor opzet maar 
vooral uitvoering ervan. Want lay-out, de vele 
prachtige reproductie's, foto's en kaartjes zijn een 
lust voor het oog, terwijl de tekst zeer verantwoor¬ 
de informatie geeft over een tijdvak dat in de ge¬ 
schiedenis in het algemeen en die van de zeevaart 
in het bijzonder van eminent belang is geweest. 
Hoewel die tekst duidelijk is afgestemd op een groot, 
algemeen lezerspubliek van geïnteresseerde leken, 
leidt dit niet tot concessies aan de betrouwbaarheid. 
Nu zou men dit ook bij voorbaat moeten kunnen uit¬ 
sluiten, als men weet dat de schrijver na verbonden 
te zijn geweest aan Oxford en Cornell-university, 
hoogleraar in de geschiedenis is te Warwick. Ander¬ 
zijds is zijn specialiteit toch meer de cultuurgeschie¬ 
denis, terwijl de vertaling op naam staat van duide¬ 
lijke ''outsiders" nl. Inga E.Diraoui - wie dat dan 
ook zijn moge - en de bioloog dr C. van Rijsinge. 
Bijzonder geslaagd leek mij m. n. het eerste hoofd¬ 
stuk "Aan de vooravond van het waagstuk", dat 
zeer duidelijk de verschillende oorzaken en omstan¬ 
digheden tekent die een rol speelden bij het begin 
van de periode der grote geografische ontdekkingen. 
Naast de bekende geloofsijver èn winzucht - "God 
en Mammon" - komen o. a. ook factoren als levens¬ 
kansen en -risico aan de orde die meestal minder 
reliëf krijgen. Zo lijkt het me nuttig dat men zich 
met Hale realiseert dat naast de gevreesde scheur¬ 
buik bij lange zeereizen, te land steeds een veel¬ 
voud van slachtoffers viel als gevolg van pest en 
andere epidemieën. De gevaren ter zee steken zo 
verhoudingsgewijs minder schril af tegen het aller¬ 
minst "genoegelijke" leven aan de wal. Herhaal¬ 
delijk wordt voorts aandacht gegeven aan de situatie 
bij en de reacties van "ontdekte" volkeren. Hier¬ 
mee wordt wat tegenwicht geboden tegen de vaak 
tamelijk eenzijdige Westerse, blanke weergave van 
het gebeuren in dat tijdvak. Zo worden zowel navi- 
gatiekennis en scheepsbouw van Aziaten en Arabie¬ 
ren, zij het kort, beschreven als de mogelijkheden 
tot verweer der onderscheidene Indianenstammen 
en staten. 
Uit de titels der andere hoofdstukken blijkt al dat 
de benadering van de stof overigens niet zozeer van 
de individuele grote mannen - Diaz, Da Gama, 
Drake - uitgaat, als wel van een "zakelijke" aan¬ 
pak : "Operatie Indië", "De kunst van het navige¬ 
ren" en tenslotte "De wereld neemt een vaste vorm 
aan". Op elk der acht hoofdstukken volgt dan als 
een soort bijlage een tien-, twaalftal pagina's met 
bijzonder mooie reproducties. Bijv, na "De kapi¬ 
teins van Prins Hendrik" over het thema "De wel¬ 
varende handelslieden" een serie afbeeldingen van 

Meesterwerken uit onze Gouden Eeuw. Is dit verband 
misschien wat gezocht, leerzaam en duidelijk zijn 
juist ook voor de leek na het hoofdstuk over de navi¬ 
gatie, de pagina's gewijd aan schepen en tuigage of 
die na "Terra Australis Incognita" over de eerste grote 
wetenschappelijke ontdekkingsreiziger Cook, uit wiens 
logboek interessante passages worden geciteerd, ver¬ 
lucht met afbeeldingen van 18e eeuwse prenten en 
gravures. 
Of er dan nauwelijks critiek te leveren valt? Gezien de 
opzet van de reeks en van dit deel daarvan is het niet 
zo vreemd dat een literatuurlijst ontbreekt, al kan 
men dat betreuren. Wel is er een uitvoerig register van 
persoons-, plaats- en zaaknamen. Maar juist daarin 
verraadt zich het Angelsaksisch origineel - dat uitge¬ 
ver en vertalers klakkeloos hebben gevolgd - het dui¬ 
delijkst. Zelfs zonder de geringste poging het werk 
wat aan doorsnee - kennis en belangstelling in ons 
land aan te passen. Vergeefs zult U zoeken naar Van 
Linschoten, Plancius of De Houtman e. a. Slechts 
Barentsz en Tasman komen ter sprake. 
Andere details : dat een latijns zeil een grotere be¬ 
manning vereiste dan de vierkante zeilen van de 
Westeuropese tuigage wordt geponeerd, maar niet 
verklaard (p. 14); op p. 68 valt zonder enige toelich¬ 
ting de term "loxodromische lijnen", terwijl men van 
de verklaring op p. 77 niet zo veel v/ijzer worden zal. 
Bij de beschrijving van de problemen omtrent de af¬ 
bakening van invloedssferen tussen Spanje en Portugal 
zou men op p. 57 de vermelding van het verdrag van 
Tordesillas verwachten, maar het blijft bij een vaag : 
later, maar zodoende hangt het noemen van dit ver¬ 
drag op p. 98 wel erg in de lucht. De vertaling die 
over het algemeen uitstekend Nederlands biedt, laat 
een enkele maal een kleinigheid glippen. Zo is het 
beslist niet gebruikelijk (meer) om een jaartal op te 
geven, zoals dat op p. 73 gebeurt : 830 AD. Juister 
ware 830 n. Chr. of eventueel v. o. j. 
Niettemin meen ik dat het eindoordeel over dit boek, 
mede gezien oorsprong en opzet, zeer positief kan zijn. 
Men zal er zeker geen spijt van hebben als men het 
koopt. Hoeveel U er dan voor zult moeten betalen, 
hangt van U af. Als los exemplaar kost het U nl. 
ƒ 19,75, maar als deel in een serie van vier bedraagt 
de prijs ƒ 14, 75. 

G.J. Gerbscheid. 

BOXER, C, R. , The Dutch seaborne empire 1600- 
1800, London, Hutchinson, 1965, 326 p. , geill. 
50 sh. 
Vertaald als : Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 
1600-1800. 
Vert. J. W. Schotman, Leiden, A. W. Sijthoff, 1967, 
437 p., geill. ƒ 27, 50. 

In de nieuwe serie "The history of human society" 
(uitgave onder leiding van J. H. Plumb) verscheen 
ruim twee jaar geleden een ongewoon en al elders 
uitvoerig besproken boek. De schrijver, Professor 
Boxer, behoeven wij hier niet te introduceren. Reeds 
lang is zijn naam verbonden aan onze vaderlandse 
koloniale en zeegeschiedenis. Op dit gebied droeg 
hij reeds een respectabel aantal studies van hoog ge¬ 
halte bij. 
Professor Plumb zet in dit deel de doelstellingen van 
zijn serie uiteen : "The westernization of the world 
by industrial technology is one of the main themes of 
the series"; hij verwerpt een vergelijkende studie van 
de invloed van bijv. feodaliteit, technologische ver¬ 
anderingen of godsdienst op de maatschappij : "My 
reason for rejecting this method is because human 
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beings experience these forces in communities, and 
it is the experience of men in society with which 
this series is primarily concerned. " 
In "The Dutch seaborne empire 1600-1800" heeft 
Boxer zich in grote lijn aan het programma van 
Plumb gehouden. Het resultaat is een voortreffelijk 
overzicht van onze koloniale en zeegeschiedenis 
volgens een - voor dit onderwerp - geheel nieuwe 
aanpak. 
In een boeiend betoog schetst Boxer ons de ontplooi¬ 
ing van de 17de eeuwse handel, het zoeken naar 
nieuwe wegen, naar vestigingsplaatsen, kortom het 
totstandkomen van het Hollandse handelsrijk en de 
factoren die tot het verval ervan in de 18e eeuw 
leidden. Dit alles geplaatst in het licht van de so¬ 
ciale en culturele ontwikkelingen in het vaderland. 
De titels van de hoofdstukken geven een goed beeld: 
De Tachtigjarige Oorlog en de ontwikkeling tot een 
natie - Burgerlijke oligarchen en avontuurlijke koop¬ 
lieden - Gevestigde arbeiders en zeevarende lieden - 
Mare liberum en Mare clausum - Winzucht en gods¬ 
vrucht - Pallas Athene (.! ) en Mercurius - Fort en 
faktorij - Assimilatie en apartheid - De taveerne 
van twee oceanen - De 'Gouden Eeuw' en de 'Prui¬ 
kentijd'. 
Boxer heeft, in zijn voor Engels publiek geschreven 
werk, steeds de belangrijkste literatuur betrokken - 
tot de meest recente toe. De wijze waarop hij dit 
heeft gedaan, wekt grote bewondering. Een enkele 
ongenuanceerde uitspraak, zoals die over de ge¬ 
rechtelijke moord op Oldenbarnevelt of over het 
gebrek aan zendingsgedachte bij de calvinisten, 
neemt men dan graag op de koop toe. Wat echter 
voor de Nederlandse lezer, dunkt ons, het belang¬ 
rijkst is, is het exposé van de factoren, vooral de 
sociale, die het ontstaan van het koloniale "rijk" 
bevorderen en tegenwerkten. 
In deze recensie van dit in korte tijd al befaamd 
geworden boek willen wij speciaal op de onlangs 
verschenen vertaling ervan wijzen. Onder de wat 
minder beeldende titel "Zeevarend Nederland en 
zijn wereldrijk 1600-1800" is Boxer's studie nu ook 
voor de - zoals men hem vroeger genoemd zou 
hebben -"algemeen ontwikkelde leek" toeganke¬ 
lijk geworden. 
De vertaler, Johan W. Schotman, oud-directeur 
van het Overijsselsch Geschiedkundig Museum, 
(wiens naam wij ons herinneren van een mooie 
vertaling van Boethius' Vertroosting der wijsbe¬ 
geerte) heeft meer gedaan dan een goede vertaling 
van de Engelse versie brengen. Op enkele tientallen 
plaatsen heeft hij verklarende noten toegevoegd. 
Slordigheden in het origineel bij het schrijven van 
eigennamen (een grappig voorbeeld is de schrijf¬ 
wijze Meilink-Roelofszoon) zijn voor het merendeel 
zwijgend rechtgezet. 
Tevens werden de in het Engels vertaalde citaten 
naar het oorspronkelijke teruggezocht. Gaarne had¬ 
den wij van de vertaler de toevoeging van de titel 
van Roorda's belangrijke dissertatie "Partij en 
factie. De oproeren van 1672 in de steden van 
Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen par¬ 
tijen en facties" (1961) waarop Boxer (blz. 69 
vertaling) blijkbaar doelt, gezien. 
Van de illustraties kwam nr. 2 "Recife, with ship¬ 
ping in the roadstead, 1644" jammer genoeg in 
de - overigens evenals de Engelse editie keurig 
verzorgde - Nederlandse uitgave te vervallen. 

A.H. Huussen jr. 

DIEKERHOFF, F.L. (ed. ), Journaal gehouden op 
's Landts Schip d'Eendracht door de Heer Aert van Nes, 
Lt. admrl. van Holland ende van West-vriesland in 
den jare 1667. Bijdrage tot de geschiedenis van het 
zeewezen 2 (1967) 123 p., uitgave Bureau Maritieme 
Historie van de Marinestaf, niet in de handel. 

In nummer 15 van dit Mededelingenblad verscheen 
een ingezonden bericht van de heer Van Oosten, 
verbonden aan het Bureau Maritieme Historie van 
de Marinestaf. Daarin wordt melding gemaakt van 
een initiatief van dit Bureau tot de uitgifte van een 
serie "Bijdragen tot de geschiedenis van het zee¬ 
wezen". Enige tijd geleden kwam mij de tweede 
publicatie uit deze serie onder ogen. Het betreft het 
journaal van admiraal Aert Jansz. van Nes over de 
periode 8 mei 1667 tot en met 25 oktober van dat¬ 
zelfde jaar, bijgehouden aan boord van de "Een¬ 
dracht". Het document is geannoteerd en (naar ik 
aanneem, maar zulks wordt niet vermeld) ook af¬ 
geschreven door de heer F.L. Diekerhoff. 
Volgens de initiatiefnemers is het met deze serie 
de bedoeling studies te publiceren met een "mees¬ 
tentijds .... zodanig gespecialiseerd karakter, dat 
slechts weinigen hiervoor belangstelling zullen 
hebben". Men kan zich afvragen of de publicatie 
van een zeventiende-eeuws journaal binnen de 
termen van de genoemde opzet valt. Ook echter 
indien men deze vraag met "ja" beantwoordt, dient 
ten aanzien van de onderhavige uitgave te worden 
vastgesteld dat hij op geen enkele wijze aan de 
voor zulk een publicatie gestelde eisen voldoet. 
Hieronder moge op enige saillante onvolkomen¬ 
heden de aandacht worden gevestigd. 
Op de eerste plaats kan worden opgemerkt dat voor 
de geïnteresseerde lezer de weg naar de oorspron¬ 
kelijke tekst in de onderhavige uitgave nergens 
staat aangegeven. Voor de goede orde moge daar¬ 
om hier worden vermeld dat het journaal in hs. is 
terug te vinden op het Algemeen Rijksarchief, 
onder nummer St. Gen. 9336. 
Het afschrijven als zodanig van het hs. is op 
uiterst slordige wijze geschied; voortdurend wordt 
b.v. de uitgangs-n over het hoofd gezien, terwijl 
op enige punten hele zinsneden uit het hs. zijn 
verdwenen. Gecollationeerd is de tekst dus ken¬ 
nelijk niet. De oorspronkelijke paginering van het 
hs. wordt op geen enkele wijze aangeduid. 
Daarenboven rees bij mij menigmaal de vraag 
wat de bewerker zich voorstelde van de betekenis 
van hetgeen hij aan zeventiende-eeuwse zinsneden 
op papier zette. Wat b.v. te denken van een 
"lydsche ban" in plaats van, zoals het hs. (pag. 14) 
ten rechte zegt een "zijdsche bom"? Ter illustratie 
mogen nog enige voorbeelden volgen: commandeur 
Van der Sons (hs. p. 10) terwijl bedoeld is Van der 
Saen; op p. 9v van het hs. wordt een matroos ge¬ 
vangen in plaats van gehangen; "blockwerck" 
(hs. p. 18v, met als verklarende noot: versperring) 
terwijl ten rechte dient te worden gelezen de 
plaatsnaam Blackwal, "kruijserei" (hs. p. 20) in 
plaats van "ruyterie”, en tenslotte op p. 34 de zin¬ 
snede "quamen goet loss met het wassen van 't 
water ..." terwijl er in feite staat "quamen - Godt 
loff - met .... .' 
De interpretatie van het hs. is eveneens totaal on¬ 
voldoende. Er is geen spoor van interpunctie, van 
een opbouw van een logisch zinsverband binnen 
het kader van de oorspronkelijke tekst is geen en¬ 
kele sprake. De kapitalen worden weergegeven 
zoals de bewerker aanneemt dat ze in het hs. voor¬ 
komen. De afkortingen in de tekst worden slechts 
een enkele maal opgelost. 
Bij de annotatie is een voor mij volkomen onbe¬ 
grijpelijke gedragslijn gevolgd. Hoewel een al te 
uitgebreid notenapparaat veelal storend werkt, is 

-39- 



de hier toegepaste annotatie geheel onvoldoende, 
soms misplaatst en bovendien vaak onbegrijpelijk. 
Wat te zeggen b. v. van het feit dat het op ruime 
schaal in de tekst voorkomende woordje "doen" pas 
op p. 44v in een noot wordt verduidelijkt als te 
betekenen "toen", terwijl een zinsnede als die 
waarin vermeld wórdt dat een amsterdamse kaper 
aan het Collegie ter admiraliteit aldaar "de eedt 
gedaen had ende cautie gestelt", en een term als 
"vaten schooven" onverklaard blijven. In enige 
gevallen ben ik bovendien op een verkeerde ver¬ 
klaring in een noot gestuit. 
Tenslotte dan nog enige opmerkingen ten aanzien 
van de bijvoegsels. De twee kaarten zijn zeer ver¬ 
duidelijkend en nuttig, hetgeen niet gezegd kan 
worden van de gedetailleerde - tot op halve uren 
nauwkeurig - weergave van de indeling der ver¬ 
schillende wachten. Bij de lijsten met vloot - 
samenstellingen was een summiere bronaanduiding 
op zijn plaats geweest, ik neem echter aan dat het 
merendeel ervan uit G. Brandt afkomstig is. 
Resumerend meen ik te mogen stellen dat deze 
tweede publicatie van het Bureau Maritieme Histo¬ 
rie historisch èn maritiem-historisch beschouwd op 
meerdere punten de toets der critiek niet kan 
doorstaan. Zulks is te betreuren want het journaal 
van Van Nes - het enige complete journaal, zij 
het niet eigenhandig geschreven, dat van deze 
vlootvoogd bekend is - bevat te veel aardige bij¬ 
zonderheden over de handel en wandel van de ne- 
derlandse marine in de 17e eeuw, en was daarom 
een grondiger studie waard geweest. Mij een 
oordeel onthoudend over het in eerdergenoemde 
ingezonden mededeling reeds aangestipte pro¬ 
bleem van weer een serie maritieme publicaties, 
wil ik eindigen met een dringend verzoek aan het 
Bureau Maritieme Historie bij eventuele volgende 
publicaties van journalen en dergelijke docu¬ 
menten met iets meer liefde voor de oorsponke- 
lijke tekst te werk te gaan. 

L. M. Akveld. 

PEARSALL, A.W.H. (ed ). The Second Dutch War, 
described in pictures and manuscripts of the time. 
London, National Maritime Museum, H. M. S.O. , 
1967, 43 p. , geill., 6/6 sh. 

In mei 1967 verscheen als eerste deeltje van een 
nieuwe, door het National Maritime Museum te 
Greenwich uit te geven serie "ooggetuige - 
verslagen" van maritiem-historische gebeurte¬ 
nissen, een boekje over de Tweede Engelse Oorlog. 
Naar mijn mening is men er met deze eerste proeve 
in geslaagd een aantal overbekende gebeurtenissen 
op onconventionele wijze voor een ruim lezers¬ 
publiek nieuw leven in te blazen. Naast de vol¬ 
doende achtergrond gevende maar toch uiterst be¬ 
knopt gehouden inleiding, verbindende teksten en 
de met zorg gekozen illustraties, draagt hiertoe met 
name bij de originele selectie van de eigentijdse 
documenten. Als voorbeeld diene de op pagina 36 
e.v. van deze uitgave weergegeven beschrijving - 
van de hand van de hertog van Albemarle - van de 
van Engelse zijde geplande (maar veelal niet uit¬ 
gevoerde) maatregelen ter bescherming van hun 
schepen op de Medway. Het feit dat ook documen¬ 
ten van Nederlandse origine (zeer levensecht in het 
Engels vertaald) zijn opgenomen, verhoogt voor ons 
nog de waarde van het boekje. Een serie waarvan 
voortzetting meer dan gewettigd is. 

L. M. Akveld. 

LIGTHART, A. G. , De Vlaardingers en hun haring¬ 
visserij. Zaltbommel, Europa-bibliotheek, 1966, 
169 p. , geill. ƒ 15,90. 

Schrijver heeft getracht een beeld te geven van het 
leven en werken van de Vlaardingers in de eerste 
jaren der 20ste eeuw. Als zoon van een scheeps¬ 
timmerman sleet hij zijn jeugd reeds aan de Vlaar- 
dingse waterkant, om later van beroepswege het 
vissersbedrijf in al zijn facetten te leren kennen, 
waardoor hij een waardevol getuigenis kan afleg¬ 
gen van de "zwijgende wereld", de gewone visser¬ 
man met zijn in stilte gedragen armoede. 
De hoofdstukindeling - de jeugd, naar zee, wel¬ 
vaart, de monsterrol, buisjesdag, de schipper, de 
reder, de ambachtslieden en mensen onder mensen 
- doet vermoeden dat een "totaal" beeld zal wor¬ 
den beschreven, waarin de schrijver echter niet 
geheel is geslaagd. Telkenmale laat hij zich mee¬ 
voeren door herinneringen, die, op zich zelf geno¬ 
men niet oninteressant zijn, maar waarvan het 
verband met het grote geheel niet direct blijkt. 
Het benauwde dorpsleven, dat zich nog lange tijd 
in Vlaardingen heeft gehandhaafd, komt daardoor 
echter voortreffelijk tot uiting. Het leven van de 
wat losser levende "heren" blijft, jammer genoeg, 
een duister bestaan leiden. Een belangrijk figuur 
als de reder A. Hoogendijk Jzn, die met zijn werk 
"De grootvisscherij op de Noordzee" een lans brak 
voor de modernisering der vloot en een betere ex¬ 
ploitatie ervan, wordt niet genoemd. De com¬ 
merciële activiteiten der reders, juist een deel 
van het bedrijf waarin schrijver zeer goed is inge¬ 
voerd, blijven vaag, terwijl de bedrijfseconomie 
in het geheel geen plaats krijgt ingeruimd. 
Evenmin horen wij iets van de bemoeienissen van 
B. en W. met de armenzorg en de pogingen van 
het college om de inwoners wat meer welvaart 
deelachtig te doen worden. 
De invloed van de arbeidersbeweging krijgt nauwe¬ 
lijks aandacht en zo dit al geschiedt, dan laat 
schrijver zich verleiden tot filosofieën omtrent het 
verschil in mentaliteit van de werkgever in plm. 
1935 en 1945. In de loop van het verhaal komt het 
wel meer voor dat situaties en toestanden uit latere 
jaren worden aangehaald, waardoor het beeld wat 
verbrokkeld raakt. 
De opmerkingen over de destijds heersende berus¬ 
ting en de ellendige omstandigheden - overigens 
een niet geheel juiste stelling - doen wat nai'ef 
aan : de oudere generatie had onder nog armoe¬ 
diger omstandigheden moeten leven, zodat de iets 
geringere armoede, hoe nijpend ze ook nog bleef, 
z. i. een gevoel van tevreden zijn met het bereikte 
bewerkstelligde. 
Deze uitlatingen verraden dat schrijver zich onvol¬ 
doende heeft georiënteerd in het geestelijk klimaat 
van de wereld buiten Vlaardingen. Overigens moe¬ 
ten wij de mate van die oriëntatie slechts gissen, 
omdat een opgave van geraadpleegde literatuur en 
bronnen geheel ontbreekt. Hinderlijk, zelfs ergernis 
gevend, is het dat vaak feiten en sutuaties vermeld 
worden zonder jaartal en zonder vermelding van de 
erbij betrokken personen, wat de waarde van het 
werk als bron voor locale geschiedenis sterk ver¬ 
mindert. De eerbied voor de "heren" heerste niet 
alleen rond de eeuwwisseling. 
Aan het boek zijn enige aanhangsels toegevoegd, 
betrekking hebbende op de koninginneharing, het 
kaken, een repliek op Heyermans' "Op Hoop van 
Zegen" en de vleet. 
In de appendix over het kaken waagt schrijver zich 
aan een discussie omtrent de identiteit van de uit¬ 
vinder ervan en wordt de zaak dermate verward 
uiteengezet, dat men het betoog maar met moeite 
kan volgen. 
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Een argument als "Willem Beukelsz is de uitvinder van 
het haringkaken, omdat Karel V zijn graf heeft be¬ 
zocht en omdat Willem Beukelsz in alle schoolboekjes 
als de uitvinder wordt genoemd" (p. 153-154) is voor 
ons onaanvaardbaar. 
Met verweer tegen Heyermans komt wel laat, maar 
is terecht, ook al is eveneens in dit geval de argu¬ 
mentatie soms niet terzake doende. Het doorslagge- 
vendste punt ten gunste van de schrijver - de con¬ 
clusie van een gerechtelijk onderzoek, in 1921 op 
last van de minister van justitie ingesteld en door 
mr. dr. J. Wijnvelt onder de titel "Het wegbrengen 
van schepen, een naoorlogs verschijnsel" (Den Haag 
1925) uitgegeven - wordt slechts in een naschrift ver¬ 
meld. De conclusie van de schrijver dat de beschul¬ 
digingen van Heyermans slechts vuige laster zijn, 
kunnen we volledig onderschrijven. 
Als "document humain" is het boek met zijn treffen¬ 
de illustraties zeker de moeite waard, als bron moet 
het echter met het nodige voorbehoud gehanteerd 
worden. 

D. van der Vlis. 

BEZEMER, K.W. L. , Verdreven doch niet verslagen. 
Hilversum, W. de Haan N. V., 1967, 532 p. , 
92 foto's ƒ 14, 75. 

Het is dan eindelijk van stapel, Bezemer's tweede 
boek. Lang heeft de Koninklijke Marine er naar uit¬ 
gezien, lang gewacht op deze inlossing van een ere¬ 
schuld aan de marinemannen, die in de Tweede 
Wereldoorlog hun leven gaven in dienst van ons 
vaderland. Immers men was er niet met een stand¬ 
beeld op de Scheveningse boulevard; de daden 
moesten vastgelegd voor het nageslacht. 
Dit is thans door Bezemer geschied in zijn werken 
"Zij vochten op de zeven zeeën" (W. de Haan N. V. , 
thans 5e druk) en "Verdreven doch niet verslagen". 
Het tweede boek is door de uitgever fraai verzorgd 
gepresenteerd. Vele foto's uit particuliere albums 
verlevendigen de tekst. Actie-foto's zal men er 
helaas weinig in aantreffen. Uit misplaatste redenen 
van geheimhouding was fotograferen tijdens acties aan 
boord der Nederlandse schepen verboden, dit in te¬ 
genstelling met de handelwijze bij de andere marines. 
Geeft Bezemer's eerste boek voornamelijk de krijgs¬ 
verrichtingen vanaf van Lier's eerste salvo voor Rot¬ 
terdam op 10 mei 1940 tot van Boetzelaer's laatste 
torpedo voor de Bantambaai op 1 maart 1942, het 
tweede boek beschrijft de belevenissen van de over¬ 
gebleven vlooteenheden vanaf de Exodus uit Java in 
maart 1942 tot "Victory Japan-day" op 15 augustus 
1945, de dag dat de kanonnen zwegen. Schrijver 
schildert de krijgsverrichtingen op zijn eigen leven¬ 
dige wijze. Hij bepaalt zich niet tot de zakelijke 
feiten, maar geeft overal de menselijke achter¬ 
gronden. Zijn vele vertrouwelijke gesprekken met 
de deelnemers aan de wereldworsteling, de dag¬ 
boeken die hij ter inzage kreeg, maken dat dit ele¬ 
ment het volle pond kreeg toebedeeld. Waar het 
meer of minder goed passagieren was, waar "tedere 
vriendschappen" werden gesloten, wordt de aan¬ 
dachtige lezer niet onthouden. 
Anekdotes ontbreken al evenmin. Kortom, het is 
een voor het grote publiek prettig leesbaar boek 
geworden, dat met het eerdere werk een goed 
beeld geeft van de bijdrage, die de marine lever¬ 
de aan de oorlogvoering. De schrijver heeft ook 
niets willen verfraaien of verbloemen, evenmin 
alleen spectaculaire wapenfeiten willen vermelden. 
Daarentegen, hij spaart zijn kritiek niet, vooral de 
staven aan de wal moeten het soms ontgelden. 

Toch kan men de vraag stellen of met deze laatste 
aanwinst op historisch gebied voor de Koninklijke 
Marine de kous af is. Het antwoord op deze vraag 
kan niet anders dan ontkennend luiden. De beide 
boeken van Bezemer geven geen compleet beeld, 
vormen geen officiële geschiedschrijving. Dat was 
binnen dit bestek ook niet mogelijk. Zo zal men er 
weinig in aantreffen over de verrichtingen van het 
Korps Mariniers, nog minder over die van de Marine 
Luchtvaartdienst en de marinestaven in Den Haag, 
Landen, Batavia, Colombo en Melbourne. Ook kon¬ 
den deze boeken niet de voor een historisch werk 
nodige bronvermelding krijgen, daar zij grotendeels 
berusten op gegevens uit nog steeds gesloten (waar¬ 
om eigenlijk?) archieven en vertrouwelijke mede¬ 
delingen van ooggetuigen. Dit valt wel te betreuren, 
omdat de werken het resultaat zijn van oorspronkelijk, 
wetenschappelijk onderzoek. Als voordeel kan men 
hier direct tegenover stellen, dat het ontbreken van 
noten en verwijzingen de boeken beter leesbaar maakt. 
Doch met een zijdelingse blik op de circa 20 delen 
tellende geschiedschrijving van de Koninklijke Land¬ 
macht en de idem 7 delen van het voormalige Kon. 
Ned. Indische Leger wordt de vraag herhaald, wan¬ 
neer nu een officiële marinegeschiedschrijving van 
W.O. II verschijnen zal. De boeken van Bezemer 
mogen de wensen van het grote publiek bevredigd 
hebben, de behoefte van historici van heden en 
toekomst is niet vervuld. Mag men om een parallel 
met de Britse marinegeschiedschrijving te trekken 
de boeken van Bezemer beschouwen als de kleine 
Roskill (S. W. Roskill, "The Navy at War 1939- 
1945"), de grote Roskill ("The War at Sea") blijft 
ontbreken. Of wil men de parallel met de U.S. 
Navy trekken, de kleine Morison (S. E. Morison, 
"The Two-Ocean War") is aanwezig, de grote 
Morison (History of U. S. Naval Operations in World 
War II") ontbreekt. Het basismateriaal voor een 
dergelijke geschiedschrijving is bij de Marinestaf 
in Den Haag aanwezig, Bezemer's onderzoekingen 
hebben hieraan veel nuttigs toegevoegd. 
Wat van dit alles ook zij, voor velen blijft Beze¬ 
mer's laatste boek een eresaluut aan de mannen 
van de Koninklijke Marine, die in de Tweede 
Wereldoorlog vochten en sneuvelden. 

A.N. de Vos van Steenwijk. 

LEWIS, EDWARD V.. ROBERT O'BRIEN en de 
redaktie van "LIFE", Scheepvaart, Amsterdam, 
Het Parool, 1967, 200 p. , geill., ƒ 17,50. 

Dit boek in de Parool/Life Wetenschapserie werd 
oorspronkelijk in 1965 in de Verenigde Staten ge¬ 
publiceerd door Time Ine. Het is een van die 
populariserende, een groot gebied omvattende 
uitgaven, waarin de Amerikanen met hun gevoel 
voor het vergaren van nuttige kennis zeer bedreven 
zijn. De illustraties nemen de meeste ruimte in 
beslag; ze zijn in kleuren en vaak van uitstekende 
kwaliteit. 
Zelden zagen wij een pakkender beroepenvoor¬ 
lichting dan de tot in details scherpe foto van 
scheepstekenaars aan de arbeid, met op de ach¬ 
tergrond een groot halfmodel en door de ramen 
een wijds uitzicht over het water. Het betreft de 
werf Arendal bij Gothenburg, waaraan 17 foto's 
zijn gewijd, die soms een dubbele pagina beslaan. 
Ze moeten gedeeltelijk tijdens een werkpauze 
speciaal gearrangeerd zijn; een moderne reportage 
die slechts bij een grote internationale opzet te 
verwezenlijken is. Dit is dan ook de kracht van 
het boek. 
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Speciaal voor de versie, waarin het boek voor ons ligt, 
komt ons inziens als pré onmiddellijk hierna het uit¬ 
stekende Nederlands van de scheepvaartpublicist 
Barend Maaskant. 
Moeilijker is het vrede te hebben met de behandeling 
van de omvangrijke stof: de gehele scheepsbouw en 
navigatie tot heden toe. Men ontkomt in zulk een 
boek niet aan grove vereenvoudigingen, ongelijkheid 
van behandeling en ondeskundigheid op sommige 
punten. Er is natuurlijk rijkelijk geput uit hetgeen 
centra van documentatie als het Mariners Museum te 
Newport News, het Smithsonian Institution te 
Washington, het Peabody Museum te Salem, het Na¬ 
tional Maritime Museum te Greenwich, het Science 
Museum te Londen enz. konden opleveren. Soms zijn 
de samenstellers voor de verleiding bezweken om 
kant-en-klare interessante stof geheel op te nemen, 
zoals in het geval van de onderzeeboot die oneven¬ 
redig uitgebreid behandeld is, met Comelis Drebbel 
erbij, hoogstwaarschijnlijk omdat de Amerikaanse 
marinebasis te New London (Connecticut) deze do¬ 
cumentatie beschikbaar heeft. Dat de snuiver een 
Nederlandse vinding is, voegde de vertaler hier 
terecht nog aan toe. 
Bij andere onderdelen lopen de samenstellers er met 
grote sprongen doorheen. Waar de onderzeeboot te¬ 
veel plaats kreeg, moest het bovenwaterschip van 
monitor tot dreadnought het zonder beschrijving stel¬ 
len. De ontwikkeling van het zeilschip wordt met 
slechts weinige afbeeldingen getoond. 

Een belangrijk en spectaculair reliek als het Utrecht¬ 
se schip wordt er niet bij vermeld. Voor die tijd is het 
lange schip van de Vikingen het enige wat samen¬ 
stellers kennen. Haastig hebben zij hiervoor Björn 
Landström geraadpleegd en zich daarbij vergist tussen 
de schijven die de riemgaten aan de binnenzijde be¬ 
dekken en de buiten boord gehangen schilden. 
Dat de galei uitsluitend ten oorlog voer en niet voor 
de handelsvaart diende, dat het leggen van zeekabels 
gedurende een eeuw met verbouwde gewone schepen 
is geschied, dat Trafalgar de laatste slag was met 
houten schepen, zijn andere kennelijk door haastwerk 
ontstane vergissingen. 
Men zou nog kunnen strijden over de vraag of de 
"Mauretania" het eerste moderne Lijnpassagiersschip 
genoemd mag worden. Voor de samenstellers geven 
"de machtige turbines" blijkbaar de doorslag, doch 
wij vinden het onjuist, dat de "Barbarossa-klasse" 
van de Norddeutsche Lloyd in het geheel niet ge¬ 
noemd is. Deze schepen, waarvan de "Friedrich der 
Grosse" als eerste in 1896 gereed kwam, waren de 
eerste die de passagiersaccommodatie in de mid¬ 
scheeps ontwikkeld hadden op de nog heden bekende 
wijze en daar door hun bijzondere grootte van 10.000 
BRT ook de afmetingen voor hadden. 
Alles bijeen kan dit levendig samengesteld platen¬ 
boek met zijn vele reportages uit de moderne tijd 
echter goed dienst doen als inleiding voor belang¬ 
stellende jongelui. 

R. E. J. Weber. 

OVERZICHT VAN ARTIKEL E N 

Gebruikte afkortingen : 

AESC =Annales, Economies, Sociétés, Civilisations 
AN = American Neptune 
HG = Hansische Geschichtsblatter 
HT = History Today 
KA = Kamper Almanak 
Mar. = Marineblad 
MM = Mariner's Mirror 
RJ = Rotterdams Jaarboekje 
RM = Revue Maritime 
SdH = Spiegel der Historie 
SH = Spiegel Historiael 
TvG = Tijdschrift voor Geschiedenis 
USNIP= United States Naval Institute Proceedings 

ARASARATNAM, S. , The Dutch East India Company 
and its Coromandel trade 1700-1740, Bijdr. T. , L. , 
Volkenkunde 123 (1967) 325-346. 

BARNI, G. , Nave e flotte nella guerra gotica, Studi 
in onore di Biondo Biondi (Milano 1965) III, 169-180. 
BERK, G. L. , De berging van de Bremer Kogge, 
SH 3 (1968 ) 66-72. 
BERTIN, J. et VERGNEAULT, F., Traitement 
graphique d'une information : les marines royales de 
France et de Grande-Bretagne (1697-1747), AESC 22 
(1967) 991-1004. 
BOULIND, R. H. , The crompster in literature and 
pictures, MM 54 (1968) 3-17. 
BRULEZ, W., De handelsbalans der Nederlanden in 
het midden van de 16e eeuw, Bijdr. Gesch. Ned. 
21 (1966/7) 278-310. 
BRYDEN, D. J., Two pairs of dividers and the 
Mariner's Mirror, MM 54 (1968) 77-84. 

CHAVANNES, A.E., Hendrick Hondius (ca. 1626 
tot 1666) Kapitein ter zee onder de Admiraals De 
Ruyter en Tromp; Fundatio Hondius 9e j'slag(1960) 

CITARELLA, A.O. , The relations of Amalfi with 
the Arab world before the Crusades, Speculum 42 
(1967) 299-312. 

DELL, H. J., The origin and nature of Illyrian 
piracy, Historia 16 (1967) 344-358. 
DIEKERHOFF, F.L. , Journael gehouden op 's Landts 
Schip d'Eendracht door de Heer Aert van Nes, Lt. 
admrl. van Holland ende van Westvriesland in den 
jare 1667, Bijdr. Gesch. Zeewezen 2 (1967) 1-123 
(uitgave bureau Mar. Hist. v.d. marinestaf). 
DIRKZWAGER, A. , Rotterdam en de Koninklijke 
Dirkzwagers Scheepsagentuur, RJ 1967, 139-145. 
DIRKZWAGER, J. M. , Dr. B.J. Tideman en de 
inrichting voor proefnemingen met scheepsmodel¬ 
len op de voormalige Rijkswerf te Amsterdam, 
Roering 4 (1967) no. 1, 29-42. 

EBEL, W. , Der Rechtszug nach Lübeck, HG 85 
(1967) 1-37. 
EE, H. A. , van, Enige opmerkingen betreffende de 
voorgestelde herziening van de militaire justitie, 
Mar. 77 (1967) 1109-1129. 
ENDERS, W. , Ein Beitrag zur Geschichte der 
Reederei - (Haus- oder Kontor-) Flaggen, Das Log- 
buch, Arbeitskreis hist. Schiffbau 3 (1967), Heft 11, 

FABER, J.A. , De buitenlandse scheepvaart en han¬ 
del van Harlingen in de jaren 1654 en 1655, 
A.A.G. Bijdr. 14(1967) 34-71. 
FAIVRE, J.P. , Savants et navigateurs : un aspect 
de la cooperation internationale entre 1750 et 1840, 
Cahiers d'hist. mond. 10 (1967) 98-124, 
FEYFER, H. J.de, Het museum, 't Behouden Huys', 
SdH 2 (1967) 606-612. 
FORSTREUTER, K. , Zu den Anfangen der Hansischen 
Islandfahrt, HG 85 (1967) 111-119. 
FRY, H. T. , The emerge of the Beaufort Scale, 
MM 53 (1967) 311-313. 

-42- 

GESCHIEDENIS van de sleepvaart, De sleepboot, 
okt. 1967, 19-29. 
GLASGOW, T. , Sixteenth-century English Seamen 
meet a new enemy - the shipworm, AN 27 (1967) 
177-184. 
GLASGOW, T., The Navy in Philip and Mary's war, 
1557-1558, MM 53 (1967) 321-342. 
GLASGOW, T., The Navy in the first Elizabethan 
undeclared war, 1559-1560, MM 54 (1968) 23-37. 
GLOVER, R. , The French fleet, 1807-1814 : 
Britain's problem and Madison's opportunity, 
Journ. of Mod. Hist. 39 (.1967) 233-252. 

HAGERMAN, G. M., Lord of the Turtle boats, 
USNIP 93 (1967) dec. 66-75. 
HALLDIN, G., Amiralitetsbildhuggaren Johan 
Törnström, Aktuellt fr3n föreningen marinmusei 
VSnner i Karlskrona 1967, 7-72. 
HAMSHERE, C. E., Drake's voyage round the world, 
1577-1580, HT 17 (1967) 593-601. 
HERMESDORF, B.H.D., Adriaen Verwer (1655-1717) 
en de Ordonnance de la Marine, RJ 1967, 227-261. 

ISACKER, K. van, De havenstaking te Antwerpen 
in 1950, SH 3 (1968) 26-34. 

JAEGER, W., Die "Helgolander sloop", ein Klein- 
schiffstyp und seine Geschichte, Das Logbuch 3 
(1967), Heft 11, 13-14. 
JONES, M., Two Exeter ship agreements of 1303 
and 1310, MM 53 (1967) 315-319. 
JORGENSEN, J. , Hamburg, Ltlbeck, Kopenhagen 
und der Danische Provinzstadthandel um 1730, 
HG 85 (1967) 85-110. 

KLERK, F.W.K. de, Terugblik op de Rijkswerf ge¬ 
durende de periode van 1930-1940, Roering 1 (1963), 
no. 1, 10 e.v. 
KLOK, J., Johan Been (1859-1930), SdH 2 (1967) 
581-586. 
KOLLEMAN, G. , Admiraal Swartenhondt en zijn 
vrouw Lysbeth Bas, Ons Amsterdam 19 (1967)57-62. 
KUILE, G.J., ter, Handelsbetrekkingen tussen 
Engeland en de IJsselsteden in de 14e eeuw, KA 
1965/66, 179-199. 

LLOYD, C., The press gang and the law, HT 17 
(1967) 683-690. 

MADURELL Y MARIMON, J.M., Ordenanzas 
marftimas de 1331 y 1333, Annuario de historia del 
derecho espaüol 31 (1961) 611-628. 
MARIDAKIS, G.S., La loi de Thémistocle sur 
1'armement naval, Studi in onore di Biondo Biondi 
(Milano 1965) II, 193-226. 
MOLAUG, S. og OLSEN, T., Et Fransk tokt til 
Svalbard i aret 1693, Norsk SjiAfartsmuseum 1966, 
19-32. 
MORINEAU, M. , Rations de marine (Angleterre, 
Suède et Russie), AESC 20 (1965) 1150-1156. 

NISH, I. H., The Royal navy and the taking of 
Weihaiwei, 1898-1905, MM 54 (1968) 39-54. 
NIJMEYER, C.M.P., Een nieuw militair straf¬ 
procesrecht, Mar. 77 (1967) 1093-1106. 

OOSTEN, F.C. van, De slag in de Javazee 
27 februari - 1 maart 1942, SH 3 (1968) 86-94. 

PETREJUS, E.W., Slavenhalers, Modelbouwer 29 
(1967) 328-331, 370-374, 413-418. 
PUECH, R., La flotte de commerce et la con¬ 
struction navale franfaises, RM 1967, 1461-1492. 

RICHMOND, C.F. , English naval power in the 
fifteenth century, History 52 (1967) 1-15. 
RIFFAUD, C., La plongée- perspectives et 
tendances, RM 1967, 1427-1460. 

SCHADEWALT, H. , Zur Geschichte der Schiffs- 
hygiene in medizinischer Sicht, Die medizinische 
Welt 17 (1966) 1136-1142. 
SCHELTEMA DE HEERE, R.F., Aantekeningen be¬ 
treffende de geschiedenis van het Korps Ingenieurs 
der Marine, Roering 1 (1964) no. 2 en 3, 
2 (1965) no. 1 en 2. 
SWANSON, H.J., The Panay incident: prelude to 
Pearl Harbor, USNIP 93 (1967) dec. 26-37. 

TAMSE, C.A., Bijdrage tot de economische ge¬ 
schiedenis van Kampen in de Middeleeuwen en 
de XVIe eeuw, KA 1963/64, 1-76. 
THOMPSON, I.A.A., The Armada and adminis¬ 
trative reform : the Spanish council of war in the 
reign of Philip II, Engl. Hist. Rev. 82 (1967) 
698-725. 

VALENSI, L., Esclaves chrétiens et esclaves 
noirs a Tunis au XVIIIe siècle, AESC 22 (1967) 
1267-1288. 
VERMEULEN-FORRIER, M., De organisatie van 
de handelsbedrijvigheid van de Verenigde Oost- 
indische Compagnie in Perzië (1623-1638), 
TvG 80 (1967) 472-485. 
VOS van STEENWIJK, A.N. de, Het visserij- 
politieverdrag, Mar. 77 (1967) 1053-1091. 

WARD-JACKSON, C.H., Reuben Chappell 
(1870-1940), ship portraitist, MM 53(1967) 
371-375. 
WEBER, R.E. J. en BRUIJN, J. R., Verslag van 
de sectie voor Zeegeschiedenis op het Veertiende 
Congres van Nederlandse Historici, gehouden te 
Leiden, 28 mei 1966, TvG 80 (1967) 381-384. 
WILLIAMS, H., Yankee whaling fleets by Con¬ 
federate cruisers : the story of the bark Jireh Swift, 
captein Thomas W. Williams, AN 27 (1967) 
263-276. 
WUISMAN, W. J. , Ducatons van een Amsterdam¬ 
mer in het gezonken schip "De Liefde", 
Amstelodamum 54 (1967) 193-195. 

-43 



B I B L 1 O GRAFIE 

NIEUWE UITGAVEN *) 

Woordenboeken en encyclopedieën 

BES, J. , Scheepvaarttermen. Handboek voor 
handel en scheepvaart. 5e herz. dr. 
Hilversum, De Boer Jr. , 1967. 336 p. ill. 
1 uitsl. bid. ƒ 29, 50. 

FAVOROV, P.A. (Ed. ), English-Russian shipbuilding 
dictionary. London, Collet's, 1967. 747 p. 
Oorspronkelijk Russische uitgave, ƒ 17, 50. 

HEINL, R.D. (Ed. ), Dictionary of military and naval 
quotations. Annapolis, Maryland, U. S. Naval In¬ 
stitute, 1966. 367 p. ƒ 59,70. 

Oorlogsmarine 

BEACH, E. L. , Wreck of the "Memphis". London, 
Jarrolds, 1967. 320 p. ill. maps, no. 14, 
Amerikaanse editie met bespreking zie : Mede¬ 
delingen ƒ 17, 50. 

BENNETT, GEOFFREY, Coronel and the Falklands. 
New ed. London, Pan Books, 1967. 208 p. ill. 
(Brit. Battles Ser. ) ƒ 3,35. 

COWARD, ROGER Y. , Sailors in cages. London, 
Macdonald, 1967. 237 p. ƒ 17,50. Shipwrecked as 
a navel rating in 1941 Mr. Coward spent the next 
few years as a prisoner of the Germans. This story of 
his experiences is, for the most part, the all-too- 
familiar record of human degradation and resilience. 
The book is remarkable, however, in its early pages 
for a searing account of what the war at sea was 
really like. (The Times Literary Supplement, 
12 October 1967). 

CRESWELL, JOHN. Sea warfare 1939-1945. 
University of California Press / London, Cambridge 
University Press, 1967. XVI, 343 p. 6 pits. 15 maps 
ƒ 30, 50. Since the original version of Captain 
Creswell's book appeared in 1950 the later volumes 
in both the American and British official histories 
have cast new light on the war at sea. This revised 
and augmented edition makes use of this and has also 
been extended by the inclusion of a chapter on prewar 
naval strategic thinking. The result is a detailed, 
accurate and readable narrative. It has none of the 
deeper strategic analysis found in the shorter works by 
Captain Roskill and Admiral Morison nor does it make 
their incisive judgments on men and events. But as a 
narrative emphasizing the part played by maritime 
forces in the last war it has considerable merit. The 
maps and battleplans are well done and the treatment 
of the naval war in the Pacific is admirably balanced. 
(The Times Literary Supplement, 26 October 1967). 

DIEKERHOFF, F.L. De oorlogsvloot in de zeven¬ 
tiende eeuw. Bussum, Fibula - Van Dishoeck, 1967. 
236 p. ill. (Fibulareeks 33) ƒ 6, 90. 

DONOVAN, Jr. , J.A. The United States Marine 
Corps. Washington D. C. , U. S. Govt. Depts & 
Agencies Series / New York, Praeger / London, 
Pall Mall, 1967. X, 246 p. ill. ƒ 21,--. 

*) Tengevolge van de devaluatie van het pond kunnen 
optreden. 

FECHTER, H. & G. SCHOMAEKERS. Der Seekrieg 
1939/45 in Karten. Preetz, Gerdes Verlag, 
I : Nordsee-Atlantik, 1967. 130 p. f 48, 

GIBSON, JOHN. Ships of the "45. London, 
Hutchinson, 1967. 208 p. ill. ƒ 17,50. The story 
of the attempts of aristocratic Frenchmen to rescue 
Bonnie Prince Charlie after his defeat at Culloden, 
based on contemporary papers from the French 
National Archives and bringing to life much new 
material. (Uitgevers aankondiging). 

GOGG, K. Österreichs Kriegsmarine 1848-1918. 
Salzburg, Verlag Das Bergland - Buch, 1967. 
79 text-p. 86 p. ill. ƒ 42, 30. 

HEEKEREN, C. VAN. Batavia seint Berlijn. 
Duitsers geïnterneerd in Nederlands-Indië, trans¬ 
porten naar Bombay, de van Imhof vergaat, 
Duitsers veroveren Nias, Duitsers onder Japanners. 
Den Haag, Bert Bakker / Daamen, 1967, 384 p. 
krtn. ƒ 12,50. 

HERRICK, Jr. , W. R. The American naval 
revolution. Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1966 . 274 p. ill. ƒ 29,85. 

HOGE RAAD VAN ADEL, DE. Geschiedenis en 
werkzaamheden. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij en 
-Uitgeversbedrijf, 1966. 220 p. llafb. ƒ 15,—. 
(Hoofdstuk : Maritieme heraldiek). 

HOUGH, R. , La mutinerie du Cuirassé Potemkine. 
Trsl. from English. Paris, Hachette, 1967. 256 p. 
(Livre de poche). Duitse uitgave zie : Mededelingen 
nr. 5. ƒ 3, —. 

IRVING, DAVID. The destruction of convoy PQ 17. 
London, Cassell, 1968, 29 p. ill. ƒ 21.--. 

JAHRBUCH DER DEUTSCHEN MARINE 1967. 
Von Egbert Thomer & Jürgen Rhades. 
Bremen, Carl Schünemann Verlag, 1967. 102 S. 
ƒ 17,30. 
Leider ist über das nun in zweiter Folge vorliegen- 
de "Jahrbuch der deutschen Marine" nicht ganz so 
viel Lobendes zu sagen. Es gibt zwar in sehr guter 
Ausstattung einen begrtlssenswerten Einblick in die 
wesentlichen Zweige der Marine und in die Aus- 
bildung des Personals. Im ganzen ist man jedoch 
nicht über den Rang einer gehobenen Werbeschrift 
der Bundeswehr hinausgekommen. Es ware zu 
wünschen, dass künftig mehr Raum für Artikel zur 
VerfUgung steht, die grundsatzlichen Probleme der 
See kriegführung und der Marinetechnik sowie den 
Vorgangen bei anderen Flotten gewidmet sind. 
Das in diesem Band enthaltene Kapitel über die 
Seestreitkrafte der Sowjetunion und ihrer VerbUn- 
deten in der Ostsee ist arg knapp ausgefallen. Die 
Schiffsliste der Bundesmarine dUrfte - abgesehen 
davon, dass viele Bilder einfach aus dem ersten 
Band Ubernommen sind - ruhig mehr ins Detail 
gehen, sowohl hinsichtlich der technischen An- 
gaben wie auch der genaueren AufschlUsselung 
der Aufgaben der allzu summarisch aufgefUhrten 
Schiffe. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. No¬ 
vember 1967). 

JANE's fighting ships. Ed. by Raymond V.D. 
Blackman. London, S. Low, 1967. 500 p. 
2000 ill. ƒ 79, 

in de prijzen van Engelse boeken kleine wijzigingen 

-44- 

KONOW, HENRI. Admiral Henri Konows erindringer. 
Udg. ved Tage Kaarsted. Aarhus, Universitets forlaget, 
1966 . . . bd. Bd. I : Marine- og hoftjeneste 1877- 
1914. 384 p. ill. (Skrifter udg. af Jysk Selskab for 
Historie (Sprog og Litteratur), 16). ƒ 18,70. 

LANGLEY, H.D. , Social reform in the United States 
Navy, 1798-1862. Urbana, University of Illinois Press, 
1967. 309 p. ƒ 30,70. 

LISK, J. The struggle for supremacy in the Baltic, 
1600-1725. London, University of London Press, 1967. 
232 p. (London Hist. Studies), ƒ 6,75. 

MATERIEEL VERLIEZEN der Koninklijke Marine in de 
jaren 1939-1946, benevens die schepen, welke in die 
jaren tijdelijk in vijandelijke handen zijn geweest. 
Samengesteld door L. L. von Munching. 
's-Gravenhage, 1967. (Stencil). (Niet in de handel). 

MONSARAT, N. Three corvettes. New impr. 
London, Panther Boods, 1967. 224 p. ƒ 2,80. 

MORISON, SAMUEL ELIOT : "Old Bruin", 
Commodore Matthew C. Perry 1794-1858. 
Boston, Little, Brown, 1967. 482 p. ƒ 49,75. 
Beneath his double disguise as biographer and 
historian, Samuel Eliot Morison, 80, is really a 
frustrated epic poet who writes a kind of factual 
legend celebrating the archetypal figure of the 
Great Sailor. With Pulitzers flying from his yard¬ 
arms for biographies of Columbus and John Paul 
Jones, Morison has now given chase to a third 
incarnation of the Great Sailor - and by his own 
standards, has come up luffing. 
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from the set pieces of major engagements to small 
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examines the adequacy of the ocean services avail¬ 
able to the Australian shipper and importer between 
1920 and 1930, a crucial period in economic develop¬ 
ment. (Uitgevers aankondiging). 

FRANZ, R. Schiffahrtsprotektionismus. Der Einfluss 
schiffahrtsprotektionistischer Massnahmen auf die 
Preisbildung im Seeverkehr. Berlin, Duncker & 
Humblot, 1967. 288 p. (Verkehrswissenschaftliche 
Forschungen; Schriftenreihe des Instituts fur Industrie 
und Verkehrspolitik der Universitat Bonn, 18) ƒ 48, --. 

GRAY, LEONARD : Eighty-five years of shipping 
under the Maltese Cross : Hansa, 1881-1966. 
London, World Ship Soc. , Kendal, 1967. 30 p. ill. 
ƒ 3,65. 

LEWENHAK, S. (Ed. ). The Merchant Adventurers. 
A collection of contemporary documents. 
London, Cape, 1967 in folder (Jackdaw Series) 
ƒ 6,45. 

MABER, J.M. North Star to Southern Cross. 
Newton Abbot, David & Charles, 1967, 335 p. ill. 
ƒ 30, 50. 
The story of the Australian seaways (Uitgevers aan¬ 
kondiging). 

POPE-HENNESSY, JAMES. Sins of the fathers. 
A study of the Atlantic slave traders 1441-1807. 
London, Weidenfeld & Nicolson, 1967 , 296 p. 
ill. ƒ 21,-. 
Piety is a useful preserving fluid for embalming 
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warmer. Sins of the Fathers is pieced together from 
the log-books, journals, letters and memoirs of the 
generations of slave-traders plying the romantic 
Gulf of Guinea through centuries of greed and terror. 
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de ne pas s'intégrer pleinement dans le monde com¬ 
mercial nouveau. 
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vaartwegen. (Met bijdragen van H. A. Ferguson, 
J. P. Neeteson, J. van Dixhoom e. a. ). Assen etc. , 
Born, 1967 VIII, 250 p. ill, krtn. ƒ 30,--. 

MICHELS, WALTER. Unvergessene Dampfschiffahrt 
auf Rhein und Donau. Dokumentation in Wort und 
Bild, mit Einzelaufstellung d. gesamten dampfbe- 
triebenen Rheinflotte im Jahre 1955, Situations- 
skizzen, histor. Reedereiflaggen und Abbildungen 
aller Dampfschifftypen von Rhein, Bodensee und 
Donau. Darmstadt, Hestra-Verlag, 1967. VIII, 160 p. 
Karten ƒ 61,10. 
Om de stoomvaart op Rijn en Donau, die geleidelijk 
haar einde nadert, aan de vergetelheid te ontrukken, 
heeft de uitgeverij Hestra te Darmstadt een door 
Walter Michels geschreven, bijzonder boeiend boek 
Unvergessene Dampfschiffahrt auf Rhein und Donau 
gepubliceerd. Michels heeft een rijke documentatie 
en talloze interessante foto's vergaard. 
Het fotomateriaal is een weerspiegeling van de ge¬ 
schiedenis van de scheepvaart van de monding van 
de Rijn tot de Donaudelta. Vooral wat de scheep¬ 
vaart op de Donau aangaat, was dergelijk materiaal 
tot nu toe zeldzaam. Dr. Ernst Schmidt van het 
Deutsche Personenschiffahrtsarchiv stelt in een in¬ 
leidend woord vast, dat boeken over de geschiedenis 
van de binnenscheepvaart schaars zijn; daarom is 
een werk, dat een zo volledige documentatie biedt, 
zeer waardevol in een tijd, waarin van de ander¬ 
halve eeuw oude stoomkracht op het water en op de 
rails afscheid wordt genomen. Michels wijdt veel 
aandacht aan de diverse landen, die bij dit verkeer 
betrokken waren en aan de rederijen, die op de 
Rijn werkzaam zijn geweest. 

"Unvergessene Dampfschiffahrt" biedt heel wat in¬ 
teressante bijzonderheden over de vaart op Rijn en 
Donau en mede dank zij de talloze illustraties en de 
voortreffelijke indeling is het werk wel bijzonder 
waardevol voor allen, die belangstelling voor deze 
takken van de scheepvaart hebben. 
(Nieuwe Rotterdamse Courant, 3 januari 1968). 

SCHEEPVAARTRECHTEN voor vaarwegen en havens 
in Nederland 1967 (Bijgewerkt tot 1 febr. 1967). 
2de dr. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij en -Uitgevers¬ 
bedrijf, 1967. 165 p. krtn (Rijkswaterstaat); 
Directie Algemene Dienst) ƒ 4,--. 

Visserij 

JAARCIJFERS over de visserij 1966. 's-Gravenhage, 
Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1967. 152 p. 
ill. (Verslagen en mededelingen Directie van de 
Visserijen, 58). 

Ontdekkings- en wetenschappelijke reizen 

ANDREWS, K. R. Drake's voyages. London, 
Weidenfeld & Nicolson, 1967. 200 p. 7 maps ƒ15,30. 
Don Salvador de Madariaga once wrote to the effect 
that the modern book review is often an overview, or 
an underview, or a sideview, anything but a re-view. 
Fortunately, Dr. Andrew's book is just this. Few new 
facts about Drake emerge (one wonders if any can), 
and those briefly outlined are readily scrutinized and 
re-evaluated. And the author is courageous enough 
to cross swords, always gracefully done, with Corbett 
and Williamson when he feels that the facts warrant 
it. Perhaps the most important accomplishment of 
Dr. Andrews is the position he has given Drake in the 
context of Elizabethan maritime expansion. Drake 
was no simple corsair, nor a noble hero waging a 
private war, but a representative of the adolescent 
period in English maritime expansion, a period 
concerned mainly with the booty and plunder of 
Spanish America. But one cannot be too sophisticat¬ 
ed about this. If English naval policy appeared 
haphazard, was it not because the Elizabethan response 
to the Spanish situation made it appear so? Both 
Spanish and English attitudes were largely shaped by 
each other. Spain's own naval policy was geared to 
protect its vital maritime routes to America. Disrupt 
these routes, cut the flow of precious metals to Spain, 
and the Iberian colossus would flounder. The theory 
was correct, but England was incapable of accomplish¬ 
ing the task. When all was said and done, the effect 
of Drake's raids was to move Spain to strengthen its 
Caribbean defences and improve the fleet system. 
Drake made certain that few corsairs would be as 
successful as he had been . . . 
Dr. Andrews has constructed a convincing argument 
for Drake's unique role in Elizabethan maritime ex¬ 
pansion. His previous works on Elizabethan privateer¬ 
ing served as a fitting background for his concentration 
on Drake. Perhaps his views will be challenged, but 
anyone who writes about Drake in the future will have 
to consult this thoughtful little book. 
(The Times Literary Supplement, 11 January 1968). 

BRUN, S. Schiffahrten in etliche newe Lander und 
Insulen. Unver3nd. Nachdruck der Ausgabe Basel 
1624. Erweitert durch ein Vorwort von W. Hirschberg, 
mit zeitgenössischen Illustrationen. Graz, Akademi- 
sche Druck und Verlagsanstalt, 1967. 160 p. 
(FrUhe Reisen und Seefahrten in Originalberichten, 8) 

ƒ 24,70. 

COOK's first voyage. A journal of a voyage round the 
world in H. M.S. Endeavour in the years 1768-1771, 
. .. Reprint of the edition London 1771. Amsterdam, 
N. Israel, 1967. 144 p. (Bibliotheca Australiana, 
2nd series, vol. 14) ƒ 45,--. 

DODGE, E. S. , New England and the South seas. 
Cambridge, Mass. , Harvard University Press, 1965. 
216 p. ill. ƒ 24,35. 

ELLIS, HENRY. , A voyage to Hudsons Bay. New 
impression of the 1748 ed. Wakefield, Yorkshire, 
S.R. Publ., 1967. 336 p. 9 pits. 
(Canadian Series) ƒ 52, 90. 
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ERSKINE, J. E. , Journal of a cruise among the 
islands of the Western Pacific, 1953. London, 
Dawsons Pall Mall, 1967. VI, 488 p. ill. maps. 
(Colonial Hist. Series) (facsimile ed. ) ƒ 52,80. 

FAR, A. A. DE LA. , Ces iles oubliées oü s'écrivit 
1'histoire. Paris, André Bonne, 1966. 232 p. ills. pi. 
(Les grands documentaires illustrés). ƒ 16,45. 

HART, R. RAVEN., Before Van Riebeeck. Callers 
at South Africa from 1488 to 1652. Cape Town, 1967. 
216 p. 19 ill. ƒ 30, 

KOTZEBUE, OTTO VON., A new voyage round the 
world in the years 1823-1826. Reprint of the edition 
London 1830. 2 vol. Amsterdam, N. Israel, 1967. 
720 p. ill. maps (Bibliotheca Australiana, 2nd series, 
vol. 20-21). ƒ 100,—. 

KOTZEBUE, OTTO VON. , A voyage of discovery into 
the South Sea and Beering's Straits. Reprint of the 
edition London 1821. Amsterdam, N. Israel, 1967. 
3 vol. XV, 374 , 452 , 458 p. ill. (Bibliotheca 
Australiana, 2nd series, vols. 17, 18, 19) ƒ 180,--. 

LANDSTROM, BJORN. , Columbus. Trsl. from the 
Swedish. London, Allen G Unwin, 1967. 207 p. ill. 

ƒ 60, 50. 

MEARES, JOHN. Voyages made in the years 1788 
and 1789 from China to the North West coast of 
America. Reprint of the edition London 1790. 
Amsterdam, N. Israel, 1967. VIII, 628 p. ill. 
27 maps (Bibliotheca Australiana, 2nd series, 
vol. 22) ƒ 125, --. 

NEATBY, L. H. , Frozen ships. London, Macmillan, 
1968. 254 p. ƒ 25,--. 
The arctic diary of Johann Miertsching, a Moravian 
missionary who in 1850 joined the search for the 
ships missing from the 1845 Franklin expedition to 
the North West Passage (Uitgevers aankondiging). 

TORN0E, J. KR., Addendum to Columbus in the 
Arctic. Oslo, Bokcentralen, 1967. 131 p. ƒ 7, --. 

WAGNER, H. R. , Sir Francis Drake's voyage around 
the world. Its aims and achievements. Reprint of the 
edition San Francisco 1926. 
Amsterdam, N. Israel, 1967. 560 p. maps portr. 

ƒ 80,-. 

WEEMS, JOHN EDWARD. , Peary, the explorer and 
the man. London, Eyre G Spottiswoode, 1967. 
370 p. ill. maps ƒ 22, 50. 
The story of Robert Peary who discovered the North 
Pole in 1909, based on his diary and the records he 
made on his six expeditions from 1891 to 1909. 

WILLIAMS, GLYNDER (Ed. ). , Documents relating 
to Anson's voyage round the world, 1740-44. London, 
Navy Records Society, 1967. XIII, 303 p. ill. 
2 maps, ƒ 49, --. 
Anson's circumnavigation, culminating as it did in 
the capture of the treasure-laden Acapulco galleon, 
was for English public opinion one of the few memor¬ 
able features in a frustrating war. Like Edward Vernon's 
capture of Porto Bello it was given popular acclaim far 
beyond its military significance, and its aftermath of 
public dispute among the survivors detracted from the 
display of human endurance which was its real glory. 
The authorized account of the voyage, first published 
in 1748, ran through five editions within a year, and 
frequently reappeared throughout the eighteenth 
century. All subsequent work has been based upon this 
source and the chief significance of Dr. Williams's 
volume is its presentation of other accounts of the 

voyage. He has penetrated behind the eulogy and 
formality of the authorized account to reveal the 
inevitable human strains and stresses which built up 
among the survivors of so much suffering and 
disaster . . . 
Most interesting to the student of war are the docu¬ 
ments which show the strategic thinking behind the 
voyage and the processes of decision making, or 
rather decision avoiding in Walpole's government . . . 
The expedition had only a marginal effect on the 
course of the war against Spain and its one success, 
the capture of the treasure galleon, led to bitter 
disputes about prize money among the survivors. By 
his use of evidence from the writings of men from 
ships of the expedition other than Anson's own 
"Centurion", Dr. Williams skilfully suggests the 
partisanship of the authorized narrative. And yet, 
such is the absence of material about Anson him¬ 
self, that his personal character remains elusive. 
One can only assume with Dr. Williams that the 
qualities of endurance and leadership which enabled 
him to survive the hardships of the circumnavigation 
in some way contributed to the drive and determi¬ 
nation which were to make him one of the few 
successful administrators of the eighteenth-century 
navy. (The Times Literary Supplement, 8 February 
1968). 

Het schip - Scheepsbouw 

ANALYSTS of world tank ship fleet, December 31, 
1966. Philadelphia, Sun Oil Company, 1967. 
106 p. (Slechts in "serials" leverbaar). 

BES, J. , Despatch of tramp ships. London, Barker 
G Howard, 1967. 135 p. ƒ 30,--. 

HOFFMAN, I., M. BOOGAARD T G J. E. BONE., 
Scheepsvoortstuwing door middel van kernenergie. 
Teksten van voordrachten welke op 28 maart 1966 
zijn gehouden voor een bijeenkomst te Bunnik van 
het Nederlands Atoomforum. 's-Gravenhage, 
Reactor Centrum Nederland, 1966. 70 p. ill. graf. 
tab. (Reactor Centrum Nederland, Mededelingen, 
nr. 17). ƒ 3,75. 

JOBÉ, JOSEPH (Ed. )., The great age of sail, 
Trsl. from the French M. Kelly. London, P. Stephens/ 
Lausanne, Edita, 1967. 272 p. 268 ill. (44 col. ) 

ƒ 98,70. 
When the curators of the naval museums of Italy, 
France and Great Britain (in this case the naval 
section of our Science Museum) collaborate in re¬ 
cording and illustrating the development of sailing 
ships and the skills of those who built and handled 
them we are led to expect a volume to rival the 
hitherto incomparable work of Björn Landstrom on 
The Ship. The Great Age of Sail measures up to this 
high standard both in style and content. Whereas 
Landstrom displayed the whole range of man's 
nautical endeavour, from the floating logs that set 
the ape man venturing on the water to the fearful 
steely and cetaceous atomic submarine, the editors 
of this work have confined themselves to the 
evolution of sailing ships in Europe, from the pro¬ 
ducts of the Catalan shipyards of the fifteenth 
century to the ultimate majestic, splendour of the 
iron five-masted barque, the "Preussen" . .. 
Side by side, these two books collate all there is to 
be known on this fascinating subject, though for 
amateurs hungry for detail Mr. R. C. Anderson's 
Seventeenth-Century Rigging, crossing the trees 
and dotting the eye-bolts, provides an invaluable 
appendix to them. 
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The text of the new book consists of five main chapters 
surveying the design and construction of ships of war 
and commerce, their performance and the progress of 
navigational and mechanical aids that gradually im¬ 
proved their economic viability and reduced the 
abiding hazards of shipwreck. These chapters are so 
scholarly and readable that to prefer any one of them 
would be individous . . . Between the covers of this 
great book are reproductions of pictures, nautical 
prints, photographs, plans and elevations assembled 
from every maritime collection in Europe . . . 
(The Times Literary Supplement, 16 November 1967). 

KERSKEN, Sr., H. , Hollandse jachten van de toe¬ 
komst. Hollandische Jachten der Zukunft. Dutch yachts 
in the future. L'avenir de nos fonds-plats hollandais. 
Assen, etc., Born, 1967. Dl. 1 : 144 p. ill. ƒ 39,75. 

GRÖNER, E. , Die deutschen Kriegsschiife, 1815— 
1945. München, Lehmann, Bd. 2. 1967, 424 p. 
(Bd. I zie Mededelingen nr. 13). ƒ 92,10. 

LENTON, H. T. (Ed.). American battleships, carriers 
and cruisers. London, Macdonald, 1968. 160 p. ill. 
(Navies of the Second World War Series, 6) ƒ 8, 10. 

LENTON, H. T. (Ed. ). The Royal Netherlands Navy. 
London, Macdonald, 1968. 160 p. ill. (Navies of die 
Second World War Series, 15). ƒ 8,10. 

LENTON, H. T. (Ed. ). , Warships of British and 
Commonwealth Navies. Shepperton, Ian Allan, 1967. 
272 p. ill. ƒ 15,30. 

LLOYD'S Index of war built vessels, 1940-45. 2nd ed. 
London, Lloyd's, 1967. 72 p. ƒ 21, --. 

LLOYD'S Register of shipping : Register Book, 
1966-67. 2 vols. London, Lloyd's, 1967. 3500 p. 

ƒ 270,-. 

LLOYD'S Register of shipping : Rules and regulations 
for the construction and classification of steel ships, 
1967. London, Lloyd's 1966. 640 p. ƒ 23,50. 

MERCHANT ships : world built. Vol. 15. 
Ed. E. E. Sigwart. London, Coles, 1967. 194 p. ill. 

ƒ 22,50. 

MUCKLE, W., Strength of ships structures. 
London, Edward Arm old, 1967. 432 p. ƒ 57,60. 

NORWEGIAN MARITIME MUSEUM. The Boat Hall. 
Oslo, 1967. 34 p. 

RÖSSLER, E. , U-Boottyp XXI. Unter Mitwirkung 
von H. H. Fuchslocher und K. W. GrUtzemacher. 
2e verb. Aufl. Mit 64 Skizzen und Schemazeichn. 
und 34 Abb. München, Lehmann, 1967. 160 S. 
(Wehrwissenschaftliche Berichte, Bd. 1) ƒ 13,40. 

RÖSSLER, E., U-Boottyp XXIII. Mit 38 Skizzen und 
Schemazeichn. Einem Faltplan und 32 Abb. München, 
Lehmann, 1967. 116 S. (Wehrwissenschaftliche Be¬ 
richte, Bd. 4). ƒ 12,80. 

SEGHERS, M. G R. De BOCK. Schepen op de Schelde. 
Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde om¬ 
streeks 1900. 4e uitg. Antwerpen, De Sikkel, 1967. 
XVI, 160 p. ill. ƒ 19,65. 

VOLLENHOVEN, J. VAN GJAAPA.M. KRAMER. 
Hollandia gids. Baarn, Hollandia Dl. I : Van in Ne¬ 
derland gebouwde en geïmporteerde zeilboten en 
-jachten. 1967, 96 p. ill. ƒ 14, 50. 
Dl. II : Van in Nederland gebouwde en geitnporteer- 
de motorboten en -jachten. 1967, 176 p. ill. ƒ 14, 50. 

WINTER, H. Der hollandische Zweidecker von 1660 
bis 1670. S. Rostock, Hinstorff, 1967. 48 S. 
42 Kunstdrucktafeln und 2 Offsettafeln ƒ 18, --. 
Der bekannte Schiffshistoriker legt die Auswertung 
eines authentischen hollandischen Werftmodells aus 
der Zeit von 1660 bis 1670 vor. Die Arbeit ist um 
so wertvoller, als das mit einer fast kompletten 
Innenausstattung versehene Modell, das als eine der 
schönsten und wertvollsten Deutschlands galt, im 
zweiten Weltkrieg vollstandig vemichtet wurde. 
Besonders eindrucksvoll sind die 40 zum Teil gross- 
formatigen Bildtafeln, die das ganze Modell ein- 
schliesslich seines Inneren wiedergeben. 
(Uitgevers aankondiging). 

Haven- en zeewerken 

CARR, F. G. G., Maritime Greenwich. London, 
Pitkin, 1965, 24 p. ill. (Pride of Britain Series) 

ƒ 1.40. 

LIPSCOMBE, F. W., Heritage of sea power; the 
story of Portsmouth. London, Hutchinson, 1967. 
256 p. ill. (12 col. ) ƒ 25, —. 

PORT of Copenhagen, 1956-1966. Copenhagen, 
Port of Copenhagen Authority, 1967, 55 p. ill. 
maps. (Niet in de handel). 

SHELL journaal van oude havensteden van Zierikzee 
tot Moddergat. Samengesteld door J. M. Fuchs. 
's-Gravenhage, Shell Ned. Verkoopmij / Shell 
Nederland Chemie N. V., 1967, 127 p. ill. 

(Niet in de handel) 

Loods-, bergings- en reddingswezen 

SOULE, G., Sea rescue. Philadelphia, Macrae 
Smith, 1966, 206 p. ill. ƒ 18,40. 

Stuurmanskunst 

KOEMAN, C., Atlantes neerlandici. 
Bibliography of terrestrial, maritime and celestial 
atlases and pilot books, published in the Netherlands 
up to 1880. Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum, 
5 vol. Vol. I : Van der AA-Blaeu, 1967. 
XXX, 382 p. 24 p. photographs, ƒ 215, --. 

WATERS, D. W. , The rutters of the sea. The sailing 
directions of Pierre Garcie. Chicago, Yale University 
Press, 1967, 522 p. ill. ƒ 84,60. 
This study of the first printed English and French tutters 
(books of sailing directions for pilots) includes facsimile 
reproductions of three of the first printed rutters and a 
transcription of the oldest known surviving English 
manuscript sailing directions. 
The author reviews the origins and compilation of pilot 
books and Garcie's original contributions to them, in 
particular his woodcuts of coastal elevations. 
(Uitgevers aankondiging). 

Het recht van de zee en zeerecht 

GARRON, ROBERT. , La responsabilité personnelle du 
capitaine de navire. Paris, Librairies Techniques, 1966. 
II, 184 p. (Collection de droit maritime et des transports, 
5). Thèse Aix-Marseille 1964. /kI. . , , , ,, 
' (Niet in de handel). 
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OOSTEN, I.F.C. VAN., Muiterij en zeerecht. 
Amsterdam, StichtingTVIO, 1967, 16 p. ill. 
(AO Reeks, 1190). ƒ 0,50. 

De schepeling 

ALGREN, N. Notes from a sea diary. New ed. 
London, Mayflower, 1967. 256 p. ƒ 2, 80. 

BRADFORD, G. , The secret of "Mary Celeste" 
and other sea fare. London, Foulsham, 1967. 
112 p. ill. ƒ 10,80. 

HANKE, HELMUT. Seemann, Tod und Teufel. 
Rostock, Hinstorff, 1967. 388 S. 
16 S. Abb. ƒ9,40. 

LANGLEY, H.D., Social reform in the United 
States Navy, 1798-1862. Urbana, University of 
Illinois Press, 1967. 309 p. ƒ 30,70. 

SMITH, PATSY ADAM. There was a ship. 
London, Angus & Robertson, 1967, 228 p. ill. 
ƒ 14,--. 
Miss Adam Smith's light-hearted and rumbustious 
account of six years aboard a small cargo ship off 
the Tasmanian coast makes a (wide) appeal. It is 
hard to think of a more agressively male world for a 
woman to invade, but the author's courage, good 
humour and generous affection are as obvious to the 
reader as they must have been to her shipmates who 
accepted her so readily as one of themselves. 
(The Times Literary Supplement, 28 December 1967). 

WILLIS, WILLIAM., The hundred livres of an Ancient 
Mariner. Laidon, Hutchinson, 1967. 192 p. ill. 
ƒ 15,30. 

ZIMMERMAN, J. F. , Impressment of American sea¬ 
men. New impr. London, Bailey Bros, for the 
Kennikat Press, 1967, 279 p. ƒ 30,70. 

Zeesport 

CHICHESTER, Sir FRANCIS. , Along the clipper 
way. New ed. London, Pan Books, 1967. 288 p. 

ƒ 3,35. 

CHICHESTER, Sir FRANCIS., Défi aux trois Caps. 
Sur la route des clippers. Paris, Arthaud, 1967, 320 p. 

ƒ 16,60. 

CHICHESTER, Sir FRANCIS., Einsam die See und 
der Himmel. Deutsch von Kurt und Heiko Wetzel. 
Berlin/Darmstadt/Wien, Ullstein Verlag, 1965. 
304 S. 15 Abb. 4 Bootsrissen, 9 Karten ƒ 22,80. 

CHICHESTER, SIR FRANCIS., Held der sieben Meere. 
Aus dem Englischen von Fritz Bolle und Alfred P. Zeller, 
durchgesehen von M. BUttner. München, Droemer Knaur 
Verlag, 1967. 352 S. 53 Fotos, davon 14 in Farbe 
und 18 Textillustr. ƒ 29, 70 

CHICHESTER, Sir FRANCIS., "Gipsy Moth" circles 
the world. London, Hodder & Stoughton, 1967, 228 p. 
ill. (some col. ) maps, ƒ 17, 50 

COLES, B.R. , Heavy weather sailing. London, 
Adlard Coles, 1967, 304 p. 28 pits, ƒ 36, —. 

LE SERREC, ROBERT. , Autour du monde. 5 ans 
3 la voile en thonier. Paris, Editions B. Arthaud, 
1967. 308 p. 25 heliogravures ƒ 16,60. 

MANRY, ROBERT. , Tinkerbelle. Allein über 
den Ozean. Wien, Molden, 1967, 256 S. 
8 S. Dokumentarbilder 1 Karte (Engelse uitgave 
Mededelingen nr. 14) ƒ 15,40. 

MOITESSIER, BERNARD. , Cap Horn 3 la voile. 
14000 milles sans escale. Paris, Editions B. Arthaud, 
1967. 324 p. plus de 50 illust. cartes, ƒ 16,60. 

MARRINER, J. Mariner in the Mediterranean. 
London, Adlaid Coles, 1967, 186 p. ill. ƒ 22, 50, 
The author of "Afloat in Europe" continues his 
voyaging in the Mediterranean from Southern 
France as far as Greece and Turkey. 
(Uitgevers aankondiging). 

SLOCUM, JOSHUA., Alleen in een kotter de 
wereld rond. Vert, uit het Engels door 
C. Craandijk en bewerkt door Anthony van 
Kampen. Hilversum, De Boer, 1967, 192 p. ill. 

ƒ 7,50. 
Op 27 juni 1898 beëindigde kapitein Joshua 
Slocum - een naam bekend onder alle zeelieden 
der zeven zeeën - zijn éénmansreis rond de we¬ 
reld in een kotter en kon hij de pessimisten, die 
voorspeld hadden dat hij nooit thuis zou zeilen, 
zeggen : "Kijk maats, hier ben ik weer, ik heb 
't geklaard! " 
Is Slocum's reis waard opnieuw in druk te ver¬ 
schijnen? Inderdaad zijn wij van oordeel dat dit 
het geval is. 
Het verhaal is niet verouderd, ondanks de 
oceaanreuzen van deze tijd, ondanks een fantas¬ 
tische toename van tonnage en snelheid, ondanks 
het feit dat de eerste de beste coaster wellicht 
zo'n zelfde reis met het grootste gemak zou vol¬ 
brengen. 
Wat Slocum deed was iets, dat in zijn tijd onge¬ 
hoord was : hij was de eerste zeiler die het waag¬ 
stuk ondernam volkomen eenzaam een reis rond 
de wereld te beginnen. 
Behalve de gevaren van zee en wind waren er nog 
andere gevaren, die van de mensen. 
Nauwkeuriger gezegd : van kannibalen, zeerovers 
en soortgelijk gespuis, dat een halve eeuw ge¬ 
leden de kusten van menige zee nog onherberg¬ 
zaam en zelfs levensgevaarlijk maakte. 
Het boek van Slocum is geen boek dat aan een 
bepaalde tijd is gebonden. 
Het is voor alle mannen van alle tijden, zolang 
er tenminste zeelui gevonden worden die de 
moed bezitten, groot avontuur te zoeken en zo¬ 
lang deze avonturiers bewonderaars vinden. 
(Uitgevers aankondiging). 

SMEETON, MILES., Una*fois suffit . . . 
En perdition au Cap Horn. 
Paris, Editions B. Arthaud, 1967, 312 p. 
46 dessins, cartes. ƒ 16,60. 
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CORRIGENDUM 

Op pag. 41, regel 15 van boven in Mededelingen 17 leze men " gnawing ", 

regel 29 " Stephanius " en 

regel 3 van onderen "Umiak ", 

alle in de eerste kolom. 

Helaas is de naam van H. W. Harten als de recensent van Samuel Pepys, Dagboek van een levensgenieter, 

op pag. 43 van Mededelingen 17 weggevallen. 

Addendum tot Noten Mededelingen 18, biz. 49, literatuur bij Artus GijseIs: 
W.Ph. Coolhaas, Aantekeningen en opmerkingen over 

de zoogenaamde Ambonsche Moord. 
Bijdragen Koninklijk Instituut 
Taal-, Land - en Volkenkunde van 
Nederlandsch Indië, Cl (1942), 
p. 49-93. 
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