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ARTIKELEN 

THE NAZI SEAMAN : PROPAGANDIST OF THE ’NEW GERMANY' * 

by Donald M. Me Kale 

When the historian interests himself in the proud story of boats, shipping, 
and seamen, he hardly expects to find himself examining the mass dissemination of 
propaganda and the calculated intervention by seamen into the political affairs of 
nations abroad. Yet, these were tasks purposely assigned to the German sailor who 
joined Adolf Hitler's National Socialist party and became a solid citizen of the 
"Third Reich." 

The Nazi party, as it attempted to do with all social and economic groups 
in German society, did its utmost to attract the seaman into its hallowed halls. 
Although Hitler did not seize political power until 1933, his effort to lure Germans 
in the seafaring and shipping trades began already in the spring of 1931. The Nazi 
leader's objective was mainly political in nature. He saw in the hearty travellers 
of the world's seas a valuable instrument for spreading National Socialist propaganda 
among Germans in foreign lands and serving as the connecting link between Nazis 
abroad and the Fatherland. Emphasizing the vital role of the seaman at its national 
congress in 1934, the party praised him as being the "ever-present contact man 
between Germany and Germans abroad. "1) 

The need to organize Germans abroad for National Socialism and employing 
seamen and ship hands to help accomplish this crucial work became apparent to Hitler 
and the party leadership at the end of 1930. As a consequence of the massive depres¬ 
sion and the party's hate campaign against the Weimar government, the Nazis had 
won their first smashing victory on a national scale in the Reichstag (national legis¬ 
lature) elections in September. Capturing political power now seemed to be a distinct 
possibility for the extremist, right-wing movement, and it began turning its attention 
to the German community outside the Reich. 

Consequently, the party's organization leader, Gregor Strasser, created a 
special "Seafarer Section" (Abteilung Seefahrt) within the Nazi movement's so-called 
"Foreign Department" (Auslands-Abteilung). The head of the Seafarer Section was 
Hans Reinhold, a retired Hamburg ship captain. Despite Reinhold's long experience 
guiding freighters sailing the world's oceans, he proved totally inadequate to build an 
organization to recruit men at the docks for Hitler. He was soon relieved of his post 
and even expelled from the party when he became implicated in a scandal involving 
the embezzlement of funds from the Seafarer Section. 2) 

In March 1932, as Hitler and his rapidly growing party started their final 
push to seize control of the government, the party reorganized the Section and made 
it independent of the Foreign Department. The Section began seriously to enlist men- 
many of them unemployed and hungry from the depression-in the huge harbors of 
Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Kiel, Rostock, and Stettin. With its headquarters 
in Hamburg and its new leader an influential Nazi member in the Reichstag, Kurt 
Thiele, the Section placed "contact men" on the Baltic and North Sea waterfronts. 
Among other duties, they held public "recruiting meetings" and placed packets (weigh¬ 
ing approximately two kilograms apiece) of Nazi propaganda material aboard freigh¬ 
ters bound for overseas ports. From the ships, the packets were smuggled ashore 
and sent to party groups and German colonies inland. By May, the Section counted 
688 members working loyally on 175 ships to sign up new party members. 3) 

The strongest opposition to the sudden flurry of Nazi activity came from the 
German communists. Thiele reported to Strasser, however, that such difficulties 
would eventually cease "because a large number of the seamen have visited Russian 
harbors, and the Bolshevist paradise no longer appeals to them." Moreover, to un¬ 
dercut further their communist competitors, Thiele and his organization secured jobs 

♦Footnotes see p. 75 The author is assistant professor at Georgia College, Milledgeville, Georgia, U.S.A. 
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for unemployed sailors and placed Nazi members on a larger number of different ships. 
Greater supplies of propaganda material were smuggled onto the ships, and a sophis¬ 
ticated courier service was established whereby the material could be transferred 
among ships docked in overseas harbors.4) 

As the depression intensified and Nazi political fortunes rose, the member¬ 
ship rolls and the organization of the Seafarer Section grew correspondingly. By the 
close of 1932, the Section had enrolled 2505 seamen for Hitler and distributed them 
among 371 ships. It published a monthly journal, "Der deutsche Seemann", and it 
counted among its members Nazis who travelled the seas, taught in schools that trained 
young seamen, and worked for shipping firms or shipbuilders. 5) Consequently, as 
Hitler was named German Chancellor on January 30, 1933, and the Third Reich began, 
his party possessed a well-organized nucleus of loyal seafarers anxious to serve the 
"new Germany." 

The value of the mariners to the Nazi regime became apparent immediately. 
While the propaganda which they spread (worshipping Hitler and his government) found 
its way into the hands of Nazi locals abroad 6), the material was also used to counter 
foreign public opinion that was adverse to National Socialism. Because of the brutal 
tenor of the government and its vigorous anti-semitic policies, world opinion was 
aroused against Hitlerism. In the United States, demonstrations occurred sporadical¬ 
ly in several east coast cities, and the House of Representatives (led by the New York 
congressman, Samuel Dickstein) voted 168 to 31 to investigate Nazi anti-American 
activities. A professor of English at the University of Berlin, Friedrich Schoenemann, 
shocked the German Academy of Political Science when he told its members that the 
typical American view of the "new Germany" was "the madman Hitler surrounded by 
butchers. "7) 

Nor was anti-Nazi feeling confined to America. In Czechoslovakia, the word 
"Hitler" was legally ruled a slanderous insult, and Nazi locals were banned in Rumania 
and South Africa. 8) Hitler, generally portrayed as insensitive, cold, and ruthless, was 
fully aware throughout his regime that the eyes of the world were on Germany. In a 
meeting of his cabinet in 1933, he summarized the relationship of propaganda to 
Germany's foreign situation: "We find ourselves politically in an isolation in the world 
from which we can only emerge if we are able to improve the mood abroad. "9) Thus, 
he proceeded rather cautiously until 1937 and 1938, restraining violent "individual 
actions" of Nazi members against Jews and pushing for the Olympic games to be played 
in Berlin to "raise our foreign reputation. "10) 

However, while some caution was exercised and the German Foreign Minis¬ 
try especially attempted to reassure suspicious governments abroad 11), several Nazi 
organizations and the Reich Propaganda Ministry were busy unloading tons of propa¬ 
ganda abroad through the merchant marine and the party's Seafarer Section. The Pro¬ 
paganda Ministry, headed by the master "indoctrinator", Josef Goebbels, kept the 
German ships loaded with books, pamphlets, and small brochures. The Ministry, for 
example, sent roughly ten thousand books per year to the United States before the 
war. 12) 

In numerous instances, however, the ships and their precious cargoes 
were raided by customs officials. When undeclared propaganda material was uncove¬ 
red, foreign suspicions were aroused substantially, and the efforts of more moderate 
elements (such as those in the Foreign Ministry) to retain Germany's friends abroad 
were frustrated. One of the grossest examples came on February 6, 1934, when cus¬ 
toms officials in New York seized three hundred pounds of pamphlets and circulars 
aboard the freighter "Este". The ship's cook and head of the Nazi cell that had been 
formed on the "Este", Martin Pallor, admitted that he had been ordered to smuggle 
the material into the United States and send it to various cities for distribution among 
party members (e.g. Fritz Gissibl in Chicago). 13) 

Beyond transporting party literature to all parts of the world, the Seafarer 
Section rendered the Nazi party and the government other valuable services. When¬ 
ever party groups abroad encountered open hostility to their activities (as, for exam¬ 
ple, in America), the German ships docked and permitted such groups to hold parties 
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and celebrations on board. In addition, children from German schools abroad were 
invited onto the docked ships for guided tours, "indoctrination sessions", and visits 
to the ships' bookstore (which always featured "Mein Kampf".14) 

Furthermore, the Nazi mariners often took their orders from German con¬ 
sulates and embassies. In some instances, the authorities ordered the ships to return 
disobedient Germans to the Reich. In May 1937, for example, a German diplomat in 
Argentina, Arthur Koch, was shipped home to be punished for selling military secrets. 
On other occasions, special passes for free travel on freighters were given to Natio¬ 
nal Socialists by the Hamburg-America and North German Lloyd lines. 15) Finally, in 
the late summer of 1936, many Nazi seamen and ships were dispatched to evacuate 
several thousand German refugees in Spain who were caught in the crossfire of the 
civil war. At the party's national congress in 1936, Hitler's deputy, Rudolf Hess, 
commented: "And following the Spanish experiences, Germans outside and their guest 
countries know that Germans abroad are not without protection, but that if they fall 
into trouble, new ships ready for battle and carrying proudly waving swastika flags 
will appear to supply protection!"16) 

The importance of the seaman's work became particularly evident within 
the Nazi party. In February 1934, the vital role of the Seafarer Section in serving 
Germans abroad was officially recognized by the' party leadership. The latter made 
the Section a major department within the party's rapidly growing institution for ad¬ 
ministering Reich citizens living abroad, the "Foreign Organization" (Auslands-Or- 
ganisation, AO). 17 ) Moreover, the Section was exempted from the "membership 
freeze" placed on the party in April 1933 by the movement's national treasurer, 
Franz Schwarz. Whereas most other party organizations could not actively recruit 
new members, the Seafarer Section could add freely to its membership rolls. How¬ 
ever, the leader of the Section, Ernst Biedermann, assured Schwarz "that only the 
model seaman will be accepted by us into the party. "18) 

As a result, the Seafarer Section was one of the few Nazi organizations 
after 1933 whose membership expanded considerably. While the Section enrolled 
roughly three thousand members by March 1933, it sported almost twenty-three 
thousand (of a possible fifty thousand seamen in the country) five years later. 19) The 
men were carefully organized on their ships into party cells (on vessels of less than 
fifty members) or local groups (more than fifty). Similar to other occupations under 
the National Socialists, a seafarer was doomed in his profession unless he became a 
party member; for those who did not, there were few promotions, jobs, or salary 
increases. 

Every boat had a Nazi cell leader or local group leader who was (more 
often than not) the ship's captain or the first officer. The leaders "drilled" the crew 
daily, and once at sea, the men were ordered to carry out their leaders' commands. 
If they disobeyed or failed to execute their duties to the full satisfaction of their su¬ 
periors, they were quickly punished. Even a person who failed to pay his party dues 
promptly could be expelled from the Seafarer Section and the Nazi movement by the 
Section's party court. 20) Such action invariably spelled disaster for the man-he lost 
his job and was cast out of the profession. Every Nazi sailor (including the unem¬ 
ployed) paid monthly party dues-captains, officers, full grade seamen, firemen, 
stewards, ordinary seamen, dishwashers, cooks, and mess stewards.21) 

Expulsion from the movement by the Section's party court or the court of 
the AO was always present to intimidate the seaman and force Nazi discipline on him. 
In early 1938, Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler's adjutant and the chief of the 
German security police, commanded the AO's court to prosecute the captain and 
first officer of the German passenger ship, "Milwaukee". The officers, Arthur Jost 
and Karl Dancker, were accused by the police head of tolerating disrespect toward 
Hitler and other Nazi leaders on board the ship and being involved in a homosexual 
clique. 

Apparently, Heydrich had sailed on the "Milwaukee" on a pleasure cruise 
to Greece in the spring of 1937, and he had been a first hand witness to the officers' 
behavior. In addition to emphasizing their homosexual inclinations, Heydrich testified 
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to the court that Jost and Dancker had refused to celebrate properly Hitler's birthday 
and that they had tolerated jokes in "extraordinarily tactless ways" about several Nazi 
leaders (namely Hermann Goring and Robert Ley) and the Nazi organization for wor¬ 
kers, the German Labor Front. Many aboard were workers who had "won" a vacation 
from the Labor Front's much ballyhooed organization, "Strength through Joy" (Kraft 
durch Freude). 

When the liner returned home to Hamburg, the Gestapo made "a number of 
arrests", and Jost and Dancker were taken into protective custody.22) Furthermore, 
Heydrich proposed to the court that Dancker be expelled from the Nazi party and re¬ 
moved from his job and that Jost be given a warning and a new post on the ship where 
he came "in no contact with any passengers." Hardly surprising, the court followed 
his advice, and the following year, Dancker committed suicide. 23) 

The AO's court and Heydrich were mainly concerned with forcing Germans 
on passenger liners to be enthusiastic about the Hitler regime, and above all, to ma¬ 
ke them put forth a favorable image for the foreigners on board. The organization of 
party groups on German ships became common knowledge to most of the world's go¬ 
vernments. The groups were hardly welcomed with "open arms", however. Some 
foreign political leaders like Lord Marley, a deputy speaker in the English House of 
Lords, resented them and refused to sail on German ships or boats that employed a 
large number of Germans. The United States' House of Representatives investigated 
German shipping operations closely, and a House Committee interrogated numerous 
officials of the Hamburg-America and North German Lloyd firms. 24) 

At home in the Reich, on the other hand, the Nazi mariners were praised 
and glorified by the party. A "national congress of seamen" was held annually, and 
the party's leaders attempted to bolster the seafarer's morale and sense of impor¬ 
tance by appearing and speaking at the conference. For example, Hess and Goebbels 
spoke to the first congress held in the Hamburg harbor in May 1935, and Walter 
Darré, Victor Lutze, and Schwarz sent congratulatory telegrams. In addition, a 
large home for seafarers" (Seemannsheim) in Stettin was purchased by the party in 
December 1937 to supply living quarters for seamen between excursions and a resort- 
style hotel for their vacationing wives and families. 25) 

The Seafarer Section served Germany and the Nazi party until the collapse 
of the Third Reich in 1945. The mariners enrolled remained a major part of the par¬ 
ty's Foreign Organization, and under their last leader, Karl Nahrath (a North German 
Lloyd official), the sailors continued to be indispensable cogs in the vast Nazi propa¬ 
ganda machine. The ships, throughout the World War, were supervised closely by 
five district administrators in Bremen, Hamburg, Stettin, Oslo, and Rotterdam. 26) 
Thus, the emphasis of the National Socialist seamen on careful organization and pro¬ 
paganda distribution never changed during the Third Reich. To the bitter end, the 
party's Seafarer Section faithfully supplied Germany's "everpresent contact men" 
with the outside world. Goebbels, comparing the German mariners to the Reich's 
diplomats, once remarked (and perhaps correctly) that while the diplomats were 
"envoys of their Empire," the seamen were "envoys of their people."27) 



EEN TEKENING VAN WILLEM VAN DE VELDE DE OUDE UIT 1672 * 

door J. Plaisier 

De tekeningen van Willem van de Velde de Oude hebben de naam in het algemeen betrouw¬ 
bare weergaven te zijn van gebeurtenissen, zoals die zich afgespeeld hebben. Over de 
lotgevallen ter zéé in zijn tijd zijn verschillende bronnen tot ons gekomen, die op een of 
andere wijze controle op die betrouwbaarheid mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld in 
het geval van de bij dit artikel afgedrukte tekening van een deel van de Nederlandse vloot 
op de dag na de slag bij Solebay op 7 juni 1672. Hiervoor staan onder meer ter beschik¬ 
king: een uitgebreid journaal van één van de op de tekening voorkomende schepen i), 
vlootlijsten 2) en seininstructies 3). Gezamenlijk geven zij aanwijzing van de graad van 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van een enkele, willekeurige tekening van Willem 
van de Velde de Oude. 

De slag bij Solebay en Willem van de Velde de Oude 

Om de gebeurtenis op de tekening beter te kunnen beoordelen is een kleine inleiding nut¬ 
tig. In begin mei 1672 was de oorlogsvloot onder De Ruyter in zee gestoken met als 
eerste doel zich met het Zeeuwse eskader onder Bankert te verenigen, om daarna de 
Engelsen aan te vallen vóór dezen zich met de Fransen samengevoegd zouden hebben. 
Het "uitpressen" van het Zeeuwse eskader ondervond door allerlei oorzaken vertraging, 
zodat Bankert met de Zeeuwse schepen niet eerder dan de 12de mei in zee kwam om 
zich bij De Ruyter te voegen. Onderwijl werd op de 14de mei de vereniging van de Engel¬ 
se met de Franse vloot een feit. Gedurende de daaropvolgende dagen hebben de Engels- 
Franse en de Nederlandse vloten elkaar enige malen in zicht gehad, maar tot een treffen 
is het niet gekomen. De vloot van de Geallieerden heeft zich daarna op de Engelse kust 
teruggetrokken in de baai van Southwold (Solebay), om water en andere behoeften in te 
nemen, totdat een op de buitenwacht gezonden Frans fregat in de vroege ochtend van de 
7de juni de Nederlandse vloot ontdekte. Deze kwam met volle zeilen en een gunstige 
noordoostenwind opzetten. 
De verbonden vloten lagen in een linie ten anker, evenwijdig aan de kust, die aldaar ten 
naastenbij noord-zuid loopt; de Engelsen vormden het noordelijke deel van de linie, de 
Fransen het zuidelijke. De Nederlanders naderden in twee linies achter elkaar: voorop 
in de eerste linie achttien schepen met achttien branders, daarachter eveneens in één 
linie het gros van de vloot. De meeste schepen van de verbondenen kapten hun kabels, 
mede omdat hun positie door de O.N.O. wind en de nabijheid van lager wal uiterst on¬ 
gunstig was, en gingen onder zeil. De Fransen naar het zuiden over stuurboord, de 
Engelsen naar het noorden over bakboord, waardoor de verbonden vloten zich van elkaar 
verwijderden. 
De Ruyter zond het deel van zijn vloot onder Bankert, dat het meest zuidelijk zeilde, 
om de zuid naar de Fransen om hen aan te vallen of in ieder geval in bedwang te houden. 
De Ruyter wierp zijn gehele verdere macht op de Engelsen, waarbij waarschijnlijk nog 
een deel van het eskader van Bankert, die zelf met een gering aantal schepen door de 
gunstige loefpositie volledig kon bepalen of en hoe hevig de aanval op de Fransen zou 
zijn. Reeds bij het naderen echter van de vijand flauwde de wind af, later zelfs tot 
windstilte. Eerst in de namiddag stak de wind weer op, waarbij de Engelsen direct 
door de wind gingen, daartoe ook gedwongen door de nabijheid van de wal en tevens 
met de bedoeling boven de Nederlanders te komen. De Ruyter evenwel ging eveneens 
om de zuid en liet alle zeilen bij zetten om de loef te houden en tevens Bankert te nade¬ 
ren. 4) 
Zo waren in grote lijnen de bewegingen van beide vloten in de slag bij Solebay. Volgens 
al genoemd journaal, namelijk dat van kapitein Kindt, vlaggekapitein van Van Genth, 
was 's avonds 9 uur de wind O.N.O., koers Z.O. De volgende morgen was de wind als 
voren, "de Engelschen" "staken van ons af om de N.N.W. en wij om de Z.O." Dit is 

* Noten achterin blz. 75 
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het ogenblik waarop de op de tekening weergegeven gebeurtenis zich af speelt. 
Een nadere toelichting behoeft ook de maker van deze tekening. Willem van de Velde de 
Oude is in 1611 te Leiden geboren. Hij trouwde in 1631 met Judith Adriaensdr. van 
Leeuwen, uit welk huwelijk Willem de Jonge en Adriaen geboren werden. Tussen 1634 
en 1636 verhuisde het gezin naar Amsterdam waar het na 1646 op het Nieuwe Waalsei- 
land voor de Montelbaanstoren nabij het U woonde. Bij tal van gelegenheden heeft' 
Willem van de Velde de Oude de oorlogsvloot vergezeld en op die tochten en tijdens 
zeeslagen vele tekeningen en schetsen gemaakt. Verder vervaardigde hij over dit on¬ 
derwerp penschilderingen en waarschijnlijk ook enkele schilderijen. Op 7 juni 1672 was 
hij nog op 's lands vloot; einde 1672 of begin 1673 vertrok hij naar Engeland "ziende dat 
hij tengevolge van de slechte toestanden hier niets kon uitrichten". 5) 
In totaal vervaardigt Willem van de Velde vóór, tijdens en na de slag bij Solebay onge¬ 
veer zeventig tekeningen, waarvan slechts enkele gedateerd zijn. Een deel ervan werd 
vrij zeker ter plaatse gemaakt, een ander deel later in Engeland, te Londen. Van deze 
kunnen verscheidene in opdracht en onder toezicht van de Hertog van York gemaakt zijn 
met de bedoeling er de gobelins naar te vervaardigen, die nog in Hampton Court aanwe¬ 
ns zijn. Deze onderscheiden zich van de andere door een hoge horizon. 
De hier behandelde tekening behoort tot de groep die tijdens Solebay gemaakt is 
Robinson vermeldt haar in zijn ’Van de Velde drawings’. Hij beschrijft de tekening als 
de Hollandse vloot 'under easy sail' en dateert haar abusievelijk op de avond van de 
slag. 6) 

De voorstelling 

Het is een gewassen tekening, voorstellende de Nederlandse vloot onder zeil. Het groot¬ 
ste deel van de vloot houdt van de beschouwer af, terwijl enkele schepen op tegengestel¬ 
de koers liggen. Aan de rand zijn bijschriften, die het gebeuren voldoende verduidelij- 
K6I1, 

Alvorens tot een gedetailleerde beschouwing van de voorstelling over te gaan, nog een 
laatste opmerking. Het identificeren van schepen wordt vergemakkelijkt door de voe¬ 
ring van vlaggen en wimpels en door de toppen, waarvan deze waaien. 
Voor de vloot in de dagen van Solebay golden de volgende regels: 

de luitenant-admiraal voert een grote driekleurvlag aan de grote mast, de vice- 
admiraal voert deze aan de fokkemast en de schout-bij-nacht aan de bezaansmast. 
Het eerste eskader onder De Ruyter voert een wimpel onder de vlag van de grote 
steng, het tweede onder Bankert voert een wimpel van de voorsteng en het derde 
onder Van Genth van de kruissteng. 

De schepen op de tekening voeren alle groot- en marszeilen, terwijl de meeste die van 
ons afhouden, bijliggen met de zeilen van de fokkemast tegen de mast, aldus vaart min¬ 
derend en wat verlijerend. Uit de schaduwen blijkt, dat het licht van links inkomt en de 
zon nog niet hoog aan de hemel staat. De meeste van de schepen zijn te identificeren 
dankzij de aantekeningen die door Van de Velde zelf zijn gemaakt of door conclusies 
uit andere gegevens te trekken. 
Wanneer we de tekening van links naar rechts beschouwen, treft ons een schip van bak¬ 
boord achteruit bezien met het onderschrift "Wapen van Utrecht". Het voert de wimpel 
van de grote steng en behoort tot het eskader van De Ruyter. Bij diens eskader behoor¬ 
den inderdaad twee schepen die "Utrecht" genoemd werden, namelijk de "Provincie van 
Utrecht" (kapitein Jan van Gelder) en de "Stad Utrecht" (kapitein Jan Bondt). Het is 
met uit te maken van welke van de twee hier sprake is. 7) In de verte bemerken we een 
schip van de boeg gezien met de vlag van de voorsteng waaiend. Het onderschrift is 
"Everts", waaruit te concluderen valt, dat hier sprake is van de vice-admiraal 
C. Evertsen met de "Zierikzee". 
Daarna komt de "Dolfijn", het grote schip op de voorgrond, gezien van bakboord achter¬ 
uit met het bijschrift "Van Gent doot, daer het lichaem van hem beneffens de gequeste 
int gallijodt gedaen werden". Het schip voert de admiraalsvlag van de grote steng en 
een wimpel aan de kruissteng en behoort dus tot het derde eskader. Een schetstekening 
daaronder vertoont de "Dolfijn" van de stuurboordboeg gezien, waar Van de Velde bij 
heeft aangetekend "söo macken". 
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Dan volgt een schip, dat geen grote vlaggen van de stengen laat waaien, wel een wimpel 
aan de grote steng met als onderschrift "ver hessen jonckher Johan van Lier". Hier¬ 
mee wordt de "Essen" bedoeld. Van de Velde heeft vrij zeker hier een vergissing ge¬ 
maakt. De "Essen" stond niet onder bevel van Johan van Lier maar van Philip de Mun- 
nick, terwijl Johan van Lier de "Leeuwen" commandeerde. Van een commandowisseling 
in het tijdsbestek rondom Solebay wordt nergens melding gemaakt. Bovendien voert het 
afgebeelde schip de wimpel van de grote steng en behoorde het tot het eskader van De 
Ruyter, terwijl de "Leeuwen" en de "Essen" tot dat van Van Genth behoorden. 
Het schip daarnaast heeft als bijschrift "D. Sweers" en heeft de wimpel aan de grote 
steng. Inderdaad was Swerius bevelhebber van de "Beschermer" en maakte deel uit 
van het eskader van De Ruyter. Hierna volgt een schip van de stuurboord boegzijde ge¬ 
zien met de aanduiding "visd. Liefde". Het voert de admiraalsvlag aan de voorsteng en 
de wimpel aan de grote mast. Het is de "Maagd van Dordrecht", die inderdaad tot De 
Ruyters eskader behoorde. Het volgende schip, enigszins op de voorgrond van achter 
en van bakboord gezien is de "Gouda" met het bijschrift "Gouda, De Haen schout-bij- 
nacht van esquadre(?) Van Gent". De vlag van de schout-bij-nacht wordt van de kruis¬ 
steng gevoerd, evenals de wimpel, aldus behorende tot het eskader van Van Genth. 
Daarnaast van stuurboordsboeg gezien de "Olifant" van vice-admiraal Sweers met er¬ 
onder "visd Sweers "Oliphant" met de admiraalsvlag aan de voorsteng. De wimpel is 
hierbij niet duidelijk, maar waait waarschijnlijk van de kruissteng. In de verte de 
"Oranje" van de boeg gezien onder schout-bij-nacht Matthijszoon ("Mijtijssen schout- 
bij-nach van Zeelant"). Vervolgens de "Comeetstar" van achteren gezien met als aan¬ 
duiding "Comeetstar" met de wimpel van de kruissteng en behorend tot het eskader van 
Van Genth. De vlag- en wimpelvoering van Matthijszoon plaatsen het schip in het eska¬ 
der van Bankert. Als laatste schip de "Hendrik Casimir" van schout-bij-nacht Bruyns- 
veld ('Bruinsvelt de ..") met de vlag van de schout-bij-nacht aan de kruissteng en 
wimpel aan de grote mast. 
Bij het beschouwen van de tekening valt het op dat de "Dolfijn", het grote admiraals¬ 
schip van Van Genth, met de gebeurtenissen daaromheen min of meer in het centrum 
van de belangstelling staat. Nu is er een journaal van kapitein Kindt, vlaggekapitein 
van Van Genth, bewaard gebleven, dat een uitvoerig verslag van de dag van de slag 
zelf en de achtste juni geeft. Warnsinck heeft het gepubliceerd. 8) Hierin wordt de si¬ 
tuatie, zoals die zich op de tekening voordoet, nauwkeurig beschreven. 
Het journaal eindigt op 7 juni als volgt: " ’s Avonds omtrent 9 uren scheidden de vloten 
van elkander (nadat wij tot dien tijd gedurig schutgevecht hadden gehouden);. Wij legden 
het om de zuid, de wind O. N. O. en N.O.t.Oosten, koers Z.O. en daaromtrent. De 
vijand lag met ons heen, de Engelschen aan bakboord en de Franschen aan stuurboord 
van ons. De kapitein Kindt voer aan boord van den heer De Ruyter, om van Zijn Edele 
te verstaan hoe dat wij het met de vlag zouden stellen, de welke order kreeg met de¬ 
zelve tot nader order te continueeren. Wij zagen terzelfder tijd verre te loefwaart 
achteruit een groot schip van den vijand branden, 's Nachts de koers als voren, met 
een mooi koeltje in de Hondewacht; zagen een schip van de onzen branden, hetgeen wij 
presumeerden van zijn eigen kruit gekomen te zijn. 
Den 8sten dito, Woensdag, 's Morgens de wind nog als voren: waren den geheelen nacht 
doende geweest met repareeren; waren zeer gedevaliseerd ... zagen de Engelschen te 
loefwaart van ons, doch zij staken van ons af, om de N.N.W., en wij om de Z.O. En 
wij stuurden het overleden lichaam van den Heer luitenant-admiraal Van Ghent zaliger, 
en 27 k 28 zware, zoo arm- als beenlooze gekwetsten naar de Maas om in het naaste 
verbandhuis gebracht te worden en hielden nog 34 gekwetsten aan boord. Bevonden 
mede op ons schip 10 dooden te hebben, die in de voorgaande bataille gebleven waren." 
Wanneer we de voorstelling nu nog eens bekijken, komen we tot de volgende conclusies. 
Het licht in de tekening komt duidelijk van links; het is een wat strijkend licht, kenne¬ 
lijk van de ochtendzon, dus komend van het oosten, wat overeenkomt met een ongeveer 
Z.O. koers van het grootste deel van de vloot. Het galjoot dat het lijk van de admiraal 
van Gent en de gekwetsten aan boord neemt, ligt aan de lijzijde van de "Dolfijn". Dit 
voert de admiraalsvlag aan de grote mast, ofschoon de admiraal zelf gesneuveld is. 
Dit blijven voeren van de vlag, zoals De Ruyter had gelast, heeft dus plaatsgevonden. 
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Ook de koers van de vloot op de tekening stemt overeen met die in het journaal vermeld 
De bevelhebbersvlaggen worden alle van de juiste stengen gevoerd: de kapiteins vlaggen 
van de "Utrecht", de "Essen", de "Beschermer" en de "Comeetstar", de schout-bij- 
nachtsvlaggen van de kruissteng van De Haan, Mathijszoon en Bruynsveld. 
Op een tekening van zo klein formaat is het op zijn minst opvallend, dat zelfs de wim¬ 
pels, die de indeling van de schepen van de eskaders aanduidden, op de juiste stengen 
geplaatst zijn. De wimpel aan de grote mast en behorend tot het eskader van De Ruyter 
wordt gevoerd door de "Utrecht", de "Essen", de "Beschermer" van David Swerius 
de "Maagd van Dordrecht" met vice-admiraal De Liefde en de "Hendrik Casimir" met 
schout-bij-nacht Bruynsveld. Hierbij is reeds opgemerkt dat Van de Velde wat betreft 
de "Essen" een vergissing heeft gemaakt, ook wat betreft de bevelvoering ervan Tot 
het tweede eskader van Bankert behoorden de "Oranje" van schout-bij-nacht Matthijs¬ 
zoon met de wimpel aan de voorsteng. Tot het derde eskader met de kruisstengwimpel 
behoorden de "Dolfijn", de "Gouda" van vice-admiraal De Haan, de "Olifant" van vice- 
admiraal Sweers en de "Comeetstar" onder kapitein Hendrik van Toll. De wimpels zijn 
alle op de tekening duidelijk aangegeven. 
Ik ben mij bewust met deze bijdrage geen groot nieuws gebracht te hebben. Wel meen ik 
erop gewezen te hebben, gestaafd door enige bewijzen uit betrouwbare bronnen, tot welk 
een graad van nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid Willem van de Velde de Oude 
ging op een tekening van zo geringe afmetingen. Deze is ongetwijfeld ter plaatse ge¬ 
maakt, in ieder geval de schets ervan. Het krabbeltje aan de onderzijde met het bij¬ 
schrift 'soo macken" wijst in die richting. Op de tekening zijn de lijnen aangezet met 
een fijn potlood, waardoor allerlei details naar voren gekomen zijn, die een betere be¬ 
oordeling mogelijk maakten. 9) 
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NEDERLANDERS OP DE FAER 0ER * 

door Ir. A.J. Beenhakker 

Inleiding 

De Faer 0er, eenzame eilandengroep in de Atlantische Oceaan, zijn in Ne¬ 
derland weinig bekend. Zelfs de naam met zijn ongewone spelling wordt op vele ma¬ 
nieren verbasterd. Meestal wordt hij weergegeven in de Deense vorm, die ook hier is 
gebruikt. In de landstaal zelf is het "F^royar", d.w. z. schapeneilanden. Zij behoren 
tot Denemarken, maar hebben sinds 1948 een grote mate van zelfbestuur. Er wonen 
ongeveer 35. 000 mensen, die een eigen taal spreken, welke verwant is met IJslands 
en Westnoors. 

Hoewel de betrekkingen tussen Nederland en de Faer 0er nooit zo intensief 
zijn geweest, hebben ze in de 17de en 18de eeuw wel enige betekenis gehad. In het vol¬ 
gende zal blijken, dat de relaties met Holland op de eilanden hun sporen nog hebben 
nagelaten; op dergelijke geïsoleerde eilandengroepen is men trouwens lang van memo¬ 
rie. Maar ook in Nederland hebben de wollen kousen van de Faer 0er een tijdlang een 
zekere faam genoten. De literatuur over dit onderwerp is schaars. Er is in het Neder¬ 
lands slechts één boek over de Faer 0er verschenen, nl. van Piebenga (20), dat zeer 
betrouwbaar is, maar op de historische relaties nauwelijks ingaat. Marie Simon 
Thomas (23) geeft terloops vrij veel informatie over de Faer (Der. Haar prachtige 
werk is echter gericht op Ijsland en zij heeft de bronnen, die speciaal op de Faer 0er 
etrekking hebben, niet geraadpleegd. In het volgende zal een poging worden gedaan 

om datgene, wat uit gedrukte bronnen kon worden verzameld, in een samenhaneend 
verhaal weer te geven. 

Na enkele incidentele contacten in de Middeleeuwen valt het hoogtepunt van 
de relaties in de 17de eeuw. Zij zijn van gevarieerde aard: visserij, handel, smokkel 
scheepsrampen, en hadden slechts zelden een meer permanent karakter. Het is vrij-' 
wel onmogelijk om deze aspecten afzonderlijk te behandelen, omdat de vissers dik¬ 
wijls ook pmokkel bedreven en een scheepsongeluk ook tot handel kon leiden. Daarom 
is gekozen voor een strikt chronologische volgorde. 

De Friezen 

Het vroegste bericht over contacten tussen de Faer 0er en de lage landen 
eeft een fascinerend karakter: het gaat tot legendarische tijden terug en vormt een 

raadselachtig hoofdstuk in de allervroegste geschiedenis van de eilanden. De eer van 
de ontdekking van de Faer 0er komt ongetwijfeld toe aan Ierse monniken, die de stilte 
van de oceaan zochten om dichter bij het goddelijk mysterie te kunnen zijn. Maar pas 
de Noormannen onder Grim Kamban gingen omstreeks 825 over tot permanente vesti¬ 
ging. Over deze vroegste tijden zijn de bronnen vaag en legendarisch; het is echter 
zeker dat de oudste immigranten afkomstig waren uit Rogaland in West-Noorwegen. 

Een oude en algemeen overgeleverde legende vertelt echter, dat toen de 
bewoners omstreeks het jaar 1000 tot het Christendom waren bekeerd, heidense Frie- 
zen zich vestigden op de uiterste zuidpunt van de eilandengroep, Akraberg op het ei- 
and Sudhuroy. Zij bemoeiden zich niet met de andere bewoners, maar lieten hen onge¬ 

moeid. Zij beoefenden de zeeroverij en vormden een afzonderlijke en onafhankelijke 
bevolkingsgroep met een eigen taal, die uiteindelijk door de zwarte dood werd gedeci¬ 
meerd. De hoofdman van de kleine overgebleven groep, bekend als "de boer van Akra¬ 
berg speelde later nog een rol als leider van een opstand van Ftfroyingers tegen hun 
bisschop, toen deze zware schattingen wilde heffen voor de bouw van de kathedraal in 
Kirkjubp. Alle details van deze legende hoeven hier niet vermeld te worden. Hij wordt 

* Noten achterin blz. 76 
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in hoofdzaak overgenomen door Piebenga (20) en verder behandeld in een zeer uitvoe¬ 
rig en gedocumenteerd artikel van Hoekema (11). Ons intrigeert echter wel de vraag 
ot deze legende op historische gronden berust. 

. Pe feiten zijn schaars. Historische bronnen over deze Friese kolonie zijn 
met bekend, en de Akraberg is onderhevig aan een sterke erosie, zodat de woonplaats 
van de Friezen naar alle waarschijnlijkheid al in zee is verdwenen; in de 19de eeuw 
schijnen er nog bewoningsresten zichtbaar te zijn geweest. Toch maakt dit verhaal 
waarin de Friezen met name genoemd worden, de indruk op een historische basis te 
berusten, te meer omdat op sommige oude kaarten het eiland "Frislanda" voorkomt 
tussen Groot-Brittannië en Ijsland. Dit gaat veelal terug op een bericht van de Vene- 
tiaan Nicolo Zeno uit 1558, maar komt al sinds de 14de eeuw voor (11, p.81). De 
zwarte dood, die voor de kolonie zulke desastreuze gevolgen zou hebben gehad is 
waarschijnlijk de pestepidemie van 1349-1350 (11, p.73). Een opstand vond plaats te¬ 
gen bisschop Erlendur (1269-1308), dus vóór de pestepidemie. Het tijdstip van vesti¬ 
ging van de Friezen zal dus in elk geval vóór 1300 zijn geweest. 

. Verscheidene malen is een poging gedaan om de landing van de Friezen in 
historisch perspectief te plaatsen. Zo meende Schr</ter, dat de landing van de Friezen 
zelfs nog vóór die van de Noren zou zijn gevallen, dus vóór + 825 (11, p.77). Joensen 
egt verband met de maatregelen, die koning Abel van Denemarken in 1252 tegen de 

Noordfriezen nam; enkelen uit die streek zouden dan naar de Faer 0er uitgeweken 
zijn (11, p. 78). De eerste suggestie lijkt te vroeg, de tweede rijkelijk laat om met de 
legende in overeenstemming te zijn. 

Eén mogelijkheid is voor zover ons bekend nog niet genoemd, hoewel in dit 
geval een historische aanwijzing bestaat. De llde-eeuwse kroniekschrijver Adam van 
Bremen, die als een betrouwbare bron beschouwd wordt, vermeldt namelijk, dat ten 
tijde van bisschop Alebrand van Hamburg, d.w.z. omstreeks 1035-1040, enkele 
Friezen een tocht maakten naar het noorden en onder meer op Ijsland kwamen. Zij 
zetten hun tocht naar het noorden voort, maar kwamen onder de kust van een vreemd 
en onherbergzaam land in dusdanige sterke zeestromingen terecht, dat zij een deel 
van hun vloot uit het oog verloren. Deze schepen hebben zij niet teruggezien. De over¬ 
geblevenen kwamen na vele avonturen uiteindelijk weer behouden in hun thuishaven 
Bremen aan (2, IV 40-41; 3; 8). 

Uit dit verhaal, dat kort voor Adams tijd moet zijn gebeurd, blijkt dat en¬ 
kele Friese schepen omstreeks 1035-1040 op een tocht naar de kusten van Ijsland en 
Groenland zijn vermist, zonder dat men zekerheid heeft dat ze vergaan zijn. Het is 
dus niet onmogelijk, dat deze schepen uiteindelijk op de Faer 0er zijn aangeland, en 
dat de schepelingen zich daar hebben gevestigd. Dat ze zeeroof bedreven, wordt be¬ 
vestigd door Adam van Bremen, want ook de teruggekeerde Friezen gaven toe op 
rooftocht te zijn geweest. Waarschijnlijk hadden zij geen vrouwen bij zich; in dat ge¬ 
val moet vrijwillig of met geweld toch enige vermenging hebben plaatsgevonden In 
elk geval waren deze Friezen geen heidenen meer (Adam van Bremen vermeldt uit¬ 
drukkelijk hun verering voor St. Willehadus), maar het ligt wel in de lijn van de 
Friese traditie om een grote onafhankelijkheid ten opzichte van het kerkdijk gezag: te 
handhaven. J & & 

Uiteraard blijft dit alles een veronderstelling zonder enig bewijs, maar in 
elk geval zijn er enkele historische aanwijzingen voor de juistheid van de legende. We 
mogen dus voorzichtig de hypothese opperen, dat enkele schepen uit de omgeving van 
Bremen omstreeks 1040 op Sudhuroy zijn gestrand, en dat de bemanning daar een 
min of meer afgezonderde gemeenschap van zeelieden (en wellicht zeerovers) hebben 
gevormd, die weinig contacten met de overige bewoners onderhield. Zij leefden ove¬ 
rigens niet uitsluitend van zeeroof, wat gezien de geringe scheepvaart in die dagen 
ook hoogst onwaarschijnlijk zou zijnr maar bedreven ook landbouw, zoals de legende 
uitdrukkelijk vermeldt (22). Zij zullen zich als afzonderlijke groep hebben gehand¬ 
haafd tot de pestepidemie van 1349-1350. Omdat zij als zeelieden meer contact met 
de buitenwereld zullen hebben gehad dan hun mede-eilanders, kunnen zij de naam 
"Frislanda" voor de Faer 0er hebben verbreid. 

13 



Bisschop Gozewijn 

Een volgend incidenteel contact vermelden we slechts terloops, omdat 
Scholtens er al een uitvoerige studie aan heeft gewijd (21). Het is wel een opmerkens¬ 
waardig geval, namelijk een Nederlander die bisschop op Ijsland werd. Het was de 
Karthuizer Gozewijn Comhair (+ 1375-1447), afkomstig uit Zaltbommel. Van 1435 tot 
1447 was hij bisschop van SkSlholt op Ijsland, en als zodanig van 1442 tot 1443 ook 
waarnemend bisschop van de Faer 0er (24, p.28). Of hij ooit op de Faer 0er is ge¬ 
weest, is niet zeker, maar wel waarschijnlijk, want het is bekend dat hij tijdens zijn 
pontificaat verscheidene reizen naar Engeland maakte, en een tussenlanding op de 
Faer 0er ligt dan wel voor de hand. Hij stond bekend als een uitmuntend herder, maar 
voor de Faer 0er is zijn interregnum waarschijnlijk te kort geweest voor blijvende 
resultaten. Over gebeurtenissen tijdens zijn ambtsperiode is tenminste niets bekend. 

Eerste handelscontacten 

Pas sinds de 17de eeuw is sprake van geregelde contacten tussen Nederland 
en de Faer 0er. De eerste berichten daarover dateren uit het begin van die eeuw en 
sindsdien volgen de berichten elkaar vrij geregeld op. Steeds blijft het een avontuur¬ 
lijke geschiedenis, want vele van deze contacten waren illegaal. In 1602 vaardigde 
namelijk koning Christiaan IV van Denemarken een verordening uit, waarin hij zich 
het recht voorbehield om de gehele handel met Ijsland en de Faer 0er te controleren 
en naar believen uit te geven (23, p.16). Ook de visserij werd veelal gerekend onder 
dit monopolie te vallen. Deze periode van handelsmonopolie heeft tot 1787 geduurd, 
tot groot nadeel van de IJslanders en Fe(royingers. Wel wisselden de concessionaris¬ 
sen, en daarbij hebben, zoals we zullen zien, ook Hollanders nog een rol gespeeld. 
Maar in het algemeen werd contact met buitenlandse kooplieden als smokkel beschouwd, 
en het deed er dan weinig toe, of deze contacten vrijwillig of noodgedwongen (schip¬ 
breuk, hongersnood) waren. 

In diezelfde tijd ontstond bij Hollandse reders een levendige belangstelling 
voor het noorden. Het ging daarbij in de eerste plaats om walvisvaart en kabeljauw- 
visserij. De Hollandse haringvissers kwamen nooit zo ver noordelijk (5). Het Deense 
monopolie werd, wat de visserij betreft, door de Hollanders nooit erkend (23, p.55). 
Natuurlijk konden deze reizen niet plaatshebben zonder contacten met de bewoners 
van de eilanden, maar de handel kwam toch slechts op de tweede plaats en werd be¬ 
schouwd als een speculatief nevenbedrijf. Aan de andere kant waren deze contacten 
voor de eenzame eilanden wel degelijk van belang. De monopoliehouders verwaar¬ 
loosden hun taak dikwijls schromelijk en smokkelhandel met de incidenteel passeren¬ 
de Hollanders leverde de mogelijkheid op van wat extra uitwisseling van goederen. 
Daarnevens maakten de Hollandse schippers ook wel handelsreizen in dienst van de 
Deense monopoliehouders. "De geoctroyeerde negotianten op Ijsland en Fero hebben 
voor gebruyck haer alle jaeren te bedienen van een goet getal Nederlantsche fluyt- 
schepen om hare IJslandsche coopmanschappen van die eylanden in dit rijck en oock 
wel directe naer Hollant te brengen", aldus schreef Jacob le Maire, onze resident te 
Kopenhagen, op 13 maart 1677 naar de Staten van Holland (23, p.77). Maar ook bij 
deze officiële handel trachtte men dikwijls nog wat bijverdiénste te krijgen door za¬ 
ken voor eigen rekening. 

Deze smokkelhandel bleek al spoedig een grote omvang te hebben aangeno¬ 
men. Reeds in 1616 klaagde Christiaan IV, dat onze walvisvaarders op de kusten van 
Noorwegen, Ijsland en de Faer 0er visten en zelfs aan land kwamen (23, p.55). Ern¬ 
stiger echter werden de moeilijkheden pas, toen de IJslandse Compagnie, die in 1631 
het monopolie had verworven, het recht kreeg deze schepen op te brengen. Op 28 de¬ 
cember 1631 zond de koning nogmaals een missive aan de Staten-Generaal, waarin 
hij klaagt over de veelvuldige smokkel van de Hollanders op Ijsland (23, p.79). 
Merkwaardigerwijs speelde de Delfhavense koopman Jacob Sebastiaansz. Coel] die 
zich in Kopenhagen had gevestigd, een belangrijke rol als verdediger van het Deense 
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^°7£°iie; rdafrbij maakte Wj wel gebruik van Hollandse schepen! (23 p 58) In ianu 
«n 1648 volgde nog eens een protest bij de Staten-Generaal, Smaal oveigebracht 
oor de Deense resident in Holland, Martin Tancke (23, p. 84). De Staten-Generaal 

reageerden hierop, zoals in alle dergelijke gevallen, uiterst laconiek. 

een Holland7S t0t 745’ VÓ6r Wij een exact bericht bezitten over 
T u iPJaLde Faer ®er aandoet- In dat jaar raakte namelijk de Hollandse 

ïpper Reehert Olluffsen te Klakksvik betrokken bij een incident, waarbij de koopman 

irZl Ztek E^e!L°L1Ufffen a7 7°rd WaS’ Zijli meS tr0k’ De oorzaai was eePn " S ?at aen Engelse kapitein, die daar ook in de haven was, een poging zou doen 
de Hollander te kapen. Het liep overigens met een sisser af (13) SiiSsdien wor- 

IJsniand Zor^rdt^Tf ShVakGriLdf,hTOnnen gen°emd’ meestal in combinatie met Ijsland. Zo wordt in februari 1648 de "Fesant" van schipper Jan Pietersz Geel van 
F«Pr °r, ng0 Davelaer te Amsterdam bevracht voor een reis naar Ijsland de 
Faer 0er, en alle vrije en onvrije plaatsen om de noord" (23, p.85) ’ 
. , . . „Ean Soed beeld van de wijze van bevrachten krijgen ’wij’bij het contract van 
het sc^p "Abrahams Offerande", groot 80 last, schipper Jan Reyersz van Krimrin 
door de bevrachter Bastiaen Starreman te Rotterdam in maart 1655 Dit schip z™7 
™nJT T naar Sch°tland, Ierland, Shetland, Faer 0er of Ijsland of andere 
vnje plaatsen om de noord, om dan visserij of negotie te bedrijven zoals het uitknmt 
en de bevrachter goeddunkt. Een dergelijk contract was dus zeer vaag en elke gele 
genheid om geld te verdienen kon worden aangegrepen. In deze gevallen hebben we 
“ geen mtsluitsel of het schip werkelijk op de Faer 0er is geweest. Het genoem- 

had (23P Tm e7niWfifil°P ,IJh geC°7iSqUeerd’ wat een hele diplomatieke nasleep 
nad (28, p.86). In 1661 volgde een confiscatie op de Faer 0er zelf. Op 26 november 
van dat j aar werd het schip "Het Eylandt" van Enkhuizen, schipper Adrian Jans dn Pau 
stuurmg" Isbrant Dirichsdn Suart, op Sudhuroy betrapt bij het drijven van handel meT’ 

bf“?n®rs- et sch\P werd tegen een borgtocht van 400 rijksdaalders vrijgelaten 

“r'ïïeS meTrtnl,1;S “ ‘S "ie‘ ^ 

Trellund 

Een periode van grotere activiteit begint in 1660. In dat jaar verwierf de 
Deense koopman Jonas Trellund, die zich in Amsterdam had gevestigd en met een 

de no7rdS<F*™™*’ bepaalde privileges voor,de hZeTom 

rrenXT«eJrreeTi:ttdn^éenWaS ^ ^ ^^en hadden de^oSZers 

drrrdng7o°'f^ d1* dl® d°or de eilanders zelf tot kousen werd verwerkt, en deze vonden veel af¬ 
trek in de Nederlanden. De Amsterdamse handelaar Philips Pelt was de voornaamste 
importeur van kousen, maar in 1663 ging deze handel op Irellund over! Leze paSe 

e zaken grootscheeps aan. Hij kwam op het idee om op de Faer 0er zelf een laken- 
wevemj te stichten om tot een hogere produktie en een beter produkt te komen dan 

ZtZTJtteLTu rnerS* ? 166? 6en Pl06g °nder leiding Cla^llsemer, 
777 * d wolkammers Augustijn en Robreham La Motte en Jacques Lempreur 

de drapeniers Fihps Koorn en Jacob Gerritsz scheep naar Tórshavn. Zij hadden ’ 
as opdracht 'te werken met wolplaten, scheyden, cammen ende spinnen ende alles 

TtZt VT bfSelve Werk beh°0rt’ ende alle 'tselve d’inwoonders van Fero voor- 
ïantrW1JSe7 ei\de leeren"* Het volgend jaar kwam met het schip van 
Jan Claesz. Schulperoort ook nog Johannes Pietersz.van Leeuwarden aan Hij zou 
moeten "gehoorsamen en getrouwelijck werken, en zich niet te buyten gaan met dron- 
d'inwooSr11 °f in gebreke b!ijven te gehoorsamen of twist off crackeel te zoeken met 
oue Trrtt7X7 77’ ““f met deselve in Soede eendracht te leven ende de publi- 
q e kereke aldaer te frequenteeren op Sondage ende heylige dage, als 't niet eeoor 
looft is te wereken". Voor zover bekend is van dit experiment's terecMgefomen. 
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We horen er tenminste niets meer van (23, p. 118). 
Trellund had nog meer activiteiten op de Faer 0er, die ook niet altijd suc¬ 

cesvol afliepen. Paulus Pelt, met wie hij geregeld samenwerkte, zond in 1662 " 't 
Blaeuwe Schaep" van schipper Michiel Pouwelsz.uit Rotterdam naar Usland. Dit werd 
een bijzonder ongelukkige reis: de eerste maal viel het schip in handen van Portugese 
kapers; nadat het schip was teruggekocht voer het opnieuw uit, maar liep toen zware 
averij op en moest zijn lading in Tórshavn van de hand doen. Zwaar gehavend en zo 
lek als een mandje keerde het "Schaep" via Noorwegen naar Holland terug (23, p.107). 
Nog in hetzelfde jaar voer ook de "Cleyne St. Joris" van schipper Dirck Willems'z. 
Topent uit Venhuizen voor Pelt naar de Faer 0er (23, p.107). In 1663 maakte dit schip 
nog een reis, samen met "d'Eendracht" van Claes Bolder uit Hamburg (23, p.118). 
Dat de handel met Holland voor de F^royingers een belangrijk contact was,' bleek 
toen in 1662 de kerkklok van het dorp Eidhi was gebarsten. De beschadigde klok werd 
naar Holland gebracht om opnieuw gegoten te worden en keerde het volgend jaar her¬ 
steld terug. Hij draagt het opschrift: "Gerard Koster me fecit Amstelredami Anno 
1662" (18). Wij mogen veronderstellen dat de klok de beide malen met de "Cleyne 
St. Joris" werd vervoerd; dit schip maakte immers twee achtereenvolgende reizen in 
de genoemde jaren. 

Al konden Trellund en Pelt nu legaal handel drijven, er bleven blijkbaar 
onwettige concurrenten in de buurt. In 1664 werden op de Faer 0er goederen verbeurd 
verklaard van vier mannen, die illegale handel met Hollanders hadden gedreven. Het 
waren Joen Mortensen uit Tradhir, Joen Jacobsen van Skarvanes, Olie Rasmussen en 
Hans Mortenspen, beiden van Sküvoy (14, p.279). In dat jaar bevrachtte ook Trellund 
een schip, namelijk "d'Eendragt" van Jacob Jansz. van der Voorden uit Rotterdam. 
Dit schip werd echter uit de koers geslagen en verongelukte bij Skardhsvfk op Ijsland 
(23, p.120). In het oorlogsjaar 1666 maakte "d'Jonge Backer" van schipper Claes 
Albertsz. den Uyl van Amsterdam voor Arnout Pelt een geslaagde reis naar de Faer 
0er (23, p.128). 

Oorlog voerde ook schepen onvrijwillig naar de Faer 0er. Begin mei 1667 
werden twee Hollandse schepen door een Ierse kaper achtervolgd; zij zochten hun 
toevlucht binnen de haven van Tórshavn, terwijl de kaper buiten voor het eiland Nólsoy 
bleef wachten. De Hollanders werden prompt door de landvoogd gevangen genomen 
wegens poging tot smokkel. Schipper Jon Jonss^n Timmermand en stuurman Cornelis 
Janspn van het schip "Haabet" ("De Hoop") beriepen zich op noodweer, en dit werd 
geaccepteerd. De schipper en stuurman van het andere schip, de galjoot "Het Wapen 
van Zeelandt" van Enkhuizen, betaalden echter 600 gulden boete. Dit waren Tonnis 
Clauison Rosonobell en Jacob Hendrichs^n (16, p.19, 21). 

Inmiddels was de glorietijd van Trellund al voorbij. Hij had zich diep in de 
schulden gewerkt en moest in 1669 met de noorderzon vertrekken. Noch in Denemar¬ 
ken, noch in Holland kon hij zich nog vertonen. Zijn positie werd toen min of meer 
overgenomen door de Deense zeekapitein Cort Sivertsen Adeler, die eveneens met de 
familie Pelt verwant was. Hij was een bekwamer financier, maar overleed al in 
1675 (23, .p. 126-127). 

Schipbreuk en honger 

De laatste decennia van de 17de eeuw brengen vooral rampzalige berichten: 
schipbreuken, confiscaties en hongersnood. De Hollanders waren hun goede contacten 
met de monopoliehouders weer kwijt en werden weer als vanouds als smokkelaars be¬ 
schouwd. In 1667 deed zich een spectaculaire stranding voor. De retourvloot uit Indië 
had onder commando van Johan van Dam, landvoogd van Ambon, de route om de noord 
gekozen wegens de onveiligheid in het Kanaal. De vloot, die uit twaalf schepen be¬ 
stond, zette koers naar de Faer 0e,r, maar op 17 september stak een hevige zuider- 
storm op, die de schepen volkomen uit elkaar dreef. Pas na twee weken kon de com- 
mandeur zijn schepen weer bij elkaar krijgen onder Hvalba en op 1 oktober liep hij in 
Tórshavn binnen. Maar intussen waren twee schepen verloren gegaan: "Het Wapen 
van Amsterdam" was gestrand op Ijsland, de "Walcheren" op de Faer 0er (23, p.256). 
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Dit laatste schip had met twee andere zijn toevlucht gezocht in de Vestmannasund De 
twee lotgenoten konden zich in veiligheid stellen te Vestmanna, maar de "Walcheren" 

kwam dLT w ? tUSSen KVlVlk 611 Leynar* Een Sroot deel van de bemanning 
lupn hnï °m v , / Een aSent van de V. O. C., Jan van Couwenburgh, blief 
met een boot en enkele matrozen van een ander schip achter om de lading te bergen. 

at ging echter niet zo gemakkelijk, want het wrak sloeg los en strandde nog eens on 

MiSnesy(lfnohe 21)aMe ^ 660 keer’ 611 uiteindelijk zonk het op de kust van 

De plaatselijke bevolking verdiende een goed bergloon, en was ook voor 
eigen rekening actief. Ook Jan van Couwenburgh behartigde zijn eigen zaken beter dan 
die van zijn opdrachtgever. Hij verkocht namelijk een deel van de lading voor eigen 
TnohmngAaan tWGe VJielandse schippers, die voor rekening van Arnout Pelt voeren- 
"TuffVm,Alï!fSZ *“5® galj°ot "Carelshaven" en Siewert Jansz. Bravenhaen van de 
Juffrouw Maria". Bravenhaen was al op 21 mei 1667 aangekomen (17, p 23)- het is 

met geheel duidelijk of hij al die tijd op de eilanden is gebleven of special voor de 

AmSIfdam ^iff H°m? F3’ P’259A n°0t 10)‘ In Glk geVal VOerde Jochem Amesz.in Amsterdam een Uding katoen en zijde aan. In totaal bracht de berging nog ƒ 9700 - 
op. Op de eilanden ontstond intussen een levendige handel in de geborgen goederen: 
zijden gewaden, Oostindische tafelkleden, peper, edelstenen, goud, zilver kristal- 
kortom, het was een grote gebeurtenis voor de F^royingers (if no. 21) Van Couwén 

Tv, ZlLh2e‘f n°g ‘e redden wat er te "edden ^1 en overstroomde het* landsbestuur met klachten over strandjutterij door de bewoners van Midhvógur S«(r- 
St£vmovMd>nfS £17i P-29"46)” bi één geval had hij succes: de predikant van Zuid- 
, 5 f y' die toch al in ongenade was bij de overheid, verloor zijn ambt toen hij be¬ 
trapt werd op heling (23, p,259). Van Couwenburgh vertrok eerst op 29 mei 1668- 
met een zucht van verlichting zag het landsbestuur hem gaan (17, p.46). Maar het was 
voor de eilanders een onvergetelijk jaar geweest. Nog in februari 1871 warden ^ 

kochMl11 no" d®"Walcheren" bi5 Mikines opgevist en voor 2000 rijksdaalders ver- 

i «79 h De volgende Jaren waren voor de Faer 0er minder gunstig en in 1670 en 
7?i7n2-hT?ff n We ™6r k?ngerS,nood- Bravenhaen, die ook nu weer ter plaatse was met 
zijn Juffrouw Maria ', maakte verschillende reizen om uit Nederland de meest nood¬ 
zakelijke goederen in te voeren. In juli 1670 voerde hij inderdaad een complete super- 
^i^^anLrh0gge’ ge,rst’ mout’ zout> wijn, anijs, tabak, stijfsel, textiel, naalden, 
spijkers schoenen, kruit, specerijen en nog veel meer. Ook in 1672 kwam hij met 
evensmiddelen binnen. De bevolking was hem uiterst dankbaar, maar ondanks de 

a°°dt1°e®tand traden de autoriteiten streng op tegen deze ongeoorloofde handel. In ver- 

a5 passim)™0688611 m°eSten de inwoners boeten; Bravenhaen zelf ontsprong de dans 

ïn 1670 horen we één van de zeldzame berichten, dat onder de Faer 0er 
ZTfJ ^erd gevist- Twee stuurlieden uit Zierikzee, Cornelis Leendertsz. Vrolijck en 
Jan Jansz Swartooch, verkochten hun vangst in Maassluis op de markt (23 p 158) 
Over het algemeen werd op de Faer 0er slechts handel gedreven en voer men Voor de 
kabeljauwvangst door naar Usland. 

upr ,.]loDf rir°!e °P de ®mokkelhandel werd in deze jaren bijzonder streng en 
schillende Nederlandse schepen kwamen daardoor in moeilijkheden. Schipper Obbe 

Luytjes van de galjoot "De Flygende Koe" raakte in 1671 in een ingewikkelde zaak 
’ HlJ ariaveerde °p 8 september 1671, op weg van Groenland naar Kopenha- 

gen. De predikant Lucas Debes stond op het punt om naar Denemarken te vertrekken 
ua?aakb3Jan de gelegenheid gebruik om aan Luytjes een partij goederen (vis, boter, 
huiden en traan) mee te geven, waarmee hij in Denemarken in zijn onderhoud zou 
voorzien. Geld was blijkbaar zeldzaam op de eilanden en men nam zijn levensonder- 

Hna ara Te«!P 6611 gr°te reiS* Maar in dit Seval het “iet door: al bezwoer 
ebes, dat hij slechts eigen goederen meegaf, zonder oogmerk van smokkelhandel 

en dat geen Deens schip beschikbaar was, een dergelijke transactie was ongeoorloofd. 
Nu was Debes met de eerste de beste; hij was proost van de eilanden, bekend letter¬ 
kundige en algemeen geacht en geliefd. Hij kwam er uiteindelijk zonder confiscatie 
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af (15, p. 153-156). Blijkbaar boterde het tussen de Nederlanders onderling ook niet 
geheel, of men was bang voor repressailles: Debes had eerst een contract afgesloten 
met schipper Cornelis Hendrickson van Amsterdam, maar deze was helemaal niet 
komen opdagen, en Luytjes werd nota bene verraden door een collega, Kempe Tie- 
sOns! 

Op 30 oktober 1674 volgde weer een schipbreuk: de "Koning David" van 
Amsterdam, schipper Geert Janssen Koninck uit Enkhuizen, liep midden in de nacht 
met volle zeilen op de kust van Nólsoy. Het schip ging verloren, maar de berging van 
de lading verliep voorspoedig en de bevolking ontving een goed loon (15, p.255). Dit 
schip was een bekend IJslandvaarder; we vinden het al vermeld in 1658 (23, p. 94). 
1675 bracht weer "grooten hongersnoot, soowel op Fero als Yslant". Arnout Pelt be¬ 
vrachtte daarom weer een schip met rogge, zout en brood naar de eilanden. Het was 
de "Jonkvrouw Anna" van schipper Cornelis Janssen. Ondanks de noodtoestand werd 
ook nu weer een Hollands schip geconfisqueerd wegens smokkel. Dit was de "Note- 
kraker", een schip dat kennelijk grotendeels met een Deense bemanning voer, getuige 
de namen van de bemanning: schipper Peder Ebbes^n, stuurman Joan Rycks^n, 
bootslieden Niels Zachariass^n en Hans Danielson, Een merkwaardig incident deed 
zich voor, toen de scheepsjongen Jacob Hendrichs<z(n weigerde de eed af te leggen, 
omdat hij mennist was (15, p.293). Een dergelijk geval hebben wij ook al in Bretagne 
gesignaleerd (6, p.40, 45). 

In datzelfde jaar, op 20 juni, arriveerde in Tórshavn een Hollandse galjoot, 
die op zoek was naar de Oostindiëvaarder "De Jonge Prins", welk schip met de re¬ 
tourvloot had moeten meekomen en al drie weken over tijd was. Dit feit is op zich¬ 
zelf niet zo belangrijk, maar toch vermeldenswaard, omdat de Deense chirurgijn 
Cortemllnde, die toevallig ter plaatse was, een tekening maakte van de galjoot op de 
rede. Dit is niet alleen de enige oude afbeelding van een Hollands schip op de Faer 
0er, maar tevens één van de oudste topografische gezichten op Tórshavn (nu in het 
scheepvaartmuseum Kronborg, Helsing^r) (7, p.179, 181). 

De zaken gingen voor de Hollanders steeds moeilijker, maar wel voeren 
zij geregeld in Deense dienst naar het noorden, zoals we van Le Maire weten (23, 
p.77). In 1687 was er opnieuw hongersnood, en het geval van 1672 herhaalde zich: nu 
was de "Makreel" van schipper Cornelis Jacobsz. Blanckert van Zierikzee het slacht¬ 
offer. Dit schip werd op de terugweg van Usland door een kaper achtervolgd en zocht 
zijn toevlucht op de Faer 0er. De schipper, ziende hoe hoog de nood was, stond een 
gedeelte van zijn proviand af, en voer naar Zierikzee om een lading graan, brande¬ 
wijn, wijn en katoen te halen. Bij zijn terugkomst werd het schip geconfisqueerd 
wegens verboden handel (23, p. 169). Ook de predikant Jens Clemensen en de schout 
Johannes Joensen van Sumba werden veroordeeld, ondanks hun beroep op noodweer 
(4, p.131; 16, p. 286-289). 

Het volgend jaar,1688,deed zich alweer zo'n geval van strenge controle 
voor. De hoeker "De Hoop" van Leendert Leendertsz. Treus van Maassluis, op weg 
naar Ijsland, moest wegens slecht weer onder de Faer 0er ankeren. De boeren kwa¬ 
men zaken doen, maar Treus weigerde "eensdeels, dat sulcx niet vermogt te geschie¬ 
den en anderdeels, omdat sij geen cargasoen hadden om handel te konnen drijven". 
Wel schonk hij een glaasje en kreeg de bemanning enkele kousen ten geschenke. Dit 
was al reden genoeg voor inbeslagname. Men had zout, bier, turf en veel levensmid¬ 
delen aan boord, omdat men tevens andere IJslandvaarders zou gaan bevoorraden. Zo 
was o.m. een half vaatje karnemelk aan boord, bestemd voor schipper Sacharias 
Teunisz. Beenhacker. Ondanks een officieel protest bij de Deense koning werden 
schip en lading niet teruggegeven (23, p. 169-170). 

Tien jaar later, in 1698, volgde een dergelijk incident. Het betrokken schip 
was eveneens een hoeker met de naam "De Hoop"; schipper was Marinus Cauw van 
Zierikzee. Het schip werd in beslag genomen, toen het op weg naar Ijsland water in¬ 
nam. Het argument was nu, dat vreemde schepen de kust niet binnen vier mijl moch¬ 
ten naderen. De bepalingen werden dus steeds strenger; niet alleen handel en visserij, 
maar zelfs louter de aanwezigheid was al reden tot confiscatie (23, p. 170). Alle be¬ 
moeienissen van onze resident in Kopenhagen, Robert Goes, bleven zonder resultaat. 
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In 1710 wordt nog een Oostindiëvaarder vermeld, de "Meervliet", die op weg naar Ba¬ 
tavia lange tijd "nordhur vidh streym" (d.w. z. in de zeeëngte bij Hvalvfk) voor anker 
lag. Waarschijnlijk had het schip zware averij opgelopen. Verdere bijzonderheden 
zijn niet bekend (1, 15 maart). 

De achttiende eeuw 

Gedurende de achttiende eeuw verandert het karakter van de contacten. In 
Nederland kwam het accent bij de reizen naar het noorden meer en meer op de kabel¬ 
jauwvangst te liggen. Het initiatief verplaatst zich daarmee van Amsterdam naar 
Maassluis en Zierikzee. Tegelijk maakten de Faer 0er een periode van groot isole¬ 
ment door; ook de contacten met Denemarken waren schaars, zodat het nieuws uit de 
buitenwereld, vooral in de winter, pas met grote vertraging doordrong. Daardoor 
bleven de contacten met Holland voor de Faer 0er waardevol. Hoewel de handel nog 
altijd verboden bleef, werden na 1698 geen schepen meer geconfisqueerd. Blijkbaar 
kneep men een oogje dicht. 

Onze bronnen uit die tijd zijn schaars. Wellicht zullen de dingboeken van de 
Faer 0er uit de 18de eeuw, als zij in druk verschijnen, nog nieuwe gegevens aan het 
licht brengen. Wij zijn nu grotendeels aangewezen op aantekeningen en dagboeken van 
de eilanders (19; 12; 17). Daar deze niet het gehele tijdperk bestrijken, zijn de be¬ 
richten onvolledig; de bronnen in Nederland leveren tot nog toe weinig nieuws. Toch 
krijgen we wel een idee van het belang van deze contacten. Verscheidene malen blijkt 
duidelijk, dat in het voorjaar, na een volkomen isolement in het winterseizoen, de 
Hollanders het eerste nieuws uit de buitenwereld brengen. Meestal gebeurde dit in 
maart of april, op de heenreis naar Ijsland. 

In 1718 verscheen het eerste Hollandse schip al op 16 februari, en wel in 
Klakksvfk; er werd handel gedreven en er was veel te koop (19). Toen op 5 maart 1719 
een Nederlands schip te Klakksvfk verscheen, was het alweer het eerste schip van het 
jaar. Het bracht het bericht mee, dat koning Karel XH van Zweden gesneuveld was bij 
het beleg van Fredrikshold (11 december 1718) (19). In 1725 verschenen de Hollanders 
pas op 1 april, eerste paasdag. Twee hoekers lagen toen vijf dagen te S^rvégur. De 
autoriteiten vonden het toen blijkbaar weer eens nodig om in te grijpen, want toen op 
8 april weer twee hoekers verschenen, nu te Fuglafj^rdhur, werden ze met een jacht 
achtervolgd en bij de Funningsfjord achterhaald. Zij beloofden toen direct naar Ijs¬ 
land door te varen en werden verder ongemoeid gelaten. Op 1 juni kwamen er nog 
twee voor storm in de Kollafjord schuilen. Ze hadden slechts vistuig aan boord en 
mochten doorvaren, wat ze op 11 juni deden. Dit waren de "Witte Lieve Vrouw", 
schipper Tdnnis Diderichsen, en de "Maria", schipper Cornelius Jahnsen, beiden uit 
Zierikzee. De bemanning bestond in beide gevallen uit acht man en vier jongens (12). 
Op 24 juni werden er nog twee gesignaleerd, maar deze kwamen niet aan land. 

Het volgend jaar arriveerden de eerste Hollanders niet eerder dan 12 april, 
te Hvannasund. Zij brachten het nieuws over de grote alliantie tegen Spanje. Ook nu 
waren het twee hoekers uit Zierikzee: de "Twee Gebroeders", schipper Bisckier 
Deckert, en één met onbekende naam onder commando van schipper Ybrecht Jahnson 
(12). Op 2 mei kwamen nog twee Zierikzeese hoekers voor Nes: de "Sint Pieter", 
groot 42 last, schipper Cornelius Busch, en de "Palmboom", 48 last, schipper 
Thaelle Marinus. 1727 bracht berichten van oorlog in heel Europa; op 18 april kwa¬ 
men twee Hollandse hoekers in Klakksvfk met het eerste nieuws (19). Het jaar daarop 
werd ook het bericht van de vrede door een Hollands schip gebracht, dat op 26 maart 
te Klakksvfk kwam; op 15 mei passeert nog een Hollander door de Sküvoyarfjord 
(12; 19). Uit deze berichten blijkt wel, dat de Faer 0er volkomen buiten het wereld¬ 
gebeuren stonden. Ook kunnen we opmerken, dat slechts weinig Hollandse schepen de 
eilanden bezochten: in deze jaren werden ze nauwkeurig genoteerd, maar het bleef 
bij enkele schepen. In 1729 kwamen er wat meer: op 11 april zowel te Fuglafj^rdhur 
als op Sudhuroy; hierbij was ook een walvisvaarder voor Straat Davis. In de volgende 
dagen verschijnen ook Hollanders in Klakksvfk en Scfrv£gur. Zij brengen het bericht 
van de grote brand van Kopenhagen in oktober 1728; dit bericht was dus blijkbaar nog 
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niet doorgedrongen! (19). Op 27 maart 1730 staat alleen maar vermeld: "de Hollanders 
zijn er weer" (19). Daarna worden de berichten onregelmatiger. Pas in 1734 horen we 
weer van twee Hollandse smakken te Klakksvlk en één te Fuglafj^rdhur, op 29 april, 
dus laat in het seizoen (19). Op 13 maart 1735 zag men een vloot van wel twintig sche¬ 
pen, groot en klein, Hollandse walvisvaarders op weg naar Groenland (19). Wij weten 
dat deze in convooi naar het noorden plachten te varen, maar slechts zelden passeer¬ 
den ze de Faer 0er (5, p. 361-363). 

Het lijkt erop, dat deze zeldzame, maar toch vrij geregelde contacten 
vreedzaam verliepen. Van confiscatie horen we niet meer, ook niet als omstreeks 
1740 de felle diplomatieke strijd om het dominium maris tussen de Deense koning en 
de Staten-Generaal woedt (23, p. 183 e.v.). Wel doet zich in 1742 één van de meest 
spectaculaire strandingen voor, die de Faer 0er ooit hebben meegemaakt. Op 1 sep¬ 
tember van dat jaar loopt de Oostindiëvaarder "Westerbeeck" op de klippen van Vfkar- 
berg op Sudhuroy. Dit feit is in de herinnering van de bevolking zeer levendig geble¬ 
ven; een ballade van 43 coupletten, die nog altijd gezongen wordt, geeft een uitvoerig 
relaas van de stranding en de nasleep. Dit lied maakt een authentieke indruk en geeft 
blijkbaar het relaas van een ooggetuige weer. Daarom nemen we het als bijlage met 
vertaling en melodie op. De tekst is in het Deens; de eigen taal van de Faer 0er werd 
in die tijd nog niet geschreven (1, no.26). Het museum in Tórshavn bewaart nog een 
schildpaddoosje, dat volgens een oude traditie van de "Westerbeeck" afkomstig is. 

Behalve in de ballade leeft de herinnering aan de "Westerbeeck" nog voort 
in een ander verhaal. Eén van de geredden bij de stranding was een soldaat in dienst 
van de V.O.C., genaamd Joost Gerritsz. van der Schild. Hij was in 1733 naar Indië 
gegaan en keerde nu terug naar Patria. De zestienjarige dochter Marianne van de 
landvoogd J^rgen Frandz de Hammershaimb werd, geïmponeerd door het indrukwek¬ 
kende uniform, prompt verliefd op de stoere militair. Deze liet het zich graag aan¬ 
leunen, en verklaarde zich bereid om op de eilanden te blijven. Als toekomstige echt¬ 
genoot van de dochter van de landvoogd diende hij echter een passende functie te heb¬ 
ben, en die was op het eiland moeilijk te vinden. De functie van chirurgijn leek het 
meest geschikt (vakbekwaamheid was daarvoor blijkbaar niet nodig); het enige pro¬ 
bleem was, dat deze functie al bekleed werd, namelijk door Hans Matros. Geen nood, 
deze man werd onder fel protest met behoud van salaris ontslagen. Van der Schild had 
nu de functie en de inkomsten uit de praktijk. Matros zocht het, gesteund door zijn 
patiënten, hogerop, maar op 5 augustus 1743 kreeg Van der Schild zijn koninklijke 
aanstelling als chirurgijn en verloofde zich met Marianne. Toch bleek de idylle uit¬ 
eindelijk geen stand te houden. De nieuwbakken chirurgijn vond het bestaan op de ei¬ 
landen toch maar eenzaam, en na enige jaren werd met wederzijds goedvinden de ver¬ 
loving verbroken. Joost vertrok en liet Marianne, een illusie armer, achter (1, no.26) 

Over de tweede helft van de 18de eeuw hebben wij geen berichten meer. 
Waarschijnlijk zullen ook in die tijd nog geregeld Nederlandse schepen op de eilanden 
zijn gekomen, want het hoogtepunt van de IJslandvaart valt omstreeks 1760 (23, p. 160), 
De bronnen zwijgen echter; blijkbaar hebben zich geen spectaculaire gebeurtenissen 
voorgedaan. Alleen uit het begin van de 19de eeuw horen we nog iets. De IJslandvaart 
was toen al op zijn retour en zou na 1806 vrijwel verdwijnen (23, p.285). Maar op 
28 april 1803 wordt in elk geval nog een Hollandse visser in Tórshavn gesignaleerd 
(17). In 1814, juist op het einde van de Franse tijd, doet zich nog een klein incident 
voor. Op 9 juni 1814 komt de kof "De Goede Verwachting" uit Groningen, schipper 
Pott, de haven van Tórshavn binnen. Dit schip voer onder Pruisische vlag; zoals be¬ 
kend zijn veel Groninger schippers naar andere vlaggen uitgeweken, toen Nederland 
bij Frankrijk werd gevoegd. Het schip was met gerst en haver onderweg van Husum 
naar Trondheim, maar moest vluchten voor een Zweedse kaper. De schipper durfde 
met zijn lading niet verder; hij loste in Tórshavn en vertrok op 25 juni in ballast naar 
Trondheim. Daar hoorde hij echter het nieuws dat de vrede op handen was en op 14 
juli was hij terug om zijn lading op te halen, waarmee hij op 23 juli vertrok (17). 
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Slot 

Gedurende de 19de eeuw zijn de contacten tussen Nederland en de Faer 0er 
gering geweest. De IJslandvaart beleefde nog een kleine opleving omstreeks 1830, 
maar verdween daarna snel (23, p.285). Omstreeks 1870 visten enkele schepen van 
Maassluis nog met succes onder de Faer 0er (23, p.233). Tegenwoordig zijn Neder¬ 
landse kustvaarders, die meehelpen bij de visexport van de Faer 0er naar Spanje, 
Italië en Griekenland, geregeld gasten in Tórshavn en Klakksvfk. En in 1971 deed 
zich het treurige incident voor van het Nederlandse schip "Stella Maris", dat in de 
Faeroese wateren een lading chemisch afval wilde lozen, maar door een woedende 
menigte in Tórshavn werd verhinderd te landen. Nederland heeft een betere reputatie 
hoog te houden! 

Zoals gezegd zijn de contacten met de Faer 0er voor Nederland niet van 
groot belang geweest. Dat wil niet zeggen, dat het omgekeerd ook zo is. Voor een 
klein volk, dat in bijna volledig isolement in de oceaan leeft -er zullen gedurende de 
17de en 18de eeuw hooguit 5000 mensen hebben gewoond- is elk contact met de bui¬ 
tenwereld van belang, en al zijn de contacten nooit zo intensief geweest als met Shet¬ 
land (5) , toch blijft de herinnering aan de Nederlanders voortleven, en zowel het lied 
van de Friezen, de "Frfsa vfsa" (11, p. 92-95), als de ballade van de "Westerbeeck" 
worden nog steeds gezongen. 

BIJLAGE 

De ballade 

Kom hid og n^je maerk 
en ubestandig Lykke 
som somme lifter op 
i AEre, Stand og Smykke, 
og styrter derimod 
en anden ned i Grund. 
Den allerrigeste 
gdr fattig paa en Stund. 

Se, den som sejler om 
paa Havets stolte Vande 
og henter meget rart 
fra langt bortliggende Lande, 
naar Rejsen den er endt, 
han venter Land at naa, 
men snart han st(zfder an 
paa h<z(je Klipper graa. 

Eksempel ser vi her 
paa en Ostindiskfarer. 
hvis Navn var Westerbeech. 
Han skulde hente Varer 
og skyline Kostbarheder 
alt fra Batavia, 
med dette skulde vi 
til Holland sejle da. 

Den laengste Vej var endt, 
den korte stod tilbage, 
den h^je Himmelgud 
det saa ej vilde mage 
med os, at vi vort Hjem 
skulde snart faa se igen, 
men i et 0jeblik 
blev Lykken vor Üven. 

van de "Westerbeeck" 

Kom hier en luister toe 
hoe 't noodlot kan verkeren 
dat sommigen verheft 
in rijkdom, stand en ere, 
en anderen evenwel 
in de afgrond storten zal. 
De allerrijkste mens 
komt ook eens voor de val. 

Zie, hij die heenzeilt op 
de trotse wereldzeeën 
en schatten halen gaat 
in landen vergelegen; 
hij zoekt aan 't eind der reis 
een haven voor zijn schip, 
maar plotseling stoot hij op 
een hoge grauwe klip. 

Een voorbeeld zien wij hier 
aan een oostinjevaarder. 
Zijn naam was Westerbeeck. 
Hij haalde dure waren 
en schone kostbaarheên 
al uit Batavia, 
daarmee zeilden wij dan 
terug naar patria. 

De reis was bijna klaar. 
’t Ging om de laatste stukken. 
De hoge Hemelgod 
wilde echter niet beschikken, 
dat wij na korte tijd 
naar huis weer zouden gaan, 
want in een ogenblik 
trof 't noodlot ons bestaan. 
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Thi se, Septemberdag, 
i Maaneden den anden, 
vi sejlede helt stolt, 
det siger jeg for Sanden, 
den hele dag, men ak, 
om Natten Klokken 10, 
Ulykken kom os paa, 
i Angest varen vi. 

Der Graad og Klage Wd, 
vort Skib mod Bjerget rendte, 
vor Bougspryd brast itu 
og over Borde slaengte, 
vor Fokkemast og med 
den gik ok samme Vej, 
for 0je D delen stod, 
paa Liv vi taenkte ej. 

O, milde fromme Gud, 
du hjaelp os usle arme, 
midt i din Vrede du 
dig over os forbarme, 
send Hjaelp fra Himlen ned, 
o, fromme Frelser kaer, 
til os elendige, 
i Dddens Ndd vi er. 

En Part af os i Hast 
langs med Stormasten krdbe 
at redde Livet og 
den grumme Ddd undldbe, 
saa komme vi da op 
i Klippen meget stejl, 
men dverst kant at naa, 
det slog og ganske Fejl. 

De Fleste kom da op 
i denne Klippegrube, 
og vare slubne ud 
af faele Dddens Strube, 
men ti tilbage blev 
paa Skibet af vor Mand, 
med samme de forgik 
og druknede i Vand. 

Vi sdrgefulde sad 
helt hjerteklemt og bange, 
her var for os ej Raad, 
ej Redning at erlange, 
vi raabte alle paa 
vor fromme Frelser kaer, 
naar faren synes stdrst, 
da Hjaelpen naermest er. 

Han hdrte og vor Bdn 
og Hjaelpen straks tilsendte, 
fire Aarer bunde vi 

Op een Septembernacht 
- 't was van de maand de tweede 
wij voeren heel de dag, 
dat zeg ik u met reden, 
met volle zeilen heen, 
maar ach, om ’s nachts tien uur 
kwam 't noodlot ons aan boord 
en gaf ons rust noch duur. 

Geween en luid geklaag! 
Ons schip liep op de klippen. 
De boegspriet brak in twee, 
en over boord ging slippen. 
De fokkemast ging ook 
meteen dezelfde gang. 
De dood stond ons voor 't oog, 
wij waren dodelijk bang. 

O milde vrome God, 
help ons hieruit, och arme, 
wil in Uw felle toorn 
U over ons erbarmen, 
zend uit Uw hemel hulp, 
o Heiland vroom en klaar, 
tot ons ellendigen, 
wij zijn in doodsgevaar! 

Een deel van ons in haast 
kroop langs de mast, de grote, 
en redde zich het lijf 
en kon de dood ontlopen. 
Zo kwamen wij dan op 
de klippen, o zo steil, 
tot bijna bovenaan, 
daar zochten wij ons heil. 

De meesten kwamen in 
die kuil tussen de klippen. 
Zij konden dus nog juist 
de muil des doods ontglippen. 
Maar ach, een groep van tien 
bleef achter op het schip, 
samen verdronken zij, 
vergaan op rots en klip 

Wij waren vol van zorg, 
bang en beklemd van harte. 
Hier was geen goede raad, 
geen redding uit de smarte. 
Wij riepen samen tot 
ons aller Lieve Heer, 
want in het grootst gevaar 
krijgt 't noodlot soms een keer. 

Hij hoorde onze klacht 
en hielp ons met elkander. 
Vier riemen bonden wij 
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tilsammen helt behaendig, 
til Stige bruktes de 
alt til vor Salvation, 
paa dem vi klavrede 
op til Livs Defension. 

En af vor Folk krdb op 
paa disse Aarers Stige 
paa hefjen Klippen stejl, 
og saa sit Livs befrier, 
en ander efter ham 
skulde gdre ligesaa, 
han hovedkuldts faldt ned 
og sloges i Stykker smaa. 

Den Forste som kom op, 
han disse Raad paafinder, 
af Skjorten Strimler skar 
og dem tilsammen binder, 
lod ene Ende ned 
at knytte Tovet fast, 
drog det saa op til sig 
i stdrste Huj og Hast. 

Med dette tov han op 
til sig saa frejdig hisser 
langs henad Bjaerget op 
igennem Grus og Ridser, 
saa vi da, tak ske Gud, 
kom alle til ham op, 
men ak, vi maatte da 
endlider holde Trop. 

I denne Verring som 
vi vare nu istede, 
sig vove hdjere op, 
om sig og os at redde, 
otte ud af vore Maend 
om Hjaelp i mdrke Nat, 
os Kristne Mennesker 
at sdge of faa fat. 

De otte ginge hen 
for at recognosere, 
paa fremmed Sted og Vej 
om Hjaelp at indkvartere, 
for os tilbage sad 
i Klippen fast Arrest, 
Gud gjorde og, at det 
gelingede allerbedst. 

Imedens de var bort, 
med Kniv vi skar os Huler, 
at vi ej falde ned, 
men os i dennem skjuler, 
og saette Foden fast 
imod graa Klipperyg, 

de één al aan de ander. 
Zo konden wij daarlangs 
wel klauteren naar de rand. 
Zo redden wij ons lijf 
en hielden beter stand. 

Eén van ons volk klom op 
die trap gemaakt van riemen. 
Hij kwam op een hoge klip 
en zag weer hoop ontkiemen. 
Een tweede achter hem 
probeerde 't ook een keer, 
hij viel halsoverkop, 
sloeg op de rots terneer. 

De eerste bovenaan 
heeft er wat op gevonden: 
zijn hemd verscheurde hij, 
dat werd tot touw verbonden. 
Hij liet het einde neer, 
men bond zich hieraan vast. 
Hij trok het naar zich toe, 
in allerijl en haast. 

Met dit touw trok hij toen 
ons allen van beneden 
al langs de berg omhoog. 
Wij schaafden ons aan stenen. 
Zo kwamen, dank zij God, 
allen daar bovenop, 
maar ach, nu moesten wij 
eens monsteren de troep. 

In deze toestand nu 
waren wij weer bij machte 
om ons wat verderop 
te wagen al bij nachte. 
Acht man van onze troep 
gingen met vrome wens 
op zoek naar goede hulp 
van eerbaar christenmens. 

Acht gingen er op uit, 
op bergen en in dalen, 
op vreemde plaats en weg 
om hulp en heil te halen. 
De groep die achterbleef 
zat nu in vast arrest. 
God gaf, dat ons dit toch 
gelukte opperbest. 

Intussen maakten wij 
met messen kleine holen. 
Zo waren wij beschermd 
en konden niet verdolen. 
Wij zetten onze voet 
in de grauwe klippen vast. 



for fald vi endda sad 
der ingenkunde tryg. 

Saa tidlig Dagen kom 
med morgenrode Straaler, 
de otte Maend vare der 
med Glaeden os afmaaler 
ider vi fik at se 
der nogle af Landets-Maend, 
som komme til os ned, 
og raabte: "Frisk, kom an". 

"Kommer nu og fOlger os, 
vi skal jer Vejen vise 
til By, til Folk, til Hus 
og Hjem og TrOst og Lise, 
eders Lemmer kolde er, 
i skulle Varme faa, 
og Legemerne Mad 
at vederkvaeges paa". 

Med dem vi glade gik 
til Vaag, som Bygden hedder, 
barmhjaertige Mennesker 
til dem de os inleder, 
hvor vi fik Hunger stilt 
og laesket Torsten stor. 
Gud lOnne alle dem, 
som der paa Stedet bor. 

Om natten blev vi der 
og vore Lemmer hviled, 
derfra om Morgenen 
til andre Pladser iled 
til Porkere, hvor vi 
kun ganske lidet nOd, 
derfra til 0rdevig 
alt med vor Trop opbrOd. 

Til Trangisvaagen vi 
fra 0rdevig henvandred, 
alt over K&ragjov 
spaserte med hverandre 
til KvalbO nordligste By 
paa 0en SuderO, 
og siden s kulde vi 
med Baaden til SkuO. 

Den store HOflighed 
vi ikke bOr forglemme 
som os beviset blev 
og vi vel monne fornemme 
i KvalbO udaf Praest 
og Folkene, der bor, 
hvorfor dem Inline Gud 
i hjfje Himmelkor. 

Zo zaten wij beschut. 
Lichter werd onze last. 

Zo kwam eindelijk de dag 
met morgenrode stralen. 
De groep van acht was daar 
en bracht goede verhalen. 
Wij zagen daar toen ook 
wat mensen van dat land. 
Zij daalden tot ons af 
en riepen: "Vlug, kom an!" 

"Kom nu en volg ons na. 
Wij gaan de weg wel wijzen 
naar 't dorp, de mensen, troost, 
naar huis zullen wij reizen. 
Uw ledematen koud 
zullen weer worden warm. 
Uw lichaam krijgt weer spijs, 
zoveel als het maar kan". 

Wij gingen met hen mee 
naar 't dorp, dat Vügur heette. 
Daar woont barmhartig volk; 
zij gaven ons te eten. 
De honger werd gestild, 
de dorst werd ook gelest. 
God lone al dat volk, 
dat hielp ons opperbest. 

Die nacht bleven wij daar. 
Daar konden wij dus rusten. 
Maar 's morgens moesten wij 
ons voor de tocht toerusten 
naar Porkeri, waar 't ons 
niet zo gemakkelijk ging, 
vandaar naar 0ravik 
ging onze wandeling. 

Van 0ravfk zijn wij 
naar Trongisv&g gewandeld, 
dan over Karagjógv, 
zo ging het met elkander, 
naar Hvalba, 't noordereind 
van 't eiland Sudhuroy. 
Vandaar zouden wij gaan 
per scheepje naar Sküvoy. 

Die gastvrijheid zo groot 
mogen wij niet vergeten, 
die ons bewezen werd 
met huisvesting en eten 
door Hvalba's dominee. 
God lone hem daarvoor, 
en 't volk, dat ook daar woont, 
in 't hoge hemelkoor. 
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Der vi til Sku^ kom 
og foden past paa Landet 
helt frossen, sulten, kold, 
vi komme op af Vandet 
Graaskaegget Rustikus 
saa barsk og helt uvild 
kom striblende mod os, 
ej blid, men helt umild. 

Vi bade om lidt Mad, 
n^dtdrftig Mad og Drikke, 
helt sultne vare vi, 
men ak, vi fik det ikke, 
af Hunger maatte vi 
da hen at stjaele ga, 
idet vi saa et Hus 
fuldt T^rfisk aaben staa. 

Umilde Sku^-Mand, 
vi Afsked fra dig tager, 
til Sand$/ rejste vi, 
og se hvor det behager 
det Folk, der bor paa sted 
beviser skibbruden Mand 
lidt H^flighed i N^d 
saa meget, som de kan. 

Som sagt, saa ogsaa sket, 
saa snart vi kom paa Landet, 
for Sku^s Umildhed 
vi forefandt et andet, 
for Ubarmhjaertighed 
vi n<z(d der Kost og Ly, 
saa h^flige vare de 
paa dette Sted og By. 

Tre dage bleve vi 
paa Sand^ stille og rolig, 
en Part of os fik Lyst 
at s«fge anden Bolig, 
marscherede saa vi 
til Fods at Skaalavig 
til smukke Folk vi kom, 
de vare skikkelig. 

Gud ldnne dennem for 
det gode de beviste 
os arme Mennesker, 
som de saa vel bespiste, 
isaer gav Rasmus os 
Braendevin og Tobak, 
ja, Piber og god Kost, 
derfor ham ydes Tak. 

Der blev vi saa en Tid, 
omtrent udi ti dage, 
derefter maate vi 

Wij zochten op Sküvoy 
een wijkplaats te erlangen. 
Van honger en van kou 
waren wij gans bevangen. 
Een boer met grijze baard, 
onvriendelijk en bars, 
kwam mopperend op ons toe. 
Hij was niet in zijn sas. 

Wij vroegen om een maal, 
een hapje om te eten. 
Veel honger hadden wij, 
maar konden 't wel vergeten. 
Van honger moesten wij 
toen maar uit stelen gaan. 
Wij zagen daar een huis 
vol stokvis open staan. 

O barse Sküvoy-man, 
ons afscheid was maar matig. 
Naar Sandoy reisden wij. 
Misschien was 't volk daar aardig 
voor de schipbreukeling. 
Misschien wordt hulp betoond, 
zo goed als het maar gaat, 
die wie op 't eiland woont. 

Zo bleek het inderdaad, 
zodra we op Sandoy landden. 
't Was daar een andere geest 
dan Sküvoys barse stranden. 
In plaats van boze blik 
kreeg men hier onderdak 
en gastvrij eten ook, 
vol vriendschap en gemak. 

Drie dagen bleven wij 
op Sandoy rustig dromen, 
maar enkelen hadden lust 
om verderop te komen. 
Zo gingen wij te voet 
naar 't dorpje Skülavfk, 
ook daar was aardig volk, 
gastvrij en vriendelijk. 

God lone hen daarvoor 
dat zij ons arme mensen 
met spijzen en met drank 
al gaven wat wij wensten. 
Rasmus vooral gaf ons 
tabak en brandewijn. 
Wij kregen ook een pijp. 
Bedankt, wat was dat fijn! 

Daar bleven wij een tijd, 
zo ongeveer tien dagen. 
Vervolgens moesten wij 



os lade smukt behage, 
begive os til Baads 
og fdres over Fjord 
til Kirkebgf den Stad 
fra Skaalevig i Nord. 

Did kommer vi med Hast 
om Aftenen helt silde, 
vort fulde forsaet var, 
at vi der hvile vilde, 
men som vi der fornam 
fast mere suit end s^dt, 
sac blev dog Slutningen den, 
at Hollandsk Mand kom Flyt. 

Vi flyttede derfor straks 
og fluks til Baads monne gange, 
ja, Natten kom os paa. 
vi haabet at erlange 
for os et Nattely 
og sikkert Underhold 
til Vederkvaegelse 
for vore Lemmer kold. 

Til Thorshavn vi da kom, 
den Handelsstad for Landet, 
alt som vi matte var 
af Suit og Kulde fra Vandet, 
saa blev god Anstalt gjort 
for os i denne By, 
vi bleve inkvartert 
og finge Nattely. 

Vi finge der Kvarter, 
god Var me, Drik og Spise, 
Gud ldnne dennem for 
det gode de beviste 
mod os skibbrudne Maend, 
vi arme, usle Krae, 
Medynk, Barmhjaertighed, 
vis hos dem monne se. 

Det var helt glaedeligt, 
vi h^rte her passere 
to Skibe laa paa Red, 
i dem vi indbargeres, 
med Forste skulde vi 
med dennem sejle bort, 
der blev og Anstalt til 
saadandret hastig gjort. 

Her maatte males Rug, 
her skulde Brides bages, 
her skulde k^bes Fisk, 
ja, ogsaa Sm^r modtages, 
til Skibes Proviant, 
if alt mod Hunger sn^d 

aan boord naar ons behagen. 
Wij zouden gaan per boot 
over de fjord zo breed 
naar Kirkjubd' de stad, 
zoals 't in 't noorden heet. 

Daar kwamen wij met haast 
heel laat pas in de koude. 
Men had al toegezegd 
dat wij daar blijven zouden, 
maar daar bemerkten wij, 
de ontvangst was bars en zuur. 
Het eind van 't liedje was 
de vlucht in 't nachtelijk uur. 

Wij gingen op de vlucht 
als snelle bange hinden. 
De nacht was om ons heen. 
Wij hoopten nog te vinden 
wat nachtrust en wat slaap 
en ook versterkend maal, 
verkwikking voor ons lijf 
en leden allemaal. 

In Tórshavn kwamen wij, 
de hoofdstad van den lande. 
Wij waren koud en moe 
en slaap ons overmande. 
Daar werd georganiseerd 
een slaapplaats goed en mooi. 
Snel maakten wij kwartier 
en gingen wij te kooi. 

Hier kregen wij tehuis, 
ook eten, drank en warmte. 
God lone hen hiervoor 
die over ons erbarmden. 
Een arm schipbreukeling, 
een stuk ellendig vee, 
kreeg hier barmhartigheid 
en medelijden mee. 

Zij waren vriendelijk. 
Wij hoorden dat er waren 
twee schepen op de ree, 
daar konden wij mee varen. 
Hiermede zouden wij 
meteen al verder gaan. 
Met spoed werd er gezorgd, 
dat wij niet bleven staan. 

Men moest nu malen graan, 
men moest nu brood gaan bakken, 
er moest ook vis gekocht, 
ja boter ook inpakken, 
tot proviand voor 't schip, 
voor eventuele nood, 
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at os ej mangle skal 
paa Rej sen dagligt Br^d. 

Postfilter der slap op 
udi en anden Gade, 
her kom et Contrasto, 
vi blev ej laenger glade, 
hvad der til Hinder kom, 
er os uvitterligt, 
men vi her blive maa, 
det bliver sikkerligt. 

Slutningen blev dog den, 
vi fleste skulde blive, 
men ti udaf vort Folk 
skulde sig paa Re j sen give, 
vor Skipper kom dog med 
og Styremaendene tre 
sex andre og til dem, 
hvis Havn ej naevnes her. 

Vi andre bleve her 
omtrent udi ti Dage, 
derefter maatte vi 
os lade smukt behage, 
ad indkvarteres om 
paa Lander i vort Sted, 
hvor vi da forefandt 
den st^rste Miskundhed. 

O store Gud, ske Tak, 
lov ske dig, Himlens Herre, 
for alt godt os bevist 
dit Navn velsignet vaerre, 
du b<z(jer Hjerterne 
til os i N«^dens Tid, 
de gav os Klaeder, Kost, 
de vare mod os saa blid. 

Dermod vi takker og 
enhver her udi Landet 
imod os fremmede, 
som vare hos dem strandet, 
de vare barmhjaertige, 
hdje og ringe Maend, 
derfor, o milde Gud, 
din Hjaelp dem altid send. 

Taenk nu, o Landmand, taenk, 
hvad Sdmand maa udstande, 
bevis Barmhjertighed 
mod ham, naar han monne strande 
alt paa det Land og Sted, 
bevis ham Kaerlighed, 
giv hannem Livets Br^d, 
Gud bliver dig ej vred. 

dat voor ons geen gebrek 
zou zijn aan dagelijks brood. 

Maar toen werd het verward. 
Wij hoorden toen berichten, 
die waren niet zo goed 
voor onze vooruitzichten. 
Wat dat voor moeilijks was, 
dat.is ons niet bekend. 
Wij mochten echt niet mee, 
dat was een bitter end. 

Het eind van ’t liedje was: 
de meesten moesten blijven, 
maar tien man van ons volk 
konden een plaatsje krijgen. 
De schipper ging dus mee, 
drie stuurlieden daarbij, 
zes anderen, niet genoemd, 
gingen ook zij aan zij. 

Wij anderen bleven hier 
nog ongeveer tien dagen, 
daarna zo moesten wij 
ons schikken naar behagen. 
In stad en op het land 
daar werden wij verspreid. 
Wij vonden overal 
grote barmhartigheid. 

O grote God, heb dank, 
Lof zij U, hemels Vader, 
voor alle goede ding 
komen wij dankend nader. 
Gij buigt de harten om 
tot ons in onze nood. 
Men maakte ons steeds blij 
met kleren en met brood. 

Maar tevens danken wij 
ieder die hier te lande 
ons vreemdelingen hier, 
die komen op de stranden, 
barmhartigheid bewijst, 
hoge en lage liên. 
Daarvoor, o lieve God, 
laat hen Uw zegen zien. 

Denk nu, landman, bedenk, 
wat zeeman moet Verdragen. 
Bewijs barmhartigheid 
en wil hem niet verjagen, 
als hij hier komt te land. 
Wees vriendelijk voor hem, 
geef hem zijn dagelijks brood, 
verhef geen boze stem. 



Paa hollandsk Visen er 
af Forste componeret 
af Baadsgeseller to, 
paa Nols^ indkvarteret, 
de vare glade der, 
for Gud hjalp dem af N^d 
han gav paa Nols^ dem 
og deres dagligt Br^d. 

Dit lied is eerst gemaakt 
op oud-hólland se wijze 
door twee matrozen die 
op Nólsoy moesten blijven. 
Zij voelden zich daar blij, 
want God hielp hen uit nood. 
Hij gaf hen op Nólsoy 
kwartier en daaglijks brood. 
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SUMMARIES OF THE ARTICLES 

De Nazi zeeman: propagandist van het 'Nieuwe Duitsland', door Donald M. Mc Kale 

In zijn studie beschrijft de auteur hoe de Nationaal-Socialistische Partij de zeelieden 
gebruikte voor het maken van propaganda in het buitenland (o.a. smokkel van propa¬ 
gandamateriaal) en op welke wijze de regering trachtte hen tot loyaliteit tegenover 
het regiem te dwingen. 

A drawing by Willem van de Velde the Elder from 1672, by J. Plaisier. 

From contemporary sources the author has been able to date more exactly the drawing 
shown by Willem van de Velde the Elder, representing the Dutch fleet under sail in 
the morning of 8 June 1672 (Battle of Solebay). 

The Dutch on the Faer 0er, by A. J. Beenhakker 

The trading contacts of the Dutch with the Faer 0er from the fifteenth up to the nine¬ 
teenth century are the subject of this study. The author appended text (with a Dutch 
translation) and melody of a ballad about the wreck of the East Indies vessel the 
"Westerbeeck" (1 September 1742). Even to this day this ballad is being sung by the 
local people. 
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MENGELWERK 

ENIGE AANTEKENINGEN OVER JAN CORNELISZ. MEPPEL * 

Voor de belangstellenden in de rijke zeegeschiedenis van ons land is het een teleurstel¬ 
lend feit dat nog steeds over de minder bekende vlootvoogden uit de 17de eeuw weinig 
of geen gegevens in de literatuur zijn te vinden, behalve dan enkele in de overbekende 
werken van De Jonge en Mollema. Wel behandelde Warnsinck in zijn "Twaalf doorluch¬ 
tige zeehelden" enige van groter formaat, maar de minder bekende als Meppel, Schram, 
Vlugh, Enno Doedes Star en Coenders, om enkele te noemen die toch een belangrijke 
rol hebben gespeeld, zijn vrijwel vergeten. 1) Daarom leek het mij dienstig enige ge¬ 
gevens te verzamelen over Jan Cornelisz.Meppel, waarbij ik erop wijs dat de gegevens 
uit archieven waarschijnlijk nog niet zijn uitgeput. 

Levensdata 

Van de geboortedatum is weinig bekend. Uit de datering op 't portret in 't Rijksmuseum 
blijkt dat het geboortejaar 1609 moet zijn. Wat de sterfdatum betreft, deze meen ik 
met zekerheid te mogen vaststellen op 2 november 1669, dus ongeveer een half jaar la¬ 
ter dan in kronieken wordt vermeld. Ik baseer dit op een kanttekening voorkomend naast 
een resolutie in 't Resolutieboek van de Waterlantsche gemeynte van 1669-1684 2) 
waaruit ik 't belangrijkste hier weergeef: 

"Ontfangen bij ons ondergeschreven als diakonen der Waterlantsche Doopsgezinde 
gemeente deser stede Rotterdam uyt handen van Gysbrecht Arien Harthals de 
somma van vijftich gulden in minderinge van zoodanighe eene somme van een 
hondert gulden als bij zaliger de Heer Luytenant Admirael van 't Noorder quar- 
tier van Hollandt Jan Cornelisz.Meppel (kanttekening: "die overleden is den 2®n 
November 1669") onsterfelijcker gedachtenisse was besproken tot een Legaedt 
voor de bovengenoemde gemeente", gedateerd 6 mei 1670. 

Korte levensschets 

Tot 1659 is niets over Meppels daden met zekerheid bekend. 1659 benoemd tot vice- 
admiraal als opvolger van Pieter Florisz.bij de admiraliteit van het Noorderkwartier. 
Vaart in mei uit naar de Deense wateren onder De Ruyter en vertrekt in november weer 
onder Van Wassenaer. Tijdens die periode begeleidt hij van 22 juli tot 19 augustus een 
koopvaardijvloot naar Dantzig en Köningsberg en komt hij terug met vier buitgemaakte 
SCn.6]3GIl o) c 

1661 - 1662 Onder De Ruyter naar de Middellandse Zee ter bestrijding van de Barbarij- 
se zeerovers, aan het hoofd van drie schepen van het Noorderkwartier. 

~3u65 Nee?,t dee^ aan de beroemde tocht van De Ruyter, eindigend 6 augustus 1665 
met het binnenvallen te Delfzijl. Gebiedt op die tocht over een eskader van zes schepen 
met onder hem Aart van Nes als schout bij nacht. 4) Werd inmiddels 29 januari 1665 
benoemd tot luitenant-admiraal bij het Noorderkwartier. In dit verband doet het wat ko- 
misch aan, in De Jonge 5) het dapper gedrag van Meppel vermeld te zien in de zeeslag 
van 13 juni onder Van Wassenaer. Meppel bevond zich op die datum ter hoogte van 
New-Foundland. Heeft, zover ik kan nagaan, daarna niet deelgenomen aan de naiaars- 
campagne onder De Ruyter. 

1666 Vierdaagse en tweedaagse zeeslagen, beide keren met alle schepen van het Noor¬ 
derkwartier ingedeeld in het eskader van Cornelis Tromp, beide keren met Volckert 
Schram als zijn vice-admiraal. 

1667 Neemt deel aan de tocht naar Chatham en levert daarna onder Aart van Nes de 
zware gevechten, aan de monding van de Theems op 2 en 5 augustus. 

*Noten achterin blz. 76 
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Beoordeling door tijdgenoten 

Zeer moeilijk is het zich een oordeel te vormen over de eigentijdse waardering van 
Meppel. Ondanks de onenigheid met De Ruyter tijdens de tocht naar Guinee in 1664/5 
(waarbij men Aart van Nes aan de kant van Meppel treft), zijn ook wel lovende uitspra¬ 
ken bekend. Zo meldt Wicquefort aan koning Frederik III op 15 augustus 1665: 

"l'on a aussi résolu d'employer dans la mesme flotte le capitain Meppel, qui est 
depuis quelques mois lieutenant admiral de Nort Hollande et un des meilleurs 
officiers du pays". Op 22 augustus schrijft Wicquefort: 
"Meppel, lieutenant admiral de Nort Hollande et d'un mérite qui approche de 
celuy du defunt admiral Tromp...." 

In een beschouwing over de vierdaagse zeeslag echter schrijft op 18 juni 1666 Janot uit 
Middelburg aan Lionne 

"il y a neantmois quelques uns qui blament Conder (Coenders) qui est un der 
principeax de Frize. Meppel de Nort Hollande n'est pas estimé". 6) 

In de "Geschiedenis der stad Hoorn" van Abbing wordt Meppel slechts terloops genoemd. 
Natuurlijk ontbreken lofdichten niet 7), één als onderschrift op de bekende prent van 
Persyn, door Chr. Pierson en één van J. Oudaen waar Meppel wordt genoemd: "een 
slagpen van metaal, om Ruyters zij te sterken". 

Portretten 

Van Meppel vermeld ik drie onderling goed gelijkende afbeeldingen: 
le Een klein geschilderd portret door Chr. Pierson dat als voorbeeld diende voor 3e. 

Het is te zien in het Westfries Museum te Hoorn. 
2e Een groot schilderij door J.A. Rotius, gedateerd "Aetatis 52 1661" thans, na zeer 

vele jaren, weer hangende in de Historische Afdeling van het Rijksmuseum. De ad¬ 
miraal draagt aan een gouden keten een medaille met kop en randschrift "Philip.... 
Rex 1654". Waarop deze onderscheiding berust zullen we onder 3e zien. 

3e De bekendste: de prent van R. Persyn naar het schilderij in Hoorn, een der fraaiste 
(thans zeldzame) admiraalsportretten. In het wapen de wapens van Hoorn en Rotter¬ 
dam. In het onderschrift is voor ons van belang: "Hij sloeg de france vloot ten dienst 
der Castillianen Waer na haer Koningsbeelt dees brave borst bescheen". Waarschijn¬ 
lijk is Meppel dus in Spaanse dienst geweest. 

Journalen en brieven 
• 

Van Meppel zijn vrij veel geschreven stukken over: 
1. Het volledige journaal van de tocht met De Ruyter lopend van 12 april 1664 - 7 augus¬ 

tus 1665, 192 pagina's tellend. 8) Dit journaal schijnt weinig belangrijks te bevatten 
behalve dan Meppels kijk op zijn geschillen met De Ruyter. Deze twist, waarbij De 
Ruyter wel zeer heftig tegen Meppel en Aart van Nes schijnt te zijn uitgevallen, is 
elders uitgebreid behandeld 9). 

2. Veel minder bekend is de aanwezigheid in de handschriftenverzameling van de Uni¬ 
versiteitsbibliotheek te Amsterdam van een brief van Meppel aan de Gecommitteerde 
Raden te Rotterdam, beschrijvend de convooidiensten van 6 tot 19 augustus 1664, 
van Malaga naar Cadix, alwaar men John Lawson aantrof, dan weer terug naar Ma¬ 
laga waar men weer Lawson aantrof: "de Engelse vice-admirael Joan Lawson, by 
sich hebbende thyen conincx schepen het (geen) ons alle wederom een nieuw beden¬ 
ken gaff". 

3. Een brief van 20 juli 1666 (dus tussen de vierdaagse en tweedaagse zeeslagen) "in 't 
lantschip Westfrieslant ten ancker leggende voor de Ravier van Londen" gericht aan 
Gysbart Adrianes, achter het stadhuis te Rotterdam, eveneens in de Universiteits¬ 
bibliotheek van Amsterdam. 
Ik geef enige passages: 

31 



"en can als noch niet anders schriven als dat wij al hijer met een goede coratie 
den engelse vloot alle dagen te gemoet sijen die men segt met omtrent de negen- 
tich schepen sullen uyt comen gelick wij ook by naer sijn soo dat het getal niet 
veel sal deffereren ende al was't dat het wat schelde soo sijn wij efter wel gemoet 
om met haer de kans te wagen ende vertrouwende vast dat Godt met ons is die 
onse hulp sal wesen totdat wij die onrechtmathige troep sullen onder crijgen op¬ 
dat wij hem dear over mogen loven ende daneken alle de dagen onses levens. 
Nu Ued. die sent mijn soo een moeij pressent van twee halleve soete koecke met 
10 coerant en dat boekie dat is uitgegeven door ons Hoog Mogende Heren dat al 
bij naer het gepasseerde in de laetste slag is voorgevallen. Godt geve dat het in 
de comende niet mijnder fijektorij mach sijn tot welstant van ons lijve vaderlandt 
ende tot schande van alle de verdruckers van dien". 

Dan wordt de brief huiselijker: 
ick hoeppe dat Ue.. mijn suit gedeneken met een mande krop sala met wat jongen 

uijen ende wat rappen ende andere verversijnek met een & twee vaetten goedt 
bijer dat vars is ick soude wel schrieen om wat vars vleis maer dat can niet du¬ 
ren in desen tijt dan wat Ue. doet dat sal aengenam sijn". 

4. Een zeer bekende brief, handelend over de slag van 4-5 augustus 1666, met als gevolg 
de terugtocht van De Rujrter 10) en gericht aan het College der Admiraliteit van het 
Noorderkwartier. De brief is gedateerd 6 augustus en weerlegt de volgende verkla¬ 
ring van De Ruyter: 

"en ik hem Admiraal Tromp op zijn rang in geene actie hebbe gezien als alleen 
tegen den avond, een weinig met eenige vijandlijke Schepen van 't Esquadre van 
de Blaauwe Vlag". 

Hier het kleurrijke verslag van Meppel: 
"Dezen dient niet anders als om Ue. te adverteren dat wij met 's Landsvloot op 
Woensdag voorleden met den Vijand in gevecht zijn geweest, ja zo hard dat schier 
niet is om te gelooven. 
Ik heb over de 100 dooden en gekwetsten, die ik met den eersten zal opzenden. 
Mijn groote mast is op zeven plaatsan doorschoten en 't schip zo doornageld, dat 
het niet is te gelooven, zo dat ik aan 't zinken ben geweest, ja dat mijn onderste 
Laag van 't kruid heeft in 't water gestaan". En over de poging van Tromp en 
Meppel om zich weer bij De Ruyter te voegen: "dan verstaan, 't geen droevig is 
dat dien Heer niet is bijgestaan. God weet de waarheid van die zaake". 

5. Een eveneens zeer bekend missive beschrijvend het verloop van de hachelljkste on¬ 
derneming die tegen de Engelsen is ondernomen: de tweede aanslag op de rivier 
van Londen, onder bevel van Aart van Nes, van 2 tot 5 augustus 1667. In het eer¬ 
ste gevecht nabij Gravesend gebood Meppel over de voorhoede, bestaande uit 5 
schepen en 8 branders, waarbij alle branders verloren gingen. Op 4 augustus 's mor¬ 
gens: 

"Toen, zijn wij onder het goed beleid van den Heer Admiraal Van Nes 't zeil ge¬ 
gaan en kwamen met dat getij zo ver buiten de Rivier, dat wij buiten perikel wa¬ 
ren van aan de grond te raken". "Den 5 Augusti 's morgens hadden wij een stijve 
koelte uit den O.W.O. Toen zagen wij 21 zeilen voor de Wind en voor Tij op ons 
afkomen, welken wij vermoedden alle Engelsen te zijn die uit Harwits waren ge¬ 
zeild, gelijk het ook zo was. Zij bestonden uit 5 Fregatten en 14 Branders en 2 
Galjoots die dapperlijk op ons afkwamen: waarop den Ed. Heer Lieut. Adm. 
Krijgsraad hield en wij resolveerden aanstonds te ankeren en niet te wijken en te 
zien wat den Vijand konde doen niettemin met groot perijkel van eenige schepen 
van 's Lands vloot te verliezen". 

Dat geen enkel oorlogsschip verloren ging temidden van het gewoel van de 20 branders 
mag wel getuigen van de grote zeemanskunde van Van Nes en Meppel. De rivier van 
Londen is daarna nog enige weken gesloten gehouden. Dit is Meppels laatste krijgsbe¬ 
drijf geweest. 

De figuur van Meppel treedt bij schrijvers als De Jonge, Warnsinck en Mollema, wei¬ 
nig hoewel altijd geprezen, naar voren. 
Een Engelse schrijver 12), de tweedaagse zeeslag besprekend, typeert kort en krachtig: 
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"Tromp, with whom was a fellow of the same kidney, Jan Meppel..." 

Dr. C.A. Nierstrasz 

ZIERIKZEESE NAMEN OP EEN ROTTERDAMS SCHILDERIJ VAN DE WALVISVANGST 

In 1919 heeft het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam een naamloos 
schilderij, de Nederlandse walvisvangst in de Noordelijke Ijszee voor stellende, ten 
geschenke gekregen. Dr. A.B. van Deinse, bekend walviskenner te Rotterdam, heeft 
mij omstreeks 1948 verteld, dat voor dat werk fl. 600, - werd gevraagd, doch dat dit 
bedrag niet beschikbaar was. Hij heeft toen enige vooraanstaande Rotterdammers ge¬ 
wezen op de Rotterdamse kleuren en stadswapens op het schilderij en de heer Van 
Beuningen heeft daarop het nodige geld geschonken om het schilderij voor zijn stad te 
behouden. 

Op het niet gesigneerde werk is in de hoek linksboven een opdracht of toewijding 
geschilderd, welke historici jarenlang voor een raadsel heeft gesteld. Zij luidt als 
volgt: 

Op den 25 April 
1661 
is dit vereert van Jan Pietersse Levit 
van Horen 
ter eere van S(int) Pieter 
ter presentie 

den deken 
Claes Janse 

ommegangers 
Pieter Janse 
Dingeman Smul 
Leendert Vroolick 
Jan Janse Swart Ooghe 
Marinis Snack 

knape 
Cornelis Pieterse. 

(De deken was het hoofd van een gilde, ommegangers waren gewone gildeleden en knaap 
was de laagste rang). 

Het schilderij is gemaakt door een onbekende schilder, die gezegend was met 
veel fantasie en matig talent. Blijkens de toewijding is het door Jan Pietersz Levit van 
Horen (of Hoorn ?) vereerd aan het gilde van Sint Pieter (vermoedelijk een gilde van 
vissers), in tegenwoordigheid van de deken Claes Jansz en zes gildebroeders. 

In zijn "Verslag omtrent den toestand van het Museum voor Land- en Volkenkun¬ 
de en Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam over het jaar 1919" citeert de 
directeur van beide musea de bovenstaande opdracht en vermeldt voorts in zijn toe¬ 
lichting: "Het is niet gebleken dat het (schilderij) enige betrekking heeft op dat (vissers- 
gilde) te Hoorn en voor die opvatting bestond dan ook weinig aanleiding". Hij motiveert 
deze mening niet. De naam van de schenker Jan Pietersz. Levit verwijst echter naar 
de stad Hoorn, welke vóór 1661 geregeld aan de walvisvaart heeft deelgenomen. Daar¬ 
om heb ik gevraagd naar dat gilde te Hoorn. Maar de stadsarchivaris van deze stad 
heeft mij bericht, dat aldaar het gilde en de genoemde personen niet bekend zijn. Even¬ 
als de direkteur moest ik dus concluderen, dat het schilderij niets met Hoorn te maken 
heeft. Ook van de herkomst van het werk is niets bekend. 

Ondanks jaren van archiefonderzoek en lektuur inzake de oude Nederlandse wal¬ 
visvaart heb ik de namen op het schilderij nooit onder reders en commandeurs van de¬ 
ze visserij ontmoet. De toewijding bleef een raadsel en ik dacht zelfs aan een mystifi¬ 
catie. 

Bij toeval is het raadsel onlangs opgelost, dank zij het feit dat mijn aandacht 
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werd getrokken door een passage in het degelijke proefschrift van mej. M. Simon Tho¬ 
mas, "Onze IJslandvaarders in de 17e en 18e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van 
de Nederlandsche handel en visscherij" (Amsterdam, 1935). Op blz. 159 vermeldt de 
schrijfster het Sint-Pietersgilde voor de behartiging van belangen der vissers te Zie- 
rikzee en de stuurlieden Cornelis Leendertsz.Vrolyck en Jan Jansz.Swartooch, beiden 
stuurman op een hoeker, welke in 1670 de kabeljauwvisserij bij Ijsland hadden uitge¬ 
oefend. Deze namen komen voor op het hier besproken schilderij. Dit is dus verbonden 
met Zierikzee, ook al vertoont het opvallend de Rotterdamse kleuren en is het vermoe¬ 
delijk door of voor een Rotterdammer gemaakt. 

De vraag rijst, waarom de schenker een schilderij van de walvisvaart heeft ge¬ 
schonken, vermoedelijk om in de gildezaal op te hangen, hoewel Zierikzee, voor zover 
ik weet, in de 17de eeuw niet aan deze visserij heeft deelgenomen. Het antwoord is, 
dat men niet teveel achter de schenking moet zoeken. Het is best mogelijk, dat de 
schilder te Rotterdam het werk heeft gemaakt en voorzien van de kleuren van deze stad 
om het daar goed verkoopbaar te maken. Hij heeft het echter ter plaatse niet kunnen 
verkopen en mogelijk aangeboden aan de Zierikzeeër Jan Levit, schipper of reder in 
die stad. Tussen Rotterdam en Zeeland, onder andere Zierikzee, bestond destijds een 
druk verkeer van zeelieden, waaronder ook vissers en kooplieden; Rotterdam was de 
hoofdmarkt voor Zeeuwse landbouwprodukten en vis. Dat het schilderij de walvisvaart 
uitbeeldde, welke te Zierikzee niet werd beoefend, vond de koper Jan Levit geen belet¬ 
sel om het te kopen en aan het Sint-Pietersgilde te schenken; het schilderij beeldde een 
belangrijke tak van visserij uit, de schilder zette de naam van de koper en de toewij- 
ding op een lege hoek van het doek en de koper was daarmee geheel tevreden. 

De heer W. H. Keikes, gemeente-archivaris te Zierikzee, heeft mij in 1970 be¬ 
vestigd, dat zich in zijn archief een verzameling dokumenten betreffende het Sint-Pie¬ 
tersgilde of Vissersgilde bevindt. Hij vond in een klapper op de huwelijksregisters, dat 
Cornelis Leendertsz.Vrolyk op 10 april 1668 huwde met Neeltje Cornelis (dochter) en 
dat Jan Janse Swartooghe op 23 april 1658 trouwde met Maeghen Lenaerts. Bij verder 
archiefonderzoek zal men mogelijk ook de andere vermelde gildeleden terugvinden. 

Wat betreft de voorstelling op het schilderij het volgende. Het spiegelschip links 
op de voorgrond voert een afbeelding van een spuitende walvis in het hek en daarboven 
het stadswapen van Rotterdam, aldus de toelichting in het Verslag van 1919. De wim¬ 
pel op de boegspriet vertoont eveneens de kleuren groen en wit van die stad, evenals 
de wimpel op de boegspriet van het schip dat links op het schilderij van de wind komt 
aanzeilen. De fluit in het midden vertoont boven het roer in het hek een man op een wit 
paard. Meer naar rechts volgt weer een spiegelschip, met een onduidelijke voorstel¬ 
ling achterop, volgens het Verslag van 1919 een dolfijn; daarboven bevindt zich m.i. 
vermoedelijk een stadswapen, mogelijk met een blaashoorn, welke een verwijzing naar 
de stad Hoorn zou kunnen zijn. Alle schepen voeren de Nederlandse vlag; op de cam¬ 
pagne van het spiegelschip links waait de bloedvlag. Men mag de spiegelschepen, ver¬ 
sierd met bonte vlaggen, beschouwen als oorlogsschepen, welke als convooiers de 
walvisvaarders (fluiten) beschermden, maar het was de schilder in de eerste plaats om 
schilder achtige effekten te doen en niet om waarheidsgetrouwe afbeelding. 

Geheel rechts ziet men een steile kust met een smal strand, waarop een traanko- 
kerij in werking een rookzuil opstoot. De schrijver van het Verslag in 1919 vermoedde 
achter die kust het eiland Jan Mayen, maar m.i. is Spitsbergen evenzeer mogelijk; 
men doet het beste de aardrijkskundige plaats in het midden te laten. De walvis rechts 
op de voorgrond wordt vervolgd door sloepen en "blaast oranje" d.w.z. zijn longen zijn 
door lenssteken geraakt en het einde is nabij. 

Dr. C. de Jong 
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HET VERONGELUKKEN VAN HET V.O.C. SCHIP 

"AMSTERDAM" 

In aflevering 25 (september 1972) van onze "Mededelingen" werd een hoogst le¬ 
zenswaardige verhandeling opgenomen op het gebied van de scheepsarcheologie, een 
onderwerp dat voorzeker thuisbehoort onder "Zeegeschiedenis", het gebied van ons or¬ 
gaan. Die verhandeling ging over het schip "Amsterdam" van de V.O. C. en over de 
inhoud van het wrak van dit schip. De "Amsterdam" was gebouwd in 1748. Het zeilde 
uit op zijn eerste reis, bestemming Batavia. Het verongelukte in januari 1749 op de 
zuidkust van Engeland, even bewesten Hastings, dat is gelegen op een flauw naar het 
noorden gebogen deel van de kust, tussen twee vooruitspringende punten, zijnde Dun- 
geness in het oosten en Beachy Head in het westen. 

Peter Marsden (Engelsman), de schrijver der verhandeling, onder wiens deskun¬ 
dige leiding het archeologisch onderzoek plaatsvond - begonnen in september 1969 - 
gaf van het schip en van het wedervaren ervan een kort verslag. Om dit te kunnen op¬ 
bouwen maakte hij gebruik van velerlei bronnen. Helaas heeft hij niet van het oorspron¬ 
kelijke scheepsdagboek gebruik kunnen maken, omdat dit niet meer bestaat. Desondanks 
is zijn verslag duidelijk en volkomen aanvaardbaar. Mijn bedoeling is aan de hand er¬ 
van een aantal opmerkingen op nautisch gebied te maken in verband met het ongeluk aan 
het schip overkomen. 

Marsden vertelt hoe in april 1748 het hoogste bestuur van de V.O.C., de "Heeren 
Zeventien", besloot tot het doen bouwen van drie nieuwe schepen, twee van 150 voet 
lang en één van 120 voet. Eén van die twee zou de "Amsterdam" worden, met een leng¬ 
te dus van ongeveer 45 meter. In het midden van de maand september reeds stond het 
schip geboekt in de vloot. 

Het werd onder commando gesteld van Willem Klump, 33 jaar, die reeds eerder 
als gezagvoerder een reis naar Indië had volbracht en die natuurlijk niet de eerste de 
beste was, maar een man van ervaring, anders toch had hij op het nieuwe schip het 
commando niet gekregen. Het schip werd dadelijk uitgerust, bevoorraad en beladen. 
Van de belading was het meest bijzondere gedeelte een enorme waarde aan geld en zil¬ 
ver, bestemd voor Batavia en benodigd tot het uitvoeren van betalingen aldaar. Er kwa¬ 
men in totaal 335 mensen aan boord, onder wie 123 soldaten - meest Duitsers - en vijf 
passagiers, van wie drie vrouwen. Het is licht te begrijpen hoe op elkander gepakt die 
vele mensen, die toch ook nog him kleren en bagage bij zich hadden, sommigen zelfs 
koopwaar, hebben moeten huizen. Reeds deze volte moet het leven aan boord tot een 
hel hebben gemaakt. Maar er was nog zoveel meer en zoveel ergers. Wij zullen het nog 
tegenkomen. 

Het op de korte zeereis betrekking hebbende deel van zijn verhaal behandelt 
Marsden uiterst beknopt. Gelukkig is het dat hij, voor zover hij ze kon verzamelen, 
melding maakt van data. Deze stof vindt men in de "Mededelingen" op blz. 9 onderaan 
en op blz. 10 bovenaan. Men leest dat het schip op de rede van Texel lag, teneinde te 
wachten op een voor vertrek gunstige wind. Het deed twee vergeefse pogingen om te 
vertrekken. Toen de derde was gelukt dwong stormweer in de zuidelijke Noordzee het 
schip om een schuilplaats te zoeken onder de Engelse kust, op de bekende rede van 
Duins. Het heeft de reis vervolgd, het Kanaal in, bleef stormweer op den kop onder¬ 
vinden, kwam ten anker beoosten Beachy Head en tenslotte strandde het en veronge¬ 
lukte de "Amsterdam" op de kust bewesten Hastings. Dit alles gaf Marsden schema¬ 
tisch aan. Dan volgen Marsdens uitvoerige en zeer lezenswaardige archeologische be¬ 
schouwingen als uitvloeisel van zijn onderzoek in het wrak. Hier is de man van het vak 
aan het woord. Zo thuis als deze is op zijn terrein, zo weinig is hij varensman. Toe¬ 
gegeven zij dat Marsdens bedoeling niet was een nautisch onderwerp te behandelen. 
Toch treft het mij sterk, dat een echt stuk "zeegeschiedenis", een drama ter zee waar¬ 
in het grote risico van de vaart en de hardheid van het leven van toen aan boord van een 
schip op zijn krachtigst naar voren komen, waarin een sterk bewijs van trouw aan het 
schip, van grote zeemanschap, zelfopoffering en plichtsbetrachting werd geleverd, 
dat dit aan hem is voorbijgegaan. Ik meen dit alles tussen de regels te kunnen lezen en 
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wil nu aan de hand van de door Marsden op de gezegde bladzijden 9 en 10 van zijn ver¬ 
handeling verstrekte gegevens - en van geen andere - trachten een beeld te geven van 
het gebeurde met het schip. 

Na voor de grote reis te zijn toegerust vertrok het schip van Amsterdam naar 
Texel, om veilig daar ten anker liggende op de rede een voor vertrek naar zee gunstige 
wind af te wachten. Vóór het zeegat en vóór de kop van Noordholland en van Texel la¬ 
gen enorme uitgestrekte gebieden van zandbanken, waardoorheen twee passages waren, 
die naar zee voerden. Het was het Spanjaardsgat dat de ronding van zuidwest-Texel 
volgde en dat lang was. De banken had men dan aan bakboord, de wal van Texel op 
stuurboord. Het tweede vaarwater was het Landsdiep, dat in zuidwestelijke richting 
van de kop van Noordholland naar zee voerde. Wind uit het zuidwesten maakte het uit¬ 
varen van dit gat onmogelijk. Gewacht moest worden op noordelijke of oostelijke wind. 
Het waren de slechte zeileigenschappen van het schip van vroeger eeuwen die de reden 
van deze moeilijkheid vormden. Het is zo zelfs dat een modern zeiler in die schepen 
levensgevaarlijke werktuigen moet zien, waaraan hij zich nooit zou hebben willen toe- 
vertrouwen. De zeeman van de 18de eeuw wist niet beter. Deze zeiltechnische kwestie 
zal hier met een kort woord worden toegelicht. 

Een zeilschip wordt voortbewogen door de kracht die de wind uitoefent op de zei¬ 
len. Heeft het een voorwaartse beweging dan treedt de werking van het roer op en 
wordt het schip bestuurbaar. Het roer is draaibaar aan de achtersteven opgehangen. 

In bovenstaande figuur (fig. 1) stelt de pijl- de op een zeker ogenblik heersende 
windrichting voor. De lijn m is loodrecht op deze richting getrokken. Vaart een schip 
met de richting van de wind mee, dan kan het gemakkelijk een doel bij A gelegen berei¬ 
ken. Het vaart dan voor de wind. Het blijft gemakkelijk een doel in de richting van B 
of van C te bereiken. De wind komt dan schuins van achter in, resp. van schuins- 
rechts-achter en van links-schuins-achter. Men noemt dit varen met ruime wind. Het 
schip kan verder naar rechts gaan sturen dan waar B is gelegen en ook verder naar 
links dan de richting waarin C ligt. Het schip zal tenslotte varen in de richting van de 
lijn m. Het vaart met halve wind. De conclusie is dat het schip alle punten kan berei¬ 
ken, die in de figuur onder de lijn m liggen. 

Hoe staat het nu met het bereiken van punten die boven de lijn m zijn gelegen ? 
Wij laten het schip dat in de richting van B zeilde verder naar rechts koers veranderen. 
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Het overschrijdt de lijn m en het verkleint nu de hoek tussen de vaarrichting en de wind¬ 
richting. Aan boord komt nu de wind rechts van voren in. Die hoek is minder dan 90 
geworden, (fig. 2). Hoe kleiner die hoek wordt gemaakt, hoe meer de wind langs de 
richting van het zeil zal lopen. Het zeil gaat klapperen. Het trekt niet meer. Bovendien 
zullen de golven, die met de richting van de wind meelopen meer van voren inkomen en 
de vaart van het schip belemmeren. Het schip loopt geen vaart meer en wordt dan niet 
te besturen. Het zal in plaats van vooruit te gaan met de wind mee dwars weg drijven. 
De kunst van de besturing van het schip is zo te sturen waarbij de bewuste hoek een 
minimumwaarde heeft en toch een goede snelheid wordt bereikt en de zeilen vol staan. 
Zo lang die hoek maar minder dan 90 blijft kan het schip ook alle punten bereiken die 
boven de lijn m zijn gelegen. Het schip moet hiertoe gaan laveren, anders gezegd met 
zigzag-koersen naar zijn doel komen. Het geschiedt als volgt. 

Het schip loopt goed vaart; de wind komt schuins van rechts in. Door draaien van 
het roer wordt de bewuste hoek kleiner gemaakt. Men draait naar de wind toe, zodat 
deze op een moment recht van voren inkomt. Men draait verder en zo ver tot de wind, 
nu van links-voor inkomende, onder dezelfde hoek invalt als eerst het geval was. Het 
schip is overstag gegaan. Hoe minder groot de bewuste hoek is, hoe minder zigzaggen 
behoeven te worden gemaakt, hoe sneller het schip zijn doel bereikt. Hoe dichter die 
hoek by 90° ligt, hoe meer tijd zulks zal kosten. Zolang die hoek maar iets minder is 
dan 90 blijft deze redenering gelden. Al hadden de 18-de eeuwse schepen op dit punt 
niet veel over, onder behoorlijke omstandigheden was het oplaveren naar een boven¬ 
winds gelegen doel wél mogelijk, al was er dan veel tijd mee gemoeid. 

Maar nu wordt het slecht weer en neemt de wind sterk toe, waardoor ook de gol¬ 
ven hoger worden en met meer geweld tegen de boeg van het schip slaan. Het zeilop- 
pervlak moet worden verkleind. Het schip gaat minder vaart lopen. Het schip krijgt 
een dwarsscheepse beweging, het verlijert, zoals dit heet. De hoek tussen windrichting 
en vaarrichting wordt groter en het schip wordt beneden de lijn m gedrongen. Het kan 
geen doel boven deze lijn meer bereiken. 

Het lot van het schip hangt nu af van de afstand waarop het zich van land bevindt. 
Is die afstand groot, dan behoeft het verlijeren niet noodlottig te zijn. Het maakt alleen 
de reisduur langer. Is die afstand klein dan zal alles worden gedaan om het snel ver¬ 
lijeren tegen te gaan. Maar bij stormweer kan het schip niet meer van de kust afkomen. 
Het wordt door wind en stroom tegen de lagerwal gezet. Het is "bezet op lagerwal" 
zoals de term voor deze noodlottige situatie luidt. Het schip is ten dode opgeschreven. 
In een nauwe zee als de Noordzee konden aldus grote calamiteiten zich voordoen. In de 
zeiltijd van de vorige eeuw nog konden in één stormnacht vele tientallen schepen een 
einde vinden op onze kust. Men vrage niet hoeveel mensenlevens op deze wijze verlo¬ 
ren zijn gegaan. De achtergrond van dit alles moet worden gezocht in de slechte zeil- 
kwaliteiten van de schepen uit vervlogen tijd. Maar al zijn er geen zeilschepen meer 
op zee - afgezien van zeiljachten - het verschijnsel van bezet zijn op lagerwal is nog 
bekend. Het zijn mechanisch voortbewogen schepen, voorzien van een zwak machine- 
vermogen die op deze wijze stranden en al of niet vergaan. 

Hoeveel dagen de "Amsterdam" ter rede van Texel heeft moeten liggen wachten 
weten wij niet; Marsden vermeldt dat op 15 november de wind uit het oosten woei. Toen 
was het mogelijk om met ruime wind door het Landsdiep de open zee te bereiken. De 
grote reis begon. Spoedig echter draaide de wind weer naar de verkeerde hoek door uit 
het zuidwesten te waaien. De "Amsterdam" keerde op de 19de terug in Texel. Op de 
21ste reeds kon een tweede poging worden gedaan, maar ook deze slaagde niet. Het 
schip kwam op 6 december andermaal ter rede. Een nieuwe periode van afwachten 
ving aan. Deze zou duren tot na de jaarwisseling. 

Waarschijnlijk is het de tegenwind geweest, die Klump tweemaal tot terugkeer 
deed besluiten. In deze handelde hij anders dan de beroemde palingaken die eeuwenlang 
paling hebben overgebracht van Friesland naar Londen. Ook die schepen hebben alvo¬ 
rens te kunnen uitvaren moeten wachten op gunstige wind. Maar hadden zij het zeegat 
achter zich dan bleven zij buiten, ongeacht de windrichting. Zij boksten tegen wind en 
zee op tot zij aan hun doel waren. Het waren zware, dikwijls zeer langdurige reizen, 
die werden volbracht onder het motto: wie doorzet en volhoudt, wint de reis. 
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Klump heeft het verstandig geacht terug te keren, hetgeen eveneens risico met 
zich bracht, wat hij zeer goed heeft geweten. Hij zeilde terug, naar de verraderlijke 
Hollandse lagerwal. Hoe wist Klump, toen hij op nog aanzienlijke afstand zijn besluit 
tot terugkeer nam, hoe in het zeegat de toestand van wind en zee zou zijn? Hij had daar 
licht in moeilijkheden kunnen komen. Strand en duinen zijn daar maar al te dichtbij. 
Of moet de reden van terugzeilen voor Klump hebben gelegen in de toestand waarin zijn 
mensen aan boord zich bevonden ? Zou de koude waaraan dezen reeds bijna twee maan¬ 
den blootstonden en het ontbreken van ieder gemak reeds vele slachtoffers hebben ge¬ 
maakt? In onze ogen was het ook zeer deprimerend, dat ondanks alle geploeter met het 
schip en het boksen ermee tegen wind en zee niets was bereikt van enige vordering. 
Vergeten wij echter niet dat voor de tijdgenoot deze narigheid bij de zeilvaart behoorde. 
Het antwoord valt niet te geven. 

Tenslotte deed zich op 8 januari 1749 wederom een goede gelegenheid voor. Zes 
grote schepen, waaronder de "Amsterdam", maakten zeil en voeren uit. Behalve één 
ervan waren alle bestemd voor Batavia. In de zuidelijke Noordzee ontmoetten zij hevig 
stormweer, waarom de schepen beschutting zochten onder de Engelse wal, op de rede 
van Duins. Alleen het schip "Haarlem" zette door en dit bereikte in veiligheid Ports¬ 
mouth. Een wonder van navigatie - en daarbij zonder twijfel ook een van goed geluk - 
mogen wij deze prestatie wel noemen. Bij tegenwind en voor dit schip bij uiterst slech¬ 
te omstandigheden, voer de "Haarlem" westwaarts, in hartje winter, langs de niet ver¬ 
lichte kust, bij slechts acht uren licht per etmaal. Geen kleinigheid in dat ongure, en 
nu extra ongure stuk zee, met zijn krachtige stromen. 

Na gedurende enige dagen ter rede te hebben gelegen, vervolgden de "Amsterdam" 
en de andere schepen hun reis. Marsden vermocht niet te zeggen wanneer dit gebeurde, 
door gebrek aan gegevens. Wel is hem uit andere bron bekend, dat het schip is gerap¬ 
porteerd varende in Pevensey Bay, hetgeen wil zeggen dat het Straat Dover en Dungeness 
was gepasseerd en dat het zich dicht onder de Engelse kust bevond, niet ver beoosten 
Beachy Head. (Zie de Britse Admiraliteitskaart No. 536, Beachy Head to Dungeness 
en Dover Strait Pilot, 1971). Het is het deel van de Kanaalkust gelegen tussen twee 
vooruitspringende punten, Dungeness en Beachy Head, waar de kust een flauwe bocht 
naar het noorden maakt. Op het midden van dit traject ligt Hastings. Verder naar het 
westen liggen Bexhill, Pevensey en Eastbourne. Op het kustgedeelte van Eastbourne 
tot Hastings loopt de 6-vadem-dieptelijn ongeveer evenwijdig met de kust en op 2| mijl 
afstand. Hier ligt dus een brede strook van gelijkmatige diepte langs de kust, die 
bruikbaar is als ankerplaats, mits de wind waait uit het noordwesten of noorden. Toen 
de "Amsterdam" daar ter plaatse voer, was het uitzonderlijk slecht weer, zoals de 
andere schepen voor de 16de en 17de januari hebben gemeld. De wind kwam te veel uit 
zuidelijke richting en de baai bood geen bescherming. De "Amsterdam" was reeds in 
een gevaarlijke positie gekomen. Niet alleen van buiten dreigde gevaar; ook de toestand 
aan boord van het schip was hoogst zorgwekkend. Het noodlot begon zich over het arme 
schip te voltrekken. 

Op ongeveer 6 mijl afstand van Eastbourne en in zuidoostelijke richting liggen de 
Royal Sovereign Shoals, een verzameling van ondiepe plaatsen, waaronder er zijn van 
zeer geringe diepte. Er is een punt met een geringste diepte van 14 voet ( = 4.30 m ) 
waarop de zee hevig breekt bij slecht weer. Het is bekend dat de "Amsterdam" tegen 
de grond heeft gestoten en dat hierdoor het roer ernstig werd beschadigd. Het lijkt 
waarschijnlijk dat dit stoten op een van deze punten heeft plaatsgevonden, want was dit 
in de nabijheid van de kust gebeurd, dan had zeker de stranding op dat moment en al¬ 
daar het einde geworden. Door deze averij die het schip minder bestuurbaar maakte of 
onbestuurbaar, waardoor het aan de wrede zee was overgeleverd, was de toestand zeer 
veel ernstiger geworden. Het schip werd door wind en stroom in noordoostelijke rich¬ 
ting naar de kust gedrukt tot in de nabijheid van het dorp Bexhill. De waterdiepte is er 
geringer dan bij Pevensey en de 3-vadem-dieptelijn ligt op l/3 mijl van de kust. Vóór 
de plaats ligt in zee het gevaarlijke Bexhill Reef. 

Klump zag de stranding komen. Eén middel waardoor hij het verlies van het schip 
mogelijkerwijs kon voorkomen, had hij nog in handen. Hij handelde volgens een regel 
die vanouds - en ook nog op de dag van heden - aan boord van een schip geldt: de zee- 



man maakt gebruik van alle hulpmiddelen die hem ten dienste staan. Hij kon proberen 
het schip ten anker te brengen, ook al wist hij ongetwijfeld uit de praktijk van anderen, 
dat deze manoeuvre vaak mislukte, door het breken van de ankertros. In zulk een ge¬ 
val houdt het anker, maar als het van de wind drijvende schip in de tros valt en deze 
stijf komt te staan is de spanning daarin te groot en begeeft de tros het. Klump ging ten 
anker. De tros hield. Even leek het gevaar geweken en niemand kon hem verwijten niet 
van zijn laatste redmiddel te hebben gebruikgemaakt. Maar van onderzeil komen en 
wegvaren van lagerwal was geen sprake meer. Het schip was volkomen "bezet op lager¬ 
wal". Redding zou er alleen bestaan indien de wind draaide naar het westen of noorde¬ 
lijker, het weer handzamer zou worden en tenslotte: de tros moest het zolang uithouden. 

Iedereen aan boord moet zich bewust zijn geweest van de hopeloze situatie. Dag 
en nacht heeft men geluisterd naar de geluiden aan dek en acht gegeven op de bewe¬ 
gingen van het schip. Na breken van de tros en wegdrijven van het schip met de golven 
zouden geluiden en bewegingen dadelijk anders zijn geworden. Welk een afschuwelijke 
spanning moet dit hebben betekend, voor Klump die verantwoordelijk was voor het 
schip, de opvarenden en de lading en voor die opvarenden waarvan er zovelen waren, 
voor wie varen een nieuwe ondervinding was. 

Maar het bleef niet hierbij. De ellende was veel groter. Reeds twee en een halve 
maand hadden de mensen aan boord gezeten. Opgepakt, met meer dan 300 mensen in 
de beperkte ruimte. Zou er enige verwarming zijn geweest, anders dan in de kombuis ? 
In het schip was het duister, uit vrees voor brandgevaar. Ventileren werd zo min mo¬ 
gelijk gedaan, om de winterkoude geen toegang te geven. Toen het schip in het Engelse 
Kanaal voer en later ten anker lag, zal de temperatuur des daags - schattenderwijze - 
ongeveer 5 tot 8 C. zijn geweest. Afschuwelijk gesteld was het met de hygiëne. Van 
wassen en rein houden van het lichaam kwam niets terecht, door de koude en door on¬ 
voldoende zoetwater, dat toch in de eerste plaats voor drinkwater moest worden ge¬ 
bruikt. Natuurlijk lagen zeezieken overal in het rond. Het bijstaan en schoonhouden 
van hen was wel een daad in ieders belang, maar velen zullen geheel apatisch en ver¬ 
vuild hebben gelegen. Er waren latrines in het schip, maar veel van de zieken en zee¬ 
zieken waren er te erg aan toe om ervan gebruik te maken. Hoeveel meer afschuwe¬ 
lijks zou er nog te vertellen zijn. Genoeg is het om te begrijpen dat in de eerste plaats 
als gevolg van de koude en verder door de ellende die werd uitgestaan velen ziek wer¬ 
den en stierven. Marsden vertelt dat op dat tijdstip een vierde deel van de mensen ziek 
was of overleden. Het aantal doden liep snel op. Klump heeft dit duidelijk begrepen. 
Bleven de omstandigheden onveranderd en kwam er geen verandering in de windrichting 
en bleven de omstandigheden als zij waren, dit zou voor de meesten aan boord het ein¬ 
de betekenen. Hoe ontzettend moeilijk en hoe inspannend is zijn taak geweest. Zijn ge¬ 
dachte moet dag en nacht bij zijn ankertros zijn geweest. Geen ogenblik van rust heeft 
deze hem gegeven. Brak de tros dan was hij het die in de eerste plaats aan dek moest 
zijn om de leiding te nemen over het gedoemde schip dat ging stranden. Wat zijn licha¬ 
melijke staat betreft, kunnen wij ons denken dat deze beter was dan die der meesten. 
Hij was een bevaren zeeman, in gezonde staat aan boord gestapt. Als gezagvoerder had 
hij aan boord betere ligging en de hoger geplaatsten kregen als regel beter voedsel dan 
de matrozen en de soldaten, welke laatsten volkomen berooide paupers waren. Klumps 
optreden na de stranding bewijst, dat deze man beschikt heeft over een uitzonderlijk 
weerstandsvermogen tegen lichamelijke vermoeienis. Hij moet een man van ijzer zijn 
geweest. 

Was er voor Klump, omdat hij het langer kon uithouden, wellicht een kans op 
lijfsbehoud, voor het allergrootste deel van zijn opvarenden gold dit niet. Reeds velen 
hadden door de koude en de ellende het leven gelaten. Niet lang zou het duren of tien¬ 
tallen verkleumden zouden volgen. Al had de ankertros lang gehouden, afwachten van 
het gunstig draaien van de wind was een ijdele hoop. Stranding van het schip betekende 
waarschijnlijk óók de dood. Toch bestond er een heel kleine kans op redding. Hij die 
de verantwoording droeg over het schip, opvarenden en de kostbare lading overwoog in 
welke richting nog die kans ten gunste bestond. Niet denkende aan zichzelf koos hij de 
opzettelijke stranding met de kleine kans op behoud van het leven van het restant van 
zijn mensen. Dat het kappen van het anker eigenlijk een daad van zelfmoord voor hem 
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betekende, zullen wij niet tellen. Groter is de moed om het plan uit te voeren en het le¬ 
ven van allen in de hand te nemen. Hoe eenzaam staat de man die het gezag voert. 

Op zondag 26 januari liet hij het anker slippen en gaf hij zijn schip prijs aan wind 
en zee. Het dreef naar de kust. Het had het geluk dat het niet stootte op een nabije rots, 
die het schip zou hebben opengescheurd. Valt het niet buiten ons vermogen ons voor te 
stellen hoe zij die de koude nog konden verdragen in uiterste spanning aan dek hebben 
gestaan om de afloop van de noodmanoeuvre te volgen? Zou deze goed aflopen? Zou het 
schip op een verkeerd punt aan de grond raken? Zouden de golven het overspoelen? Zou 
men over vijf minuten nog leven, of wel zijn verzwolgen? Klumps beleid werd beloond. 
Hij was precies geweest in het bepalen van het moment waarop hij het schip liet drij¬ 
ven. Dit strandde te ongeveer drie uur, niet lang na hoogwater. Het kwam hoog tegen 
de kant te zitten. Het water viel. Velen konden over de zij van het schip aan wal klau¬ 
teren. De wonderbaarlijke redding was voor hen gekomen. 

De Engelsen aan de wal hadden natuurlijk dagen lang het arme schip in zijn ge¬ 
vaarlijke situatie gezien. Zij waren getuige van de stranding en het aan land komen van 
de geredden. Volgens Marsden schreef er een dat allen dronken waren. Het verstrek¬ 
ken van een oorlam op een schip was een gewone zaak. Zou in dit geval Klump zijn 
plicht hebben vervuld indien hij niet aan zijn verkleumde mensen een extra stevige had 
gegeven? Al ken ik persoonlijk niet de heilzame werking van een krachtige dronk, ze¬ 
ker is dat deze niet alleen verwarmend werkt, maar tevens helpt om de omringende 
ellende te vergeten. Mochten zij, die slechts de dood voor ogen konden zien, niet een 
middel genieten dat hielp in die richting? Dan is er nog iets. Een wankel effect maakte 
de gang der geredden, die aan wal hun eerste schreden zetten. Wanneer onbevarenen 
die enige tijd op een stampend en slingerend schip hebben doorgebracht aan wal stap¬ 
pen, doet zich bij hen een vreemd verschijnsel voor. Hoewel zij nu op vaste bodem lo¬ 
pen schijnt het of vóór hen de grond bewegingen maakt gelijk staande aan die van het 
schip. Zelfs na een dag aan wal kan zich het verschijnsel voordoen. Het lopen geschiedt 
zwaaiend. Ik neem aan dat de verslapte en verkleumde schepelingen dit verschijnsel 
hebben vertoond. Zelf heb ik het ondervonden en bij mijn scheepsmakkers dikwijls 
waargenomen. 

Wij lezen bij Marsden dat Klump onmiddellijk maatregelen nam zijn geldlading 
bij de Engelse autoriteiten in veiligheid te brengen. Hij voorkwam roof door jutters, 
iets dat als een soort recht werd beschouwd door deze lieden voor wie een gestrand 
schip een gift des hemels was. De Scilly-eilanden waren berucht op dit gebied. 

Na de stranding waren ongeveer veertig zieken aan boord achtergelaten. Zij wa¬ 
ren blijkbaar te verslapt. Op de volgende dag werden ook zij gered en aan wal gebracht, 
met uitzondering van één voor wie de redding te laat kwam. Hierna is Klump naar 
Londen gereisd om contact op te nemen met de vertegenwoordiger van de V. O.C. Dat 
zij die aan wal zijn gestapt na twee maanden lang zoveel afschuwelijks te hebben be¬ 
leefd, voor wie hoop op leven vervlogen scheen, zich wellicht niet normaal gedroegen, 
kan men zich denken. Maar dat onder déze kapitein muiterij zou zijn uitgebroken, zoals 
Marsden uit Engelse bron meldt, is ongeloofwaardig. 

Het verhaal van Marsden werpt licht op een tafereel uit de "Zeegeschiedenis", 
waarin de kapitein van het schip als hoofdpersoon een stuk zeemanschap vertoont, dat 
waard is te worden beschreven. Dat zijn schip verloren ging is in de eerste plaats te 
wijten aan de gebrekkige zeileigenschappen van het toenmalige schip en daarbij aan de 
zware omstandigheden in het volle winterseizoen. De sterksten zijner mensen aan 
boord, die de koude hebben kunnen weerstaan, dankten hun leven aan Klumps beleid. 

Hoe ook zijn uiterst riskante poging tot redding van zijn mensen en van de kost¬ 
bare lading zou aflopen, zeker is dat deze de ondergang van het schip zou betekenen, 
hetzij op enige afstand vóór of wel tegen de lagerwal. Met het laten slippen van het an¬ 
ker offerde Klump volbewust het nieuwe aan hem toevertrouwde schip op. Het zij aan 
ons om volledig besef te hebben van het afschuwelijke dilemma waarvoor deze gezag¬ 
voerder zich heeft gesteld gezien. Klump deed zijn keuze. Hoe hebben destijds zijn 
superieuren - het bestuur van de Compagnie - en de tijdgenoot over zijn beslissingen 
gedacht ? 

Dr. Ernst Crone. 
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COLLECTIES 

HET MUSEUM VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS IN 1971 

Het jaar 1971 was in de ontwikkeling van de musea voor de IJsselmeerpolders vooral van 
betekenis door de officiële opening van het museum voor scheepsarcheologie te Ketelha- 
ven op 14 april door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
Het museum mag zich reeds in een goede belangstelling verheugen, zowel van publici¬ 
teitsmedia als van particulieren. De tot nu toe vernomen reacties op de inrichting zijn 
onverdeeld gunstig. Het aantal bezoekers was in 1971 ruim 23.000. 
De afdeling Operationeel Onderzoek ging in samenwerking met de Oudheidkundige afde¬ 
ling na of, en zo ja, in hoeverre, mechanisatie van de opgravingen mogelijk was. Het 
uitvoeren van het tijdrovende en veel arbeidskracht vragende grondverzet bleek door 
inschakeling van een kleine kraan aanzienlijke besparingen in tijd en geld mogelijk te 
maken. De praktijk toonde toen aan dat werken met een kraan met grijper geen nadeli¬ 
ge invloed behoefde te hebben, mits er goed samenspel was tussen de opgravingstech- 
nici en de kraanmachinist. 
De wens bestond dezerzijds om na te gaan of ten aanzien van de grafische weergave van 
scheepswrakken in de IJsselmeerpolderbodem i.p.v. het aloude tekenen, stereofoto- 
grammetrie zou kunnen worden toegepast. Bij de opgraving van de Skuldele schepen in 
Denemarken was de fotogrammetrische methode noodzakelijk, alleen al omdat de mod¬ 
derige bodem en de kwaliteit van de Vikingschepen ertoe noopten om het gebruikelijk 
opmeten en tekenen te vervangen door een andere werkwijze. Bij navraag bleek de 
welwillende medewerking te kunnen worden verkregen van de Meetkundige Dienst van de 
Rijkswaterstaat om tot een proef te komen. Tegelijkertijd bood een particuliere firma 
zijn diensten aan. 

De proeven hadden vertrouwenwekkende uitkomsten, maar maakten tevens duide¬ 
lijk dat de samenwerking tussen opgravers en degenen die de fotogrammetrische opna¬ 
men verrichten, hecht moet zijn. Bovendien is duidelijk geworden dat de plaats van de 
beschrijving moet worden verlegd, van binnenkamers naar het veld, dus voordat het 
schip wordt gesloopt. Hierdoor wordt de beschrijving tevens hulpmiddel bij het uitwer¬ 
ken van de fotogrammetrische opnamen. 
De opnamen worden op een hoogte van tenminste 9U0m genomen. Dit kan gebeuren 
vanaf een hoogwerker, wanneer deze ter plaatse kan komen, dan wel vanuit een heli¬ 
kopter. Bij het scheepswrak op kavel K 84 is gebruik gemaakt van een helikopter. Het 
wrak lag evenwel met een merkwaardige slagzij-situatie in de bodem, hetgeen verge¬ 
lijking van de resultaten verkregen met de klassieke opmeet-/ en tekenmethode met 
die verkregen met de fotogrammetrische opnamen ten zeerste bemoeilijkte. Daarom 
werd besloten de proef bij een volgende scheepsopgraving te herhalen. Dan kan worden 
nagegaan wat er moet gebeuren om tot een betere coördinatie te komen. 
De afdeling is de Meetkundige Dienst te Delft bijzonder erkentelijk voor hetgeen al is 
verricht. De tot dusver verkregen uitkomsten hebben duidelijk gemaakt dat stereofoto- 
grammetrie geweldig tijdbesparend kan werken en de uitwerking van de foto's tot 
bruikbare tekeningen, via terugleesapparatuur, ponsbandvertaling en tekenapparatuur, 
nauwkeurig en bevredigende resultaten kan leveren. Met deze methode zijn, in goede 
samenwerking van alle betrokkenen, uiterst nauwkeurige resultaten mogelijk en daar¬ 
door een goede interpretatie van het opgravingsobject. 

Op de grens van de kavels K 73 en 74 in Oostelijk Flevoland is het daar bij het graven 
van de sloot aangetroffen scheepswrak opgegraven. Het bleek een bijzonder interessant 
schip te zijn, dat vermoedelijk in de tweede helft van de 15de eeuw is vergaan. Talrij¬ 
ke reparaties en de aard van het hout wijzen erop dat het vaartuig reeds vrij oud moet 
zijn geweest, toen het verging. Dit betekent, dat voorlopig mag worden aangenomen dat 
het schip wel in de eerste helft van de 15de eeuw zal zijn gebouwd. De voorlopige date¬ 
ring van de ondergang is gesteld aan de hand van in het schip gevonden materialen, die 
echter nog niet geheel konden worden bestudeerd. Het scheepje zelf was platboomd, 
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waarbij het vlak van het schip karveel was gebouwd. De scheepswanden evenwel waren 
overnaads gebouwd, hetgeen betekent dat er in voor- en achterschip plaatsen zijn waar 
de platte karveelbodem overgaat in de ovemaadse constructie van de wanden naar het 
scherpere deel van voor- en achterschip. Deze constructie -die tot voor kort in com¬ 
binatie onbekend was- kon dus opnieuw worden gesignaleerd. 
Het schip is nog om meer redenen van betekenis en wel omdat de lengte/breedtever¬ 
houding uitzonderlijk is:+ 7:1. Bij een lengte van ruim 15 meter is het scheepje 
slechts 2,20 meter breed, bij een holte van plm. 70 cm. 
Het schip heeft twee mastsporen, waarvan er een bijna in het midden en de andere meer 
voorlijk is geplaatst. Toch wijst de vorm van het schip er niet op dat het een echt zeil¬ 
schip is geweest; eerder moet worden gedacht aan het gebruik van een verplaatsbare 
mast, waarmee het scheepje dat wellicht overigens werd geroeid uitsluitend voor de 
wind kon zeilen. Het moet een vrachtschip zijn geweest, maar van lading is tot nu toe 
geen spoor gevonden, hoewel de aanwezigheid van een houten zaadschop op graanver- 
voer zou kunnen wijzen. 
In het voorschip werd een dekje aangetroffen dat een ondiepe ruimte afsloot. De dek- 
leggers voor dit dekje rustten op de spanten, soms in de spant ingekeept, soms half 
tegen de zijkant van de spanten bevestigd. Deze constructie lijkt daarmee op die welke 
bekend is van de Vikingschepen uit de 9de en 10de eeuw. Bewaren van het totale schip 
is om verschillende redenen niet mogelijk; een deel was reeds bij het slootgraven ver¬ 
wijderd, het midden- en het achtergedeelte van het vaartuig waren in een heel slechte 
toestand. Nadat de opgraving was afgesloten en delen die niet bewaard zouden blijven, 
waren verwijderd, is een ongeveer 5 m lang fragment van de voorconstructie van het 
vaartuig, verpakt in een ijzeren frame, gelicht en naar de werkplaats te Ketelhaven 
overgebracht. Het opnemen en transporteren is snel en uitstekend verlopen. Het frag¬ 
ment is bewaard op grond van de constructie. Het scheepje had een vorm die onbekend 
is en waaromtrent in de literatuur niets kan worden teruggevonden. 

Het wrak K 84 in oostelijk Flevoland werd in een bijzonder goede toestand aange¬ 
troffen. Het maakte een slagzij in de grond onder een hoek van 20-30° waardoor het 
bakboord diep in de ondergrond is gedrongen en in het grondwater is gebleven ook na¬ 
dat het polderpeil was bereikt. Aan stuurboordzijde is het echter vrij sterk door ver¬ 
droging aangetast. De bakboordkant is volkomen gaaf en tot in details compleet be¬ 
waard gebleven. 
Het schip heeft voor- en achtersteven en zelfs het roer behouden. Er is een gave spil 
aan bakboordzijde in het wrak aangetroffen. Kleinere vondsten uit het schip zijn een 
houten vuurbak met tegelvloer, zoals eerder aan boord van vissersschepen is gevonden. 
(Deze bak was de plaats waarin aan boord voedsel werd bereid op een kacheltje of in 
een metalen bak met hout en turf). Een druppelvormige, kleine aardewerken kookpot 
op drie voetjes, een kleine steelpan met zeer brede steel, een Duitse steengoed kan 
met uitgeknepen voet, een paar ijzeren treeften, een ijzeren visnetbeugel en een hou¬ 
ten kistje dat bijzonder mooi versierd is met uitgesneden figuren, die een bijzonder 
fraaie en vroege volkskunst vertegenwoordigen. Ook is een koperen aker gevonden. De 
tot nu toe gedane vondsten wijzen duidelijk naar de 16de eeuw. Ook enig schoeisel met 
zeer brede neus, die heel kort is afgesneden, verwijst naar die tijd. Het schip kan dus, 
naar het zich laat aanzien, wel in de eerste helft van de 16de eeuw zijn gebouwd. Het 
betreft een vissersboot met de bun in de zware constructie, die karalrteristiek is voor 
dit type. (Uit: Jaarverslag 1971 van de Musea voor de IJsselmeerpolders gevestigd te 
Schokland en te Ketelhaven). 
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NOUVEAU GLOSSAIRE NAUTIQUE d'Augustin Jal. Revision de l'édition publiée en 1848. Afl. 1, A, lvi 52 blz.; 

afl. 2, B, 114 blz. Paris (et) La Haye, Mouton, 1970, 1972. Prijs ƒ 30,- per afl. 

Jals "Glossaire nautique" is, in zijn oorspronkelijke uitgave, een van die monumenten van het ongelimiteerde 

optimisme en de onuitputtelijke werkkracht waarvan zo vele 19de-eeuwse uitgaven, met name lexicografische 

ondernemingen, blijk geven. Voor Frankrijk, dat in dit opzicht een eervolle plaats bekleedt, denke men aan 

Littré, aan Vapereaus "Dictionnaire des Littératures", aan Grégoires "Dictionnaire d'Histoire de Biographie et 

de Géographie". Jals Glossaire is met zijn nagenoeg 1600 bladzijden groot kwarto op niet erg dun papier een der 

onhandelbaarste boeken die er ooit uitgegeven zijn, maar afgezien van dit praktische bezwaar kan men er verder 

slechts met lof over spreken. 

Geboren in 1795, trad hij in 1811 als "aspirant de marine" in dienst, maar zijn carrière was uiterst kort: 

in 1817 werd hij op non-activiteit gesteld als verdacht van "propos subversifs"; in 1831 pas keerde hij bij de ma¬ 

rine terug als "historiographe officiel de la Marine et conservateur de ses Archives" en hij bleef dat tot zijn pen¬ 

sionering in 1863. In zijn eerste opzet zou het Glossaire slechts een historisch woordenboek van scheepstermen 

zijn zoals die in kronieken en romans van de 12de en 13de eeuw, en bij geschiedschrijvers van de 14de tot 17de 

eeuw werden aangetroffen, maar weldra werd het plan veel grootser en zou moeten leiden tot een alomvattend 

maritiem woordenboek: "Ainsi, le Glossaire nautique comme nous le concevions, devait etre a la fois un Glos¬ 

saire des termes de l'antiquité maritime grecque et romaine, un Glossaire des termes de toutes les marines du 

Moyen 3ge, et un Dictionnaire des mots de métier en usage dans toutes les marines modemes". En dat "toutes" 

gold zonder enige restrictie; in het boek zoals het uitgegeven werd, en waaraan Jal zeven jaar werkte, komen 

termen uit 52 talen en dialecten voor, waarbij Fins, Turks, Arabisch, Maleis, Chinees, Polynesisch. Hij greep 

eenvoudig alles wat hij te pakken kon krijgen en stouwde dat bijeen in zijn enorme boek, zonder veel orde of 

systeem. Wel waren zijn beginselen daarbij gezond en vruchtbaar, nl. zoals M. Mollat, de hoofdredacteur van 

de nieuwe uitgave in zijn inleiding zegt: "recueillir les textes anciens; joindre 4 la recherche textuelle 1'enquête 

orale, sur place, auprès des marins; retrouver les parentés linguistiques et les dérivations sémantiques; reconnaftre 

les "mots-voyageurs"; définir les acceptations diverses et successives; illustrer les definitions... par des citations 

et des croquis". Maar de opzet was veel te ambitieus, Jal moest te haastig werken, en hij kwam te vroeg: veel 

van de in aanmerking komende bronnen waren nog niet of nauwelijks toegankelijk. Om wat het boek als unieke 

compilatie toch geeft, bleef het echter gezocht — het verscheen oorspronkelijk in slechts 600 exemplaren en is 

sinds lang onvindbaar geworden — en al meer dan een halve eeuw werd er over een heruitgave gedacht. Op het 

internationaal historisch congres van 1955 in Rome werd in beginsel aanvaard het "projet complet de refonte sur 

un plan international" en op de verschillende "colloques intemationaux d'histoire maritime" van 1956-1968 

werd dit plan verder uitgewerkt en tot verwezenlijking gebracht. 

Wanneer het werk thans verschijnt met de titel "Nouveau Glossaire nautique d'Augustin Jal. Révision 

de l'édition publiée en 1848", dan is dat alleen een eresaluut aan de auteur van het oorspronkelijke boek. In 

feite is het een geheel nieuw werk, waarin men, behoudens de lemma's, met moeite slechts hier en daar nog 

iets van de oorspronkelijke tekst terug kan vinden, Aan de opzet van het werk als een glossarium, niet een en¬ 

cyclopedie, is in beginsel niets veranderd, maar de uitwerking is heel anders. Jal gaf, behalve de equivalenten 

van de besproken term in alle hem bereikbare talen bij het lemma zelf, ook de niet-Franse termen als afzonder¬ 

lijk lemma op hun alfabetische plaats. Hij verkreeg zo een glossarium van alle termen in alle talen in een door¬ 

lopend alfabet. In de nieuwe uitgave komen alleen Franse lemma's voor en worden de equivalenten, in vaste 

volgorde, gegeven aan het eind van de artikelen. Aan het slot van de uitgave zullen deze equivalenten in af¬ 

zonderlijke indices voor alle talen worden opgenomen. Ongetwijfeld komt deze presentatie aan de overzichte¬ 

lijkheid ten goede - de oorspronkelijke Jal is nogal onrustig, doordat er b. v. ook lemma's in Cyrillisch schrift 

tussen de Romeinse staan - maar het maakt van de nieuwe uitgave wel een specifiek Franse aangelegenheid. 

Immers de niet-Franse termen komen alleen aan de orde voor zover zij equivalenten zijn van de Franse; wanneer 

een Engelse, Nederlandse of andere term geen equivalent heeft in het Frans, komt hij niet aan bod. De nieuwe 

Jal is dus minder universeel dan de oude. Enigszins verhuld wordt dit ook toegegeven in de beginselverklaring 

bovenaan pag. XXXIII: "Le Glossaire revisé cherche a etre la base, franpise comme 1'ouvrage ori- 

ginel, d'une synthèse du vocabulaire maritime occidental" (spat. van ons). De Nederlandse index b. v. zal dus 
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t.z.t. geen volledig Nederlands maritiem woordenboek representeren, en dit blijft dus onverminderd een deside¬ 

ratum. 

De begrenzing in de tijd ligt, wat het begin betreft, bij de 9de eeuw, en als terminus ad quem bij het 

eind van de zeilvaart en de houten scheepsbouw; de nieuwe uitgave gaat dus niet verder dan de oorspronkelijke 

van Jal. Wel verder gaat men in de rubriek visserijtermen. Jal had, terecht m.i., geen namen van de maritie¬ 

me fauna opgenomen en weinig betreffende de vistechniek; de nieuwe bewerking omvat "le plus grand nombre 

possible de noms d'engins de pêche", en van de waterfauna "seulement les noms des poissons, crustacés, céta- 

cés qui ont eu une véritable importance économique". Het criterium daarvoor is dan dat schepen voor de vangst 

van deze dieren daartoe speciale voorzieningen hadden of konden hebben, wat m.i. geen steek houdt, want er 

zijn b. v. ook schepen met speciale voorzieningen voor het vervoer van graan, hout, vee enz., en men gaat dan 

toch ook niet namen die op die objecten betrekking hebben in een glossarium van scheepstermen opnemen. Dit 

behoort zich te beperken tot de schepen en de scheepvaart als zodanig: dus wel de namen van de types van vis¬ 

sersschepen, maar niet die van de vistuigen en zeker niet die van de vissen; deze horen in een speciaal woorden¬ 

boek voor de visserij thuis. 

Bekorting ten opzichte van de oude Jal heeft plaatsgehad waar deze zich te buiten ging aan historische 

en encyclopedische excursen en waar zich nodeloze verdubbeling voordeed, b. v. bij "abandouner" naast "aban- 

donner"; het artikel "anqui", bij Jal 32 regels, is teruggebracht tot 8 regels; "barre" van 9 tot 5^ kolom, "ber" 

van 1 kolom met een illustratie tot minder dan 1/3 kolom. De hele letter A telt in de nieuwe uitgave slechts 

52 blz., tegen 181 in de oude; de B 112 tegen 150. De behandeling bij Jal was dan ook zeer onevenredig; de A 

en B beslaan ruim 1/5 van het hele werk. Volgens de heer Mollat zal de nieuwe uitgave 2 a 3 keer zoveel artike¬ 

len tellen zonder de totale omvang aanmerkelijk te doen toenemen. 

Het aantal talen waarvan de equivalenten zijn opgenomen is beperkt tot 19, verdeeld in een neo-latijn- 

se groep, een Keltische, een Germaanse, een Slavische, een niet-indo-europese (Baskisch, Turks, Arabisch) en 

een neo-griekse. Voor het Nederlands wordt de bewerking verzorgd door het Instituut voor Nederlandse Lexicolo¬ 

gie, bijgestaan door de heer Voorbeijtel Cannenburg, bij wie zij zeker in de allerbeste handen is. De presentatie 

is zeer verzorgd; de bladspiegel is iets kleiner dan die van de oude uitgave, de typografie aanmerkelijk duidelij¬ 

ker. In de tekst staan enkele zeer eenvoudige lijntekeningen ter adstructie van bepaalde omschrijvingen; daar¬ 

naast zijn enige buiten-tekstplaten opgenomen, in hoofdzaak reprodukties van oude prenten. Jammer is dat er een 

fout gemaakt is in de opmaak van de inleiding: de bladzijden IX - XII staan in verkeerde volgorde (te lezen XI, 

X, IX, XII). In de bronnenlijst missen wij Rödings Wörterbuch der Marine, wat des te vreemder is omdat Jal 

zelf dit uitdrukkelijk als een van zijn bronnen vermeldt (blz. XX van de nieuwe uitgave) en er zeer duidelijk veel 

aan ontleend heeft. Voor het overige kan men over deze nieuwe Jal slechts met de grootste lof spreken; voor alle 

belangstellenden in de scheepvaart en vooral voor alle beoefenaars van de maritieme geschiedenis is het een on¬ 

misbaar en onschatbaar werk, waarvan men de voltooiing met het grootste verlangen tegemoetziet. 

C. Kruyskamp 

VIETORJ.F., Zeemanstaal. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, 1972, 308 blz. fl. 39,50. 

Zo op de titel afgaand zou men een boek verwachten, gewijd aan een verhandeling betreffende de taal van 

de zeeman in de zin van spreuken en gezegden die door de zeeman gebruikt worden of werden. Deze verwachting 

wordt maar ten dele vervuld, want de tekst handelt over vaktermen uit de zeevaart, waarbij dan wel een aantal 

uitdrukkingen waarin deze termen voorkomen, vermeld worden. Feitelijk komt het er op neer dat deze "zeemans¬ 

taal" een verklarend woordenboek van vaktermen en vakuitdrukkingen van de zeeman is. Daarbij wordt dan aan¬ 

gestipt dat deze trefwoorden gebruikt worden in de binnenvaart, de koopvaardij-zeevaart, de (Nederlandse) ma¬ 

rine, de visserij, de walvisvaart en de zeilvaart én of ze betrekking hebben op de historie, figuurlijk gebruikt 

worden of algemene termen zijn. Deze indeling is echter maar betrekkelijk, want er zijn heel wat termen aan te 

wijzen die zowel bij de ene als bij de andere rubriek passen. 

De verklaring die bij de woorden gegeven wordt, is in vele gevallen zeer beknopt, naar onze mening te 

beknopt, zodat de duidelijkheid er onder gaat lijden, althans voor leken, waarvoor het boek toch kennelijk is 

bedoeld. Aan de andere kant zijn sommige woorden bijna encyclopedisch behandeld en loopt de tekst over blad¬ 

zijden, een onderscheid dat sterk opvalt. Uiteraard kan niet over ieder woord evenveel worden geschreven. De 

verklarende tekst is ook niet altijd z<5 dat men er veel wijzer door wordt, mede door een niet steeds gepaste 

woordkeuze. Als men al zo beknopt is, moet juist daar bijzonder op gelet worden. Een wel plezierige en interes¬ 

sante opzet is de vermelding van gedichten, puntdichten of liederteksten die het genoemde trefwoord illustreren, 

de overgrote meerderheid in het Nederlands, ook wel eens in het Engels of Duits. 

Het is wel jammer dat bij een aantal woorden een bepaald foutieve verklaring wordt gegeven, of een 



onvolledige. Toch staan er in dit bijna 3000 trefwoorden omvattende boek talrijke vaktermen die niet zo algemeen 
bekend zijn. In zijn geheel is het werk dan ook een interessante bijdrage tot de betere kennis en beter begrip van 
de taalrijkdom van de stilaan verdwijnende oude zeemanstaal. 

J. van Beylen 

POSTHUMUS N.W. "f" , De Uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545, Leiden, E.J. Brill, 1971, XVI 278 blz., ƒ 60,-. 

De titel van het laatste werk van Posthumus fungeert als te bescheiden vlag voor de rijke lading van zijn 
boek. In de eerste plaats gaat het namelijk volstrekt niet alleen om een beschrijving en analyse van uitvoergege- 
vens; in de tweede plaats omvat de studie een heel wat mimer tijdsbestek dan de titel suggereert. Zoals in het 
woord vooraf terecht wordt gesignaleerd, ligt hier feitelijk een studie over het economisch leven in Amsterdam 
tijdens de 16de eeuw op tafel, al houdt dit nu ook weer niet in, dat daarvan een systematisch en afgerond over¬ 
zicht wordt geboden. Opzet en uitwerking dragen veeleer een enigszins rommelig karakter. Dit behoeft overigens 
niet te verwonderen, omdat de studie niet is gebaseerd op een strak geformuleerde probleemstelling. Als uitgangs¬ 
punt diende slechts een kohier van de heffing van de 100e penning, die in 1543 - 1545 uit de Nederlanden uitge¬ 
voerde goederen drukte. Het lag dus voor de hand, dat de auteur zijn beschouwing van het economisch leven zou 
beperken tot de aspecten van de stadseconomie, die in verband gebracht kunnen worden met opzet en om vang 
van de Amsterdamse uitvoerhandel. Maar wat dat betreft kunnen de grenzen niet scherp worden getrokken, het¬ 
geen met zich brengt, dat elementen van willekeur bij de behandeling van de stof haast onvermijdelijk hun in¬ 

trede doen. 
Hoe vaag de grenzen liggen, blijkt al bij Posthumus' beschouwing van de institutionele organisatie van 

de Amsterdamse handel en scheepvaart, zoals deze in de loop van de eerste helft van de 16de eeuw gestalte kreeg 
en waarop de stadsregering via een reeks verordeningen een sterke invloed uitoefende. Maar deze verordeningen 
konden niet uitsluitend betrekking hebben op handel en scheepvaart. Zij strekken zich ook uit tot de daarmee 
samenhangende nijverheid. In de praktijk kwam dit erop neer, dat reeds in deze periode het onderscheid tussen 
op "middeleeuwse" grondslag georganiseerde sectoren en "moderne", kapitalistische bedrijfstakken vervaagde. 
Van een schoksgewijze omwenteling in de produktieverhoudingen was daarbij geen sprake. Volgens Posthumus 
vertoonde de Amsterdamse economische expansie de trekken van "gematigd kapitalisme", zonder veel uitwassen. 
De organisatie van de Amsterdamse scheepvaart sloot hierop in de grote lijn genomen aan. De verschuivingen 
binnen de opzet verliepen geleidelijk en lijken in kwantitatief opzicht bezien niet uitzonderlijk belangrijk te zijn 

geweest. 
Tot het midden van de eeuw waren vervoer en handel doorgaans in één hand gebundeld; de arbeidsde¬ 

ling tussen schippersbedrijf en rederij boekte geringe voortgang. Pas in een later stadium kwam het tot een split¬ 
sing, waarbij het vervoer bij de schippers werd geconcentreerd en de handel bij de kooplieden. Tenslotte kwam 
het tijdens een derde stadium tot een nieuwe bundeling in de figuur van de reder-koopman. Het neemt niet weg, 
dat al sedert de 15de eeuw het instituut van de partenrederij in opkomst was en dat daarbij toch reeds sprake was 
van kapitaalconcentratie.. Helaas blijft men over de ontwikkelingen van de verhouding tussen schipper en koop¬ 
man _ ondanks het diepgaande spit- en graafwerk van Posthumus — toch op tal van punten in het ongewisse. 
Niet duidelijk is bijvoorbeeld waarom de open rederij in Amsterdam zijn aristocratisch karakter behield door om 
niet opgehelderde redenen de toetreding van schippers met succes te verhinderen. Niet duidelijk is ook waarom 
de open rederij als instituut voor de Amsterdamse expansie van méér betekenis zou zijn geweest dan de partenre- 

derij. 
Die expansie bleef overigens tot het midden van de eeuw nog beperkt. Zoals onder meer uit Posthumus' 

zeer gedetailleerde analyse van bevrachters en vervrachters blijkt, kon Amsterdam de positie van internationale 
goederenmarkt en daarmee van grote geldmarkt niet bereiken, zolang de handel op de Oostzee niet kon worden 
gekoppeld aan die op Spanje en Portugal, die vooralsnog door Antwerpen werd beheerst. Amsterdam was welis¬ 
waar onmiskenbaar als havenstad in opkomst, maar oefende voorlopig onvoldoende aantrekkingskracht op koop¬ 
lieden en schippers uit om hun ook als woonplaats te dienen. Verwonderlijk is dit niet, gelet op de tegenstanden, 
die de stad bij haar expansie moest overwinnen. Tegenstanden, die men niet slechts kan lokaliseren bij de Hanze, 
maar ook in Oost-Nederland, de Zuidelijke Nederlanden en— niet in de laatste plaats — bij het omringende 
platteland. In het laatste geval kwam het als gevolg van economische noodzakelijkheden niettemin toch ook tot 
onderlinge samenwerking en coördinatie, waarbij zowel Amsterdam als bijvoorbeeld de steden en dorpen in Wa¬ 
terland wel degelijk baat hadden. De geleidelijke opkomst van Amsterdam tijdens de 16de eeuw vormde de uit¬ 
komst van ingewikkelde maatschappelijke processen, waarvan het karakter werd bepaald door lokale, regionale 
en "internationale" omstandigheden en verhoudingen. Dat blijkt niet in de laatste plaats uit het karakter van de 
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Amsterdamse goederenmarkt, die volgens Posthumus ondanks zijn beperktheden - of juist daardoor - een vrij on¬ 
overzichtelijk geheel vormde. De grondslag voor de onstuimige economische bloei in latere tijden lag nog aller¬ 

minst hecht in de economische werkelijkheid verankerd. 

P.W. Klein 

FRANCIS, A.D., The wine trade, Londen, Adam en Charles Black, 1972, 353 blz., £ 4.25- 

Een dik boek geheel gewijd aan handel, invoer en consumptie van wijn in Engeland door de eeuwen heen. Het is 
de neerslag van een diepgaand onderzoek in geschreven en gedrukte bronnen en in literatuur. Vrij strak houdt de 
auteur zijn thema in het oog en hij laat zich zelden tot uitweidingen over andere zaken verleiden. De behande¬ 
ling van het onderwerp geschiedt min of meer chronologisch, waarbij herkomst van wijnen, soorten en drinkge¬ 
woonten uitvoerig besproken worden, soms misschien wel eens te uitvoerig. Allerlei details kan men vinden over 
bijvoorbeeld het eerste drinken van champagne, het 'bottelen' van wijn, het gebruik van doorzichtige glazen, 
kurken en flesopeners of over Pepys, hoe deze voorzichtig voor het eerst een eigen wijnkelder ging opbouwen. Een 
patroon van drinkgewoonten wordt op verantwoorde wijze voor de lezer ontvouwen, soms voorzien van spirituele 

grapjes. 
Voor de zeehandelsgeschiedenis is dit boek dus niet in de eerste plaats geschreven. Toch biedt het ook op dit punt 
wel boeiende informatie. De auteur gaat namelijk nogal uitvoerig in op de wijze waarop in het buitenland de 
wijnen ingekocht werden en hoe Engelse 'factorijen' met name in Cadiz en Portugal functioneerden. Verder 
blijkt hoe de invoer van wijn steeds door politieke en economische overwegingen beïnvloed werd en door fiscale 
heffingen een bron van inkomsten voor de overheid was. Tot diep in de 17de eeuw beheersten Franse wijnen de 
Engelse markt, totdat in 1678 het Parlement de invoer ervan verbood om daarmee Karel II te treffen in diens po¬ 
litiek van afhankelijkheid van Lodewijk XIV. Toen werd het tijdperk ingeluid waarin de Engelsen van 'claret' op 
'port' moesten overschakelen en waarin beide soorten zelfs met Tories en Whigs geassocieerd werden. Portugal 
gaat dan namelijk in enkele decennia de Engelse markt veroveren. In 1678 kende dit land nog nauwelijks enige 
export en gingen onder de plotseling hoge invoerquanta van Portugese wijnen nog grote hoeveelheden Franse - 
vermoedelijk door Nederlandse schippers als Rijnwijnen gebracht - schuil. Maar spoedig breidde de Portugese 
wijnbouw zich uit en begunstigd door oorlogen tussen Engeland en Frankrijk en door handelsverdragen gaan port en 
andere Portugese wijnsoorten het merendeel van de Engelse import uitmaken. Vooral op deze kant van de wijn¬ 
handel gaat Francis diep in. Hij is daarbij ook op hem goed bekend terrein door zijn boek 'The Methuens and 
Portugal 1691-1708' (Cambridge, 1966). Tot in de 19de eeuw blijven de Portugese wijnen aan lagere invoerrech¬ 
ten onderworpen dan die uit andere landen. Het duurde zelfs enige tijd, toen in de dagen van Gladstone de in¬ 
voerrechten tot een minimum teruggebracht werden, eer de Engelsman weer aan Franse wijn gewende. 
Het boek staat vol van diverse min of meer interessante details. Zo valt op, dat het hof van Queen Anne ondanks 
juist uitgevaardigde verboden op invoer van Franse produkten zich toch steeds ruimschoots van Bordeaux en derge¬ 
lijke voorzag. Het vervoer van wijn geschiedde meestal met vrij kleine schepen, van gemiddeld 110 ton. Het ge¬ 
bruik dat zeelieden van koopvaardij en marine zekere voorrechten bij het drinken en 'meenemen' van wijnen ge¬ 

nieten, blijkt reeds oud. 
De tekst is alleen dan van noten voorzien, wanneer de auteur naar nog niet eerder geraadpleegde stuk¬ 

ken verwijst. Een zeer uitvoerige bibliografie biedt verdere informatie. Het is jammer dat geen illustraties opge¬ 
nomen zijn. Het boek maakt deel uit van een nieuwe serie, 'The Merchant Adventurers' genoemd. 

J. R. Bruijn 

THOMSON, G.M. , Sir Francis Drake. Londen, Seeker & Warburg, 1972, 358 blz. , geill. , £3.50. 

Het uitgeven van een biografie over een tot de verbeelding sprekende figuur als Sir Francis Drake zal in Engeland 
beslist geen groot commercieel risico meebrengen. Een risico dat nog aanzienlijk wordt beperkt als de auteur een 
goed leesbaar boek weet te produceren, zoals hier het geval is. De heer Thomson heeft - volgens de flap - een 
grote journalistieke ervaring opgedaan in het Beaverbrook-concem en hij laat deze ervaring niet ongebruikt. Het 

geheel is dan ook een boeiende beschrijving geworden van het leven van Drake. 
Na de schaarse gegevens over de jeugd van Drake te hebben gememoreerd, wijdt de schrijver bijna twee honderd 
pagina's aan de tochten van Drake naar de Spaanse bezittingen in Amerika. Hij schetst hierin het beeld van een 
van die particuliere kaperoorlogen, die het tijdperk van de koude oorlog tussen Engeland en Spanje voor een be- 
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langrijk deel bepaalden. Het aandeel van Drake in de derde slavenreis van Hawkins (1567/8), zijn aanslag op "the 

treasure house of the world" (1572/3), zijn reis om de wereld (1577/80) en zijn Westindische reis van 1585/6 

worden uitvoerig behandeld. Veel nieuws brengt deze compilatie echter niet. Neemt men de moeite er Bor of 

Van Meteren nog eens op na te slaan, dan valt het zelfs op welk een correcte informatie toentertijd reeds in de 

Nederlanden over bepaalde reizen van Drake werd verstrekt. Op sommige punten geven deze schrijvers zelfs meer 

details dan in het boek van Thomson te vinden zijn. 

De vlotte verteltrant van de schrijver leidt soms wel eens tot passages, waarbij men geneigd is enige vraagtekens 

te plaatsen. Een aardig voorbeeld voor de Nederlandse lezer - over het Wilhelmus - is te vinden op p. 192. 

Meer dan een kwart van de tekst wordt verder in beslag genomen door de beschrijving van de Armada-campagne. 

Na de publikaties van Mattingly, Lewis, e. a. kan men niet verwachten in dit boek iets anders aan te treffen dan 

het overbekende verhaal. Wel betreurt men het opnieuw, dat de behandeling van het aandeel van de Staatse 

vloot zo weinig uit de verf komt. Dit verwijt treft vanzelfsprekend niet deze schrijver, doch Nederlandse zeehisto- 

rici, die dit onderwerp - Parma's transport-enondeisteuningsvloot en de bestrijding daarvan - hebben laten liggen. 

Wellicht is het maar goed voor ons image, dat niet meer is gepubliceerd. Nu figureert in Thomsons boek 

Justinus van Nassau nog dapper tussen de banken op de Vlaamse kust met zijn "mosquito-fleet". Men moet er niet 

aan denken dat in de Angelsaksische landen bekend werd dat hij "de zee niet en conde verdragen". Nu zinken de 

veroverde galjoenen nog voor Vlissingen omdat ze te zwaar waren gehavend. Heel wat minder glorieus is het te 

moeten melden, dat de bootsgezellen zo overladen waren met de goede Armada-wijn, dat het pompen er bij in¬ 

schoot. 

In het laatste deel van zijn boek beschrijft Thomson de expeditie naar Portugal (1589) en de tocht van Hawkins 

en Drake naar San Juan de Puerto Rico (1595/6), de laatste reis van Drake. Het is jammer dat het hoofdstuk, dat 

de operaties op de Portugese kust beschrijft nogal mager is uitgevallen. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het 

ontbreken van bronnenmateriaal. Ook in dit hoofdstuk treft men weer enige passages aan waar een nadere toe¬ 

lichting toch wel nuttig zou zijn geweest. Als de schrijver bijvoorbeeld beweert dat Drake zijn gebrek aan trans¬ 

portschepen oplost door de schippers van meer dan zestig Hollandse vlieboten (in ballast onderweg naar La Ro¬ 

chelle) met onweerstaanbare argumenten te overreden om aan de expeditie deel te nemen, dan denkt men aan 

een understatement. Herlezend blijkt dit niet de bedoeling te zijn. De brute beslaglegging had wel even kort ge¬ 

memoreerd kunnen worden. De enorme schade die Drakes handelwijze aanrichtte kwam - en niet ten onrechte - 

in de Nederlanden over als de zoveelste Engelse poging de handel van zijn bondgenoot te mineren. Helaas bevat 

het boek meer van deze kleine missers. 

Het boek bevat negentien goede illustraties, waaronder een mooie kleurenreproduktie van een portret van Drake 

naar een miniatuur van Nicholas Hilliard. Wel vraagt men zich af, waarom nu juist in deze biografie de afbeel¬ 

dingen van Elizabeth Sydenham (Drakes tweede vrouw) en Richard Drake (zijn neef en "business manager") ont¬ 

breken, terwijl er van hen zulke fraaie portretten bestaan. Ook een afbeelding van Drakes commissiebrief voor 

zijn raid op Cadiz, met het indrukwekkende zegel zou in dit goed uitgevoerde boek niet hebben misstaan. Verder 

bevat het boek een uitgebreid register met twee bijlagen. In de eerste geeft de schrijver nog enige informatie 

over het testament van Drake; in de tweede doet hij een poging de ligging van Port Pheasant te verklaren. 

De conclusie is dat hier een boek ligt dat zeer aangename lectuur biedt, niet alleen door het bonte leven van 

Drake, doch ook door de boeiende stijl van de schrijver. Men ontkomt echter niet aan de indruk dat de literatuur¬ 

lijst meer suggereert, dan het boek geeft. 

W. Troost 

BRIDENBAUGH, C. and R., No peace beyond the line; the English in the Caribbean 1624-1690. New York, 

Oxford University Press, 1972 (The Beginnings of the American People, deel 2), 440 biz., geill., £ 5. 75. 

De hoofdtitel van dit boek - ontleend aan een staatsrechtelijk adagium uit de 16de eeuw - wekt op het 

eerste gezicht misschien enige verwarring bij de lezer, die een beschrijving van politieke en militaire gebeurte¬ 

nissen voor zich denkt te hebben. De hoofdtitel refereert echter aan het Leitmotiv van het boek: de onophoude¬ 

lijke dreigingen van alle kanten, die de bewoners van de Caribische eilanden verhinderden in vrede en rust te 

kunnen leven. Dat waren niet alleen de gevolgen van internationale conflicten zoals oorlogen en kaperijen, maar 

ook het tropische klimaat, natuurrampen, ziekten, sociale tegenstellingen, slavenopstanden, overbevolking, enz. 

Het boek beschrijft heel boeiend de economische en sociale ontwikkeling van de Engelse Westindische 

koloniën in de 17de eeuw. Het eerste deel van het boek omvat de jaren 1624-1650, waarin op de plantages de 

blanke bevolking getalsmatig overheerste; het tweede de periode 1651-1690, toen de negerbevolking in aantal 

de blanken verre overtrof. Bijzondere aandacht hebben de auteurs voor de levens- en arbeidsomstandigheden, nu 

eens niet alleen van de aristocratische bovenlaag, maar vooral ook van de kleine planters, van de blanke con- 
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tractarbeiders en van de negerslaven. 

In deze zo maritieme maatschappij - alles kwam en ging per schip - speelden de Nederlanders een grote 

rol. Verrassend voor ons hoeveel aandacht deze Amerikaanse auteurs in dit boek over Engelsen daarvoor hebben. 

In die zin geeft het boek meer dan de titel aangeeft. Wie in die rol van de Nederlanders in het Caribische gebied 

geïnteresseerd is, zal dit boek met veel meer vrucht raadplegen dan het omvangrijke werk van C. Ch. Goslinga, 

The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680 (Assen, 1971). 

In het midden van het boek zijn zeventien fraaie illustraties bijeengebracht die uitvoerig worden beschre¬ 

ven in de "List of illustrations". Eén ervan is van Frans Post, voorstellend een Westindisch dorp (1660), een ander 

van Jan Pieterszoon Saenredam, zijnde het bekende gezicht op Amsterdam (1606). Het enige wat ons bevreemdt 

is, dat de omvangrijke documentatie die aan dit fraaie werk ten grondslag moet liggen, nauwelijks wordt verant¬ 

woord. De "Note on documentation" is erg bescheiden en een literatuurlijst ontbreekt. 

J. P. van de Voort 

HASWELL, J., James II: Soldier and Sailor. London, Hamish Hamilton, 1972, XII + 323 biz. , geill., ƒ 33, 05. 

Haswell geeft in dit goed, niet populair, geschreven boek naar eigen zeggen de 'story' niet de 'history' van 

Jacobus n. Dat doet hij in 27 hoofdstukken, alle van een plezierige lengte. 

Aan de verschillende perioden in het leven van de hoofdpersoon wordt gelijkmatig aandacht geschonken, waarbij 

de jeugdjaren in Engeland en die als banneling, voornamelijk in Frankrijk, naar verhouding royaal worden be¬ 

deeld. De auteur (ex-majoor van het Engelse leger) is goed op dreef, wanneer hij de veldtochten van Turenne 

tegen de legers van de Fronde onder Condé beschrijft. Jacobus maakte deze als cavallerieofficier en later als on¬ 

derbevelhebber van het leger onder Turenne mee. Hij wordt ons hier en verderop in het boek getekend als iemand 

met de juiste karaktereigenschappen voor een militaire loopbaan - de schrijver kan het weten - en daarom min¬ 

der geschikt voor een carrière als politicus of diplomaat of koning in de Engelse verhoudingen uit de tijd na de 

Restauratie. Meer een 'second in command' dan een groot leider overigens. 

Ook de tekening van Jacobus als "sailor" - Lord High Admiral (chef van Samuel Pepys) en als zodanig opperbevel¬ 

hebber van de Engelse vloot in de slagen bij Lowestoft en Sole bay, komt goed uit de verf. Toch kreeg ik de in¬ 

druk dat de "soldier" in Jacobus de schrijver meer aansprak dan de "sailor". Niet zo verwonderlijk overigens. Wel 

verbaast het mij, dat de bibliografie werken als Tedder, The Navy of the Restoration en M. Lewis, The Navy of 

Britain niet vermeldt. Het valt op dat de schrijver geen of althans zeer weinig sympathie heeft voor Willem III, 

die hij reeds op blz. 3 als 'usurpor' aanduidt; overigens sluit hij geenszins de ogen voor de politieke onnozelheid 

en het soms ondoordacht handelen van diens schoonvader. Ook wat de gebeurtenissen van '1688' betreft zou een 

iets uitgebreidere bibliografie het boek geen kwaad hebben gedaan. De schrijver is er overigens in geslaagd een 

samenhangend en sympathiek beeld van deze Stuart op te roepen. 

Nog enkele opmerkingen: een van de 5 kaartjes geeft de vluchtroute van Jacobus in 1688; waarom niet 

tevens de opmarsroute van Willem III aangegeven? De illustraties geven de belangrijkste personen, schepen en 

gebouwen weer die een rol speelden in het leven van Jacobus. Het register is uitgebreid en betrouwbaar. Enkele 

Nederlandse namen worden wat vreemd gespeld (bijvoorbeeld Stillingwert voor Stellingwerf). 

J.A. van der Kooij 

VILLIERS, A., Gevecht om Kaap Hoorn - Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn schip. Bussum, De Boer 

Maritieme Handboeken, 1972^, 288 blz,, geill., ƒ 32, 50. 

Het boek "Gevecht om Kaap Hoorn" is in feite de ongewijzigde 2e druk van het in 1955 verschenen boek 

"Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn schip", de vertaling van Alan Villiers' in 1953 verschenen boek "The 

way of a ship". De schrijver heeft zich als doel gesteld een beschrijving te geven van het vierkant-getuigde zeil¬ 

schip op het toppunt van zijn ontwikkeling; hij baseert zijn boek voornamelijk op Engelse, Amerikaanse, Duitse, 

Franse en Portugese gegevens. Ook zijn eigen ervaringen als opvarende van zeilschepen zijn nauw in het boek ver¬ 

weven. Het feit dat zijn eerste "ervaringen", en nog wel zo goed gedocumenteerd, reeds dateren van zijn zevende 

levensjaar, doet bespreker enigszins verbazen, maar de wonderen zijn de wereld niet uit. 

Men krijgt een enorme massa feiten en anekdoten voorgeschoteld in een nogal chaotische volgorde, vaak 

treden herhalingen op als de schrijver het onderwerp na aan het hart ligt. Clichéuitdrukkingen worden ons niet 

bespaard; "Het gelaat van Hilgendorf, met de koude staalblauwe ogen en de algemene indruk van onvermoeibare 
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onverzettelijkheid" is een fraai voorbeeld van wat enkele malen gebruikt wordt. Door het gebruik van de meer¬ 

voudsvorm (ons, wij) is het lang niet altijd duidelijk of de schrijver uit eigen ervaring spreekt of literatuurstudie 

heeft verricht. Een inhoudsopgave ontbreekt aan het boek, zodat hier de titels van de hoofdstukken volgen: De 

grootste schepen, Laeisz, Robert Hilgendorf, Zeilcondities op de aardbol, Het behandelen van razeilen (zeer dui¬ 

delijk stuk, prachtig geillustreerd), Het manoeuvreren onderzeil, De gezagvoerder, De economische kant van het 

leven aan boord, Maatstaven voor het gedrag aan boord ("aardige voorbeelden van de ziekenzorg aan boord") en 

Tussen twee oorlogen. 

Het uitvoerig appendix bevat een groot aantal in feite onnutte gegevens over het aantal reisdagen en re¬ 

cords van Kaap Hoorn schepen en grootste verladen per etmaal. Het leesbaarste deel van het appendix vormen de 

"instructies voor Laeiszgezagvoerders" (Duits) en de "instructies voor een gezagvoerder" (Engels). Het is jammer 

dat het boek vrij houterig vertaald is, het leest niet plezierig. Door elkaar worden gebruikt de termen, kapitein, 

gezagvoerder, captain, capt. De illustraties in Alan Villiers' boek zijn prachtig - bijvoorbeeld de foto t. o. blz. 

259 - en zijn een lust voor het oog. 

Het is hier misschien tevens de plaats om de lezer er op te wijzen, dat door Nederlanders heel boeiende 

lezenswaardige boeken overde Kaap Hoorn vaart zijn geschreven. Bijvoorbeeld: W.L. Leclercqs "Wind in de 

Zeilen", Amsterdam, Van Kampen, 1933; A. C. Metzelaais "Europa Ahoy", Amsterdam, Holdert, 1946 (min¬ 

stens 8 drukken). Van Leclercqs hand verscheen in 1966 het zeer leesbare boek "De laatste Nederlandse zeil¬ 

schepen", Utrecht, Oosthoek. 

S. ]. de Groot 

VAN DER VOORT, P.J., The Pen and the Quarterdeck, A Study of the Life and Works of Captain Frederick 

Chamier, R.N. Leiden, Leiden University Press, 1972, 173 blz., geill., ƒ 27,-. 

Frederick Chamier was bom too late (in 1796) to be able to make much of a career in the navy. His 

father, who was of French descent, had been a Civil Servant in India, where he had met and married the daugh¬ 

ter of an Admiral, so that it was not altogether strange that when Frederick was 13 and had turned out to be too 

intractable to have much hope of becoming a parson, his father procured a place for him as 'First Class Volun¬ 

teer' in a frigate commanded by a personal friend. 

The frigate first took part in the abortive Scheldt expedition of 1809, and was then sent to the Mediter¬ 

ranean, where Lord Byron was among the passengers. Frederick seems to have been deeply impressed by Byron, 

and this meeting must have been the beginning of his lasting interest in literature. In the course of the next five 

years he saw action in African, North and South American, and European waters, until, in July 1815 (just after 

Waterloo) he had accumulated enough sea-time and experience to pass the lieutenant's examination. He was 

very lucky to be promoted the very'next day, and, at a time when the navy was decimated, to spend only five 

of the following twelve years ashore on half-pay. His naval career ended, to all effects and purposes, when his 

first and only command, the 10-gun brig Britomar, was paid off in October, 1827. 

Chamier spent the rest of his life as a gentleman of letters. He was comfortably well off (prize-money, 

an inheritance and an advantageous marriage saw to that), and when his books became popular, his earnings 

must have been considerable. He travelled widely, living abroad for years on end. He died in 1870. 

His literary output, mainly produced between 1830 and 1850, included ten novels written under the na¬ 

me of 'Captain Chamier, R.N. '. The most popular of these, judging from the number of reprints, were: 

Ben Brace, the Last of Nelson's Agamemnons (1836) 

The Arethusa, A Naval Story (1837), later called: The Saucy Arethusa 

Jack Adams, the Mutineer (1838), later called: Jack Adams, or, The Mutiny of the Bounty 

The Spitfire. A Tale of the Sea (1840) 

Tom Bowling. A Tale of the Sea (1841) 

In these novels, Chamier deliberately aimed at popularising naval history. Though most of his charac¬ 

ters are fictitious, the incidents are collected from naval histories or other reliable sources. Chamier, judging 

from Dr. Van der Voort's descriptions and from the specimens quoted, was far from a first-rate prose-writer (nor 

does Dr. Van der Voort, to be sure, claim to have re-discovered a major novelist), but at his best he tells a 

competent enough yam. He is a moralist and a romantic, he believes in the navy as the 'supreme proving-ground 

of character', he stresses the constructive value of discipline, but also — irresponsibly — idealises the harsh con¬ 

ditions of a sailor's life. 

The extent to which Chamier and his works (in contrast with those of his contemporary Captain Marryat) 
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had passed into oblivion, at least until the book under review was published, is really amazing. 'Ben Brace' and 

'Tom Bowling', for instance, were last reprinted in 1905, the latter in a series called 'Half-Forgotten Books'. A 

search of the libraries in The Netherlands yielded but one copy of one of Chamier's novels, and Dr. Van der 

Voort had to study the others from microfilm obtained in England. One novel by Chamier is 'mentioned in the 

catalogue of the London library, but unfortunately appears to be missing' (p. 147). 

One of the more interesting things to come out of Dr. Van der Voort's study is that in 'Jack Adams', 

written nearly a century before Nordhoff and Hall's trilogy on the mutiny of the Bounty, Chamier came much 

closer to the historical truth in describing the character of William Bligh than the two Americans, who were ap¬ 

parently entirely unaware (as we all were) of the existence of Chamier's novel. Nordhoff and Hall present Bligh 

as a capricious, foul-mouthed despot (Charles Laughton in the MGM film) and Fletcher Christian (Clark Gable) 

as the maligned, noble subordinate, whereas Chamier shows that Bligh, though at times abusive and given to 

sudden fits of temper, was a first-rate officer, generally considerate, and far from a brutal disciplinarian. 

Chamier's sources are demonstrated to be more reliable on this point than Nordhoff and Hall's. 

In this doctoral thesis, there is an introductory chapter on the history of maritime writing up to the 

early nineteenth century, after which 50 pages are devoted to a biography of Chamier, and about 65 pages to a 

discussion of his works. The least succesful chapters are the Introduction and parts of the Conclusions. In the In¬ 

troduction Dr. Van der Voort tries to do too much in too little space, and is forced to be superficial, even though 

he concentrates on 'sea-captains engaged in literary pursuits'. The term 'captain', of course, covers a number of 

things when applied to the early days. If Hawkins was a captain, wasn't Raleigh also, and then, one wonders, 

why is the latter's 'Discoverie of the Large, Rich and Beautiful Empyre of Guiana' not mentioned? That 'the on¬ 

ly narratives to be published by captains' before 1589 were Hawkins's and Frobisher's is too sweeping a statement. 

But such things are unavoidable if one tries to give, in nine pages, a history of maritime writing (surely not 

'literature') from the sixteenth to the nineteenth centuries. 

The body of the book is a competent account of the life and works of Frederick Chamier, and is written 

with commendable economy. The romantic episode of Chamier's elopement might have been more carefully 

researched. As it is, no date is given, and what we hear about it is from secondary sources. In Chapter V, 'First 

Command', we learn that Chamier was appointed Acting Commander (capitals, please) by the Commander-in- 

Chief of the West-Indian station on 22 April, 1826. We have to turn to Appendix II if we want to find out that 

the Admiralty confirmed his commission on 9 August, 1826, a vital step in his career: without it, he would later 

have been on half-pay as a lieutenant! Another important step, his promotion to Captain, in '1856', is tucked 

away in a footnote on p. 69, and is not thought worthy of inclusion in the index. Apparently, Dr. Van der Voort 

does not fully realise the importance of dates for a naval officer! There are some odd spellings, e. g. of geogra¬ 

phical names on p.44 ff. , where Chamier's manuscript is followed without giving much thought to normal usage. 

The most irritating of these is 'St. Jago de Cuba', (also, on p.4, Stephen Burrough — Hakluyt also uses Burrowgh 

and Burrowe -- is nowadays usually referred to as Stephen Borough) 

The Conclusions, which aim at 'placing Chamier as a novelist of the sea', do not solve the intriguing 

problem of why Marryat is still remembered and Chamier is not. And one shudders slightly when Chamier is 

mentioned in the same breath with Joseph Conrad. It is rather like linking up McGonagall with Bums, or Settle 

with Pope. 

This is really quife a readable book, something that cannot often be said of theses, and it is quite care¬ 

fully and attractively produced, though the type-face could have been slightly larger, and the general reader 

will be irritated by the innumerable footnotes and other references, most of which should have been relegated to 

the back of the book. There is a 'Checklist of the Works of Frederick Chamier', but the interested reader will 

have to glean the sources from the footnotes. There is also a selection of letters, one of which (written by Chamier 

on January 1, 1828) poses a question that is not answered in Chapter V, where it should have been. 

The question inevitably arises: for whom will this book be interesting? Who will want to read it? Not, I 

would think, the student of naval history, who will find nothing new in it. Neither, surely, the student of English 

literature, who will not be greatly impressed by the discovery of this third-rate novelist, though Chamier has a 

certain amount of curiosity value for him. It must certainly have been a satisfying book for Dr. Van der Voort to 

write: he must have derived a great deal of pleasure from his researches into what was practically virgin territory, 

and he was rewarded with a doctorate on the strength of it. Your reviewer found it interesting, too, because he is 

one of these odd people who combine an interest in naval history with an interest in literature. But I wonder how 

many of us there are, Dr. Van der Voort... 

C. van der Meulen 
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SCHMITT, F.P. , Mark well the whale; Long Island ships to distant seas. New York, Kennikot Press/Port Washington, 

1971, 151 biz., gei'11. 

The interest of North Americans for their ancient whaling history seems to be inextinguishable and the stream of 

whaling publications - new books and reprints of old ones - continues. I suppose that the rediscovery of Herman 

Melville's novel 'Moby Dick', now a classic in spite of its defects, was the first indication of this nostalgia for a 

romantic past of maritime glory. 

One of the newest of these books which came into my hands, is that by Frederick P. Schmitt, Mark well the 

whale ! He is an inhabitant of Long Island and director and assistant curator of the local Cold Spring Harbor Whaling 

Museum, founded in 1942. He describes the history of Cold Spring Harbor's participation in whaling 1838-1862, a 

brief episode in which however a few outstanding men featured. They were the shipowners and manufacturers 

William, John and Walter Jones who initiated whaling in their town, and captain Thomas Roys, a pioneer of mo¬ 

dem whaling. 

Schmitt's book is a welcome contribution dealing with one of the lesser known ports on the margin of the whaling 

area, of which New Bedford was the centre. His themes are well-known from the many other books on North 

American whaling. They are the extremely long voyages lasting up to 5 years and encircling the entire globe, 

struggles with gales, ice, treacherous or inhospitable natives, scurvy (in spite of the richness of whale products in 

vitamins!), sweated labour, vicious or stupid officers, mutiny or desertion by dissatisfied crews, and last not least 

the whale. 

The story of the whalers of Cold Spring Harbor is well told. Neither they nor their hard life and characters are 

idealised. Some of these whaler captains lost their ships owing to stupidity. The genius among them was Thomas 

Roys, pioneer and innovator of North American whaling. I think the chapter containing his short biography is the 

most original and interesting part of Mr. Schmitt's book. In 1848 he opened a large new whaling ground by sailing 

through Bering Strait into the Arctic Sea to chase the Greenland whale or bowhead there. Later on he started to 

experiment with the rocket harpoon for the purpose of killing the big, quick fin whales which had been out of 

reach of previous whalers. A gun exploded and blew off his left hand, but he persevered. He failed in spite of his 

near success. Adversity dogged his efforts and he died a disappointed, bankrupt man. He is a tragic figure. 

I hope that Mr. Schmitt will soon publish the full biography of this remarkable but forgotten pioneer and that it will 

contain Roys' short autobiography; a fragment thereof, printed on p. 85, proves that Roys could write in a 

fascinating style in spite of his limited school education. 

Whaling was rooted neither broadly nor deeply on Long Island. It depended on the initiative and perseverance of 

a small number of businessmen and ceased when they retired, although it continued to prosper in ports of New 

England. Possibly the proximity of the great commercial, industrial and shipping centre of New York City discou¬ 

raged this risky industry, already hampered by bad labour conditions, in the same way as fishing and whaling 

withdrew from other growing centres of commerce and carrying trade like London, Amsterdam and Rotterdam. 

A register of whaling voyages from Cold Spring Harbor, two charts, a few other appendices and an index comple¬ 

te this neat work by Mr. Schmitt. 

C. de Jong 

DE HAAN, D.W., Overlandmail 1840 - 1850. Posthistorische studies I, 's-Gravenhage, 1973. (Uitgave van de 

Nederlandse vereniging van poststukken- en poststempelverzamelaars), 50 biz., geill. 

Deze eerste uitgave in de Posthistorische studies van de Nederlandse vereniging van poststukken- en 

poststempelverzamelaars behandelt een onderwerp dat de belangstellende voor de maritieme historie beslist moet 

interesseren. De oud-marine-arts D.W. de Haan is erin geslaagd op boeiende en vlotte wijze de postverbindingen 

tussen Nederland en zijn overzeese bezittingen in het Verre Oosten in de periode tussen 1840 en 1850 te beschrij¬ 

ven. Het was een zeer interessante tijd, immers het stoomschip deed zijn intrede bij het onderhouden van de ver¬ 

bindingen, hetgeen de regelmaat van het postverkeer ten goede kwam. 

Het boekje van 50 bladzijden, uitgevoerd in offsetdruk, ziet er verzorgd uit en is geillustreerd met af¬ 

beeldingen van enveloppen voorzien van de poststempels, die in die periode bij de overlandmail werden gebruikt. 

Het is alleen jammer dat de advertentie op de bladzijden 17 en 18 niet als één geheel is afgedrukt. Doch dit is 

een factor van ondergeschikt belang; het werkje als zodanig is een waardevolle aanvulling op de toch al zo geringe 

literatuur over een klein, maar desalniettemin boeiend, facet van de maritieme geschiedenis. 

F. C. van Oosten 
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LEWIS, M., Spithead, An Informal History. Londen, George Allen & Unwin, 1972, 208 biz., geill., £3.75. 

Kort voor zijn dood in februari 1970 beëindigde Michael Lewis de tekst voor zijn laatste boek, dat men 

met recht een home-coming zou kunnen noemen: zijn talloze werken over de Britse marine konden nauwelijks 

anders worden afgesloten dan met een tribuut aan het water, dat bij uitstek het brandpunt van Britse zeemacht 

was, de rede van Spithead. 
Welbewust heeft het boek de ondertitel meegekregen: An Informal History, want van een systematische 

aanpak kan niet gesproken worden. Dit wordt wellicht het best geïllustreerd met de titels der afzonderlijke hoofd¬ 

stukken: Spithead Before the Rise of Portsmouth; The Middle Ages; Actions Fought In or Near Spithead; Accidents 

In or Near Spithead; The Eighteenth-Century Courts Martial; Mutiny; Royal Yachts, Visits and Reviews; Levels; 

en Amateurs Afloat (bijgedragen door R. S. Home). Meer dan een geschiedenis van Spithead zelf wordt een ver¬ 

zameling gebeurtenissen geboden, die - zij het dan niet geheel toevallig - op Spithead hebben plaatsgevonden.. 

De eerste indruk van het boek is dan ook bepaald enigszins teleurstellend. 
Toch zou een dergelijk oordeel niet geheel fair zijn. Enkele hoofdstukken van "Spithead" kunnen be¬ 

schouwd worden als verlengstukken van Lewis' eerdere werken. Hij maakt als het ware van de gelegenheid, dat 

Spithead het toneel van enige opmerkelijke episoden in de geschiedenis van de Royal Navy was, gebruik om in 

meer detaü dan hem in b.v. zijn "The Navy of Britain" of "A Social History of the British Navy 1793-1815" mo- 

gelijk was, de drie beroemde krijgsraden van de achttiende eeuw ("When the Navy went wrong") en de muiterij 

van 1797 te schilderen. 
Deze gedeelten van "Spithead" vormen ongetwijfeld de meest interessante en best behandelde onder¬ 

werpen, en in het bijzonder is het belangwekkend Lewis' mening over de muiterij te vernemen. Deze blijkt onder 

invloed van de grote opgang die sociale geschiedenis in Engeland gemaakt heeft, en speciaal van E. P. Thompson s 

"The Making of the English Working Class" (1964) geévolueerd te zijn van "It was a sit-down strike, the first of 

its kind" (1957) tot "This is why the Spithead Mutiny remains such a landmark in British history, and especially 

in the history of British trade unionism. The Delegates at Spithead were among the earlier, if not the very ear¬ 

liest, exemplars of trade union leaders... " Kan men deze buiging naar de voorgeschiedenis der arbeidersbeweging 

eenvoudig kritiseren door er op te wijzen, dat noch eerder dan op korte termijn vó<5r noch na de muiterij sprake 

was van enige organisatie onder het zeevolk, om nog maar te zwijgen van ideologische aspecten als de aanwezig¬ 

heid van een klassebewustzijn of praktische als contributieheffing, de verdere behandeling van de muiterij is al¬ 

leszins de moeite waard. 
Van een zeker belang zijn de gedeelten over Spithead in de Middeleeuwen, en de korte verslagen van de 

twee zeegevechten die zich op resp. nabij Spithead afspeelden; een hoogst merkwaardig treffen in 1545 tussen 

een Franse galeienvloot en een Engels eskader zeilschepen, en een episode uit de strijd tegen de Spaanse Armada 

in 1588. 
De laatste drie hoofdstukken zijn historisch van geen betekenis, en het is te betreuren dat Lewis van zijn 

marine-thema is afgeweken. Deze ruimte was beter besteed geweest aan een diepere behandeling van de stof van 

de voorgaande hoofdstukken. 
Het is jammer, dat het laatste werk van een eminent historicus als Lewis, die zoveel nieuwe impulsen 

gaf aan de studie der marine-geschiedenis (en niet alleen in Groot-Brittannie !), niet onverdeeld gunstig beoor¬ 

deeld kan worden. Een factor die hierbij wellicht een belangrijke rol speelt, is dat "Spithead" het enige van 

Lewis' boeken is, dat hij niet baseerde op origineel eigen speurwerk. Zijn stijl is even meeslepend als altijd, 

maar behalve in die hoofdstukken waar hij kon teruggrijpen op eerder eigen werk, mist men zijn insnijdende in¬ 

zichten, en zijn grote bekwaamheid het uiteenzetten van algemene structuren zinvol te combineren met de lot¬ 

gevallen van het individu. "Spithead" kan alleen maar benadrukken, hoezeer het heengaan van Lewis een ver¬ 

lies was voor de marine-geschiedenis. 

F.J.A. Broeze 

GUTHRIE, J., A History of Marine Engineering, London, Hutchinson, 1971, 294 biz., geill. £ 5.10. 

De schrijver behandelt binnen de bovengegeven beperkte omvang de gehele geschiedenis der scheeps- 

werktuigkunde, van de atmosferische machine tot de gasturbine. Dit schijnt welhaast onmogelijk, maar de 

machinist-historicus John Guthrie, reeds bekend door zijn bij dezelfde uitgever verschenén "Bizarre Ships of the 

19th Century", gelukt het inderdaad een geheel acceptabel overzicht te geven. Hij gaat er daarbij echter wel 

vanuit, dat de lezer technisch onderlegd is of althans enige kennis heeft van het stoomwerktuig. Het boek richt 

zich dan ook speciaal tot deze groep, door niet alleen de theoretische werking van de machines toe te lichten 
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doch ook het functioneren in de praktijk, met vermelding van de gebreken en kinderziekten. Dit geeft de aantrek¬ 

kelijke en vertrouwenwekkende indruk van informatie uit de eerste hand. Men voelt als het ware de hitte op de 

vuurplaat en hoort het gesis van ontsnappende stoom. Bovendien voorkomt de tekst aldus vele vragen die plegen 

op te komen bij het doornemen van een dergelijk werk en die dan meestal onbeantwoord blijven omdat de schrij¬ 

ver de gemiddelde lezer niet duidelijk voor ogen heeft. Guthrie heeft dat wel en het enige wat men op zijn uitleg 

zou kunnen aanmerken is, dat de illustraties zodanig zijn gespatieerd dat zij de tekst niet altijd direct begeleiden. 

Deze illustraties zijn voornamelijk figuren in lijn. Voor zover ook foto's zijn gereproduceerd, hebben deze een 

grover raster dan wij tegenwoordig gewend zijn. Dit heeft echter een gelukkige oorzaak, nl. dat dit werk in boek¬ 

druk is uitgevoerd, waardoor de tekst zich heel wat scherper en rustiger aandient dan men in deze tijd van offset 
nog mag verwachten. 

Als Nederlander heeft men licht de neiging om in een buitenlandse beschouwing over de ontwikkeling 

van het stoomwerktuig, eens na te slaan wat de schrijver over Gerhard Moritz Roentgen zegt, de man die wij 

graag de uitvinding van de compound-receivermachine toekennen. Ook de recensent nam deze proef en moest 

constateren dat Roentgen internationaal nog steeds geen bekende grootheid is en ook in Guthries boek niet bij 

name wordt genoemd. Wel wordt de door hem ontwikkelde installatie van de "Hercules" van 1829 behandeld, 

welke merkwaardige machine zelfs een afbeelding over twee pagina's heeft gekregen, geen kleinigheid voor een 

boek dat binnen 300 pagina's de gehele geschiedenis van de mechanische voortstuwing tracht samen te vatten. 

Het is meer dan in enige Nederlandse publicatie aan de recensent bekend. In elk geval krijgt Roentgens vinding 

(of zo men wil, zijn wijze van uitvoering) in het kader van de gehele ontwikkeling van de compoundering, vol¬ 

doende aandacht en misschien zelfs meer perspectief dan in minder brede verhandelingen. 

Graag zou ondergetekende meer onderwerpen belichten uit dit fascinerende boek. Een recensie is daar¬ 

toe niet de plaats. Hij kan slechts getuigen dat verschillende aspecten van de vroege scheepsmachine hem pas 

uit Guthries boek zijn duidelijk geworden, vooral de veelal onvermelde doch tekenende bijkomstigheden, b. v. 

wéérom een bepaalde installatie nfet voldeed, of hoe er met vroege machines gemanoeuvreerd werd, hoe ze be¬ 

diend en behandeld werden, zelfs hoe ze vervaardigd werden, hoe de schepraderen werden uitgebalanceerd of 

losgekoppeld, een schroef gelicht, de injectiecondensor gemanipuleerd, of hoe de juiste stoomverdeling bij een 

oscillerende cilinder tot stand kwam. Guthrie beschrijft het duidelijk en levendig. Zijn werk is grondig en van 

aanmerkelijk niveau. Het is informatief en overzichtelijk en zal in Engeland zeker aan een behoefte voldoen. 

Voor Nederlandse belangstellenden die niet terugschrikken voor een enkel indicateurdiagram in een overigens 
onderhoudende tekst, een voortreffelijk boek. 

H. Hazelhoff Roelfzema 

HALLEY, J.J., Famous maritime squadrons of the RAF. Volume 1. Hylton Lacy Publishers Limited, 

Windsor, 1973, 88 biz., geill., £ 3. 25 

In mei 1973 is in Groot-Brittannië bovengenoemd rijk geïllustreerd werkje verschenen bij Hylton Lacy 

Publishers, dat als eerste deel van de serie "Famous Maritime Squadrons of the RAF" een veelbelovende indruk 

maakt. In dit eerste deel worden vijf squadrons, van hun indienststelling af tot heden, onder de loep genomen. 

In het kort, doch zeer duidelijk en toch met een overdaad aan gegevens, wordt de geschiedenis van elk 

vliegtuigsquadron uit de doeken gedaan. Vele en unieke afbeeldingen van de vliegtuigen, die in het squadron 

hebben dienst gedaan, zijn opgenomen, terwijl bovendien zeer fraaie en duidelijke gekleurde tekeningen van de 

betrokken vliegtuigen zijn opgenomen. Elk hoofdstukje wordt afgesloten met een opgave van de bases waar het 

squadron gestationeerd is geweest, alsmede met een opgave van de vliegtuigtypen en van de commandanten. De 

emblemen en vlaggen van de squadrons zijn in kleuren afgebeeld, terwijl een goede en overzichtelijke kaart het 

geheel verduidelijkt. Een register, samengesteld op zowel persoonsnaam, vliegtuigtype, scheepsnaam als onder¬ 

werp, doet de waarde van dit werk belangrijk stijgen. 

Al met al kan gesteld worden dat niet alleen de vliegtuigliefhebber, maar ook de historicus, die belang¬ 

stelling heeft voor een maritiem aspect dat vaak 'over het hoofd' gezien wordt, verheugd kan zijn dat Hylton Lacy 

Publishers het initiatief tot deze uiterst verzorgde uitgave hebben genomen. 

F. C. van Oosten 
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DEKKER, T.W. en ROGGEN, C. , Terschelling buitengaats. Haren, Knoop & Niemeyer, z. j. (1972), 136 blz. 
geill. 

"Terschelling is hoog verheven" dichtte in de vorige eeuw kapitein I. C. Ruige, één van degenen, die 

tot het gilde behoorde, waardoor de naam van het waddeneiland niet alleen hoog verheven, maar ook ver over 
de wereld bekend werd. 

Terschellinger zeekapiteins zijn het onderwerp van dit aantrekkelijk boekje, waarin van welgeteld 34 

gezagvoerders uit de negentiende eeuw in het kort de zeemansloopbaan wordt geschetst. Door de vele uitwei¬ 

dingen en détails is geen sprake van een dorre opsomming en worden tal van bijzonderheden over het leven van 

de zeeman gegeven. Bovendien wordt in een instruktieve inleiding een en ander over de organisatie van de ne¬ 
gentiende zeilvaart uiteengezet. 

Het boek is rijk geïllustreerd; de meeste kapiteins en vele schepen zijn afgebeeld. Het is een gezamen¬ 

lijke uitgave van: Stichting Ons Schellingerland, VerenigingvanOud-leerlingender Zeevaartschool Terschelling 
en Vereniging van Vrienden der Terschellinger Musea. 

F. S, Gaastra 
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WOUDSTRA, F.G.A. , Duikverhalen. Naarden, A.J.G. Strengholt, 1972 , 216 blz., geill., ƒ 10,-. 

De eerste uitgave in 1968 werd reeds besproken in Mededelingen Nr. 19. De schrijver heeft daarin een aantal 

waar gebeurde verhalen bijeengebracht, alle verteld door duikers met een ruime ervaring op hun speciale terrein 

in hun vaak sappige taal. Deze tweede druk wens ik dan ook van harte een even goede ontvangst toe. 

P.C. Wouters 

WOUDSTRA, F.G.A. , Tussen zeesterren en amphora's. Handboek voor de theorie en praktijk van het duiken. 

Naarden, A.J.G. Strengholt - Uitgevers Mij N. V., 19722. 554 blz., geill., ƒ 40,-. 

In 1967 kwam van dit boek de eerste druk uit, die is aangekondigd in No. 17 van de Mededelingen. Het 

feit dat reeds nu een tweede, herziene druk is verschenen, bewijst eens te meer hoezeer het duiken zelf en het 

werk van duikers, al dan niet professioneel, in de belangstelling is gekomen. Deze nieuwe druk is in groter for¬ 

maat en op beter papier uitgegeven, waardoor het boek wat prettiger aandoet. De tekst in grotere letters is nu 
ook nog gemakkelijker leesbaar. 

G.D. van der Heide 

GRAAF, F. de, Handboek voor het tropisch zeewateraquarium. Met foto's van A. van den Nieuwenhuizen. 

Naaiden, A.J.G. Strengholt Uitgeversmij. N. V., 19693 , 336 blz., geill., ƒ 40,-. 

Reeds in 1854 schreef P. H. Gosse in zijn "Aquarium": "The habits of animals will never be thouroughly 

known till they are observed in detail. Nor is it sufficient to mark them with attention now and then; they must 

be closely watched, their various actions carefully noted, their behaviour under different circumstances, and 

especially those movements which seem to us mere vagaries, undirected by any suggestible motive or cause, 
well examined". 

Nog steeds is het zinvol zich met de aquariumliefhebberij bezig te houden. Het boek van De Graaf is een 

ware aanwinst voor de minnaar van het tropisch zeewateraquarium, de geduldige waarnemer van de wonderen van 

de schepping. Degenen die met deze hobby willen beginnen, vinden in dit boek al de informatie die ze behoeven. 

De gevorderde aquariumliefhebber zal er nog veel nieuws in vinden. Het hoofdstuk "De techniek van het zeewa¬ 

teraquarium" is opvallend helder geschreven en de bezitters van dit boek zullen het nog vaak raadplegen. De 

schitterende foto's van Van den Nieuwenhuizen zijn een lust voor het oog. De uitgave is zeer verzorgd, wat ook 

wel kan, want de prijs is aan de hoge kant. Maar het is een feit dat tropisch aquariumhouders veel over hebben 
voor hun hobby. 

S.J, de Groot 
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ROZENDAAL, R., Fotojacht onder de waterspiegel, Handboek voor het onderwater fotograferen en filmen. 

Naaiden, A. J.G. Strengholt, 1971. 

Deze met veel zorg uitgevoerde handleiding, met haar vele foto's en verklarende tekeningen, is het eer¬ 

ste boek in Nederland, dat ingaat op de bijzondere problemen, waarmede de fotograaf/filmer onder water te ma¬ 

ken krijgt. Een zeer goed boek, om ieder, die zich interesseert voor, en wil bekwamen in deze onderwatersport, 

een leidraad te geven. Met een voorwoord van Dr. Hans Hass, de vader van de o. w. fotografie, en een inleiding 

van de schrijver zelf, wordt de lezer al ingelicht over de inhoud van dit boek en over de speciale kanten ervan. 

De schrijver gaat ervan uit, dat de lezer zich reeds bepaalde foto- en filmtechnische begrippen heeft 

eigen gemaakt. Daar, waar het echter van groot belang is deze begrippen te kennen, wordt een en ander nog eens 

nader uitgebreid toegelicht. De toe te passen technieken spelen, o.a. door de belichting o.w., een zeer belang¬ 

rijke rol; dit in tegenstelling tot de gewone bovenwaterfotografie.- Uit de aard der zaak brengt de schrijver naar 

voren, dat de o.w. fotograaf de kunst van het duiken in ruim voldoende mate moet beheersen. Hij beweegt zich 

bij het afdalen in de diepte met zijn apparatuur immers in een milieu, waarvan toch voor de mens een voortdu¬ 

rende bedreiging uitgaat, tegenover sierlijke vissen in hun rijke camouflagekleuren, merkwaardig gevormde 

planten, fantastisch begroeide rots- of rifformaties, of grillig door de o.w.flora/fauna overwoekerde genoemde 

of ongenoemde scheepswrakken, vele ervan met hun stille, ongeschreven geschiedenis en waaromheen zich een 

eigen dierlijk en plantaardig leven ontwikkelt. Zo moet het gebruik van de duikuitrusting bij voorbaat voor hem 

al een tweede natuur zijn geworden, reden waarom door de schrijver ook hieraan de nodige aandacht wordt be¬ 

steed. In dit verband zij opgemerkt, hoe treffend de bekende o. w. T. V. filmseries van Jacques Yves Cousteau de 

kijkers confronteren met de boeiende en spannende activiteiten, met welke hijzelf en zijn duikers/filmeis bij de 

o.w.onderzoekingen zulke frappante resultaten weten te boeken. 
De duik- en fotografeertechnieken worden in dit handboek dan ook uitvoerig en op oveizichtelijke wijze 

besproken en toegelicht met verklarende tekeningen, tevens aangevuld met adviezen en gedragsregels voor de 

duiker/fotograaf/filmer uit 's schrijvers eigen ervaringen. Voorts worden van de diverse geschikte duikgebieden 

de vóór- en nadelen behandeld en onderling vergeleken. Tevens wordt bij elk van de, zowel technisch als artis¬ 

tiek vrijwel volmaakte zwart/witte en kleurenfoto's.een beknopte verklarende tekst gegeven, o.a. betreffende de 

plaats, waar, en de omstandigheden, waaronder deze foto's werden gemaakt^ ook van het onderwerp, het type 

en soort van de gebruikte camera met de instelling ervan en over de belichting. Men voelt hierbij aan, dat het 

"jagersinstinct" van de duiker volledig aan zijn trekken komt, waarna dan het resultaat in een serie van "goed 

geschoten", mooie platen door de duiker met passende voldoening mee naar huis kan worden genomen. Door in¬ 

houd en strekking is dit boek op zichzelf al een warm pleidooi voor de bescherming en het behoud van dit dikwijls 

zo wonderlijke en fascinerende milieu onder de waterspiegel. De schrijver stelt dan ook terecht, dat een zekere 

kennis van de o.w.flora en fauna onverbrekelijk is verbonden met het o.w.fotograferen en filmen. In het Litera¬ 

tuuroverzicht is hiervoor een mime keuze van boeken over deze onderwerpen opgenomen. 
Uiteindelijk mag dit, door zijn hoge graad van perfectie indrukwekkende boek met recht een Nederlands 

standaardwerk over de o.w. sport genoemd worden, en in onze tijd, waarin de belangstelling voor de o.w. sport 

gestadig toeneemt, daarvoor een belangrijke aanwinst. Al met al is dit een boek om door de liefhebbers van en 

de belangstellenden in het "klaar voor onder water" enthousiast begroet te worden. 

P.C. Wouters 

WEDERWOORD AAN RECENSENT DE GROOT (zie Mededelingen 26, blz. 72) 

In het vorige nummer van de "Mededelingen" leverde visserijbioloog De Groot forse kritiek op mijn "De Neder¬ 

landse Nooidzeevisserij; een volkskundige bibliografie". Ik zou vrijwel kritiekloos literatuur uit werken van an- 

deren ovememen. Nu, dat wil ik gaarne recht zetten. 

- Als de heer De Groot uit de verantwoording citeert, dat de bibliografie geen volledigheid pretendeert, waarom 

dan een lijst van "omissies" vermelden? 

- Als de heer De Groot goed leest, waarom noemt hij dan historische publikaties zoals die van Beaujon en die 

van Vermaas-Sigal, en economische proefschriften zoals die van Schippers en Schouten omissies in een volks¬ 

kundige bibliografie? Een prachtige foto van een oude visser maakt het boekje van Redeke nog niet "volkskun¬ 

dig"; Mulder Bosgoed is met opzet niet opgenomen. 

- Anders dan De Groot meen ik uit het Deens vertaalde boekjes niet te moeten opnemen in deze bibliografie met 

betrekking tot Nederland. 
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Evenmin "Onze zeilvischsloepen" van F. Bly, maar wel diens woordenboek. 

Het is een goed recht van de heer De Groot de Zuiderzee als een bocht van de Noordzee te willen beschouwen, 

maar evenzeer het mijne om de Noordzeevisserij als een afzonderlijk bedrijfstak naast de Zuiderzeevisserij te 

zien, wat bovendien niet zo ongebruikelijk is. 

En, het Zuiderzeemuseum mag ik geruststellen: vele van zijn uitgaven zijn mij bekend. 

Dat er nog enige "omissies" zijn die wellicht opgenomen hadden mogen worden, komt geheel overeen met de 

vermelding in de verantwoording, dat deze bibliografie geen volledigheid pretendeert. 

Wat overeind blijft van de kritiek van de heer De Groot is zijn opmerking, dat een mallemok geen zeemeeuw 

is en misschien ook wel, dat Roger Degrijse met een y gespeld moet worden. R. de Gryse is echter niet de¬ 

zelfde als Roger Degrijse. 

De opmerkingen van de heer De Groot over de termen "Visdoc" en "zoutwatervisserij" zijn niet bepaald con¬ 

structief. Het zijn dokumentatiedeskundigen en maritieme historici geweest die deze termen na rijp beraad 

hebben vastgesteld. 

Samengevat luidt mijn bezwaar, dat de heer De Groot niet de moeite heeft genomen na te gaan, welke criteria 

bij de samenstelling van deze bibliografie zijn gehanteerd. 

J. P. van de Voort 
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VERENIGINGSNIEUWS 

JAARVERSLAG OVER 1972 

Leden 

Per 1 april 1973 telde de vereniging 483 leden, een toename met 6 ten opzichte van het ledenaantal aan het be¬ 

gin van het tweede kwartaal in 1972. 

In het onderhavige verslagjaar zegden 13 leden hun lidmaatschap op. De vereniging verloor 4 leden door de dood; 

wij herdenken: de heer A. Etermante te Den Haag, 

de heer H.H. A. de Graaff te Arnhem, 

de heer L. J. Osinga te Bilthoven en 

de heer G. van der Tak te Apeldoorn. 

In de periode april 1972/april 1973 traden 23 nieuwe leden tot de vereniging toe 

Vergaderingen 

Voor het houden van de algemene ledenvergadering genoot de vereniging op 29 april 1972 gastvrijheid in het 

Rijksmuseum "Zuiderzeemuseum" te Enkhuizen. Drs. U.E.E. Vroom, staflid van dit museum, hield een korte 

inleiding over het karakter van het museum en de daarin aanwezige collectie, en leidde de aanwezigen vervol¬ 

gens rond langs de belangrijkste punten van de expositie. De heer J. Ploeg hield een met dia's geïllustreerde 

voordracht over "Een speurtocht naar haringbuizen", waarin hij belichtte op basis waarvan en hoe hij tot de re¬ 

constructie van een driemastharingbuis was gekomen. Tijdens de lunch plaatste drs. Ph. M. Bosscher enige kant¬ 

tekeningen bij de geschiedenis van Enkhuizen. In totaal 73 leden namen aan deze jaarvergadering deel. 

De najaarsvergadering, op 25 november 1972 gehouden in het 's Lands Zeemagazijn, de nieuwe behuizing in 

Amsterdam van het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum, mocht zich ook ditmaal in een ruime belangstel¬ 

ling van de leden verheugen. De directeur van het museum, de heer H. Hazelhoff Roelfzema, deelde het een 

en ander mede over de plannen met het gebouw in zijn nieuwe functie van museum en over de ervaringen tot 

dan toe opgedaan bij de realisatie van die plannen. Daarna gaf hij een uiteenzetting over zijn opvatting van de 

functie en het belang van het echte schip in de collectie van een scheepvaartmuseum; hij lichtte een en ander 

toe met behulp van een serie dia's. De middag werd besloten met een rondgang door het Zeemagazijn, dat toen 

duidelijk de sporen droeg van restauratiewerkzaamheden. 

Mede ter viering van haar tienjarig bestaan organiseerde de vereniging van 3 tot 9 september 1972 een studiereis 

naar Stockholm. Aan deze reis werd door een 37-tal leden van de vereniging deelgenomen. Het voornaamste 

doel van deze excursie naar het buitenland was een uitvoerige en grondige kennismaking met de "Wasa", het 

17e-eeuwse Zweedse koningsschip, dat in 1628 zonk, in 1961 weer boven water werd gebracht, en sindsdien wordt 

geconserveerd en voor het publiek ter bezichtiging is opengesteld. Een uitvoerig verslag van deze studiereis treft 

U aan in nummer 26 van de Mededelingen. 

Publikaties 
Zoals gebruikelijk verschenen ook in de loop van 1972 weer twee afleveringen van de Mededelingen. Op de inhoud 

daarvan wordt uitvoeriger ingegaan in het jaarverslag van de Redaktie. 
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Door een lid van de vereniging wordt thans gewerkt aan een index op de nummers 1 t/m 27 van de Mededelingen. 

Het ligt in de bedoeling deze index eind 1973 aan de leden toe te zenden. 

In de naaste toekomst zal bij de uitgeverij Unieboek onder auspiciën van de vereniging een boek getiteld "Vier 

eeuwen varen" worden gepubliceerd; het werk zal een 20-tal profielen bevatten van Nederlanders die de relatie 

tussen Nederland en de zee in de zestiende tot en met de twintigste eeuw mede gestalte hebben helpen geven; 

een groot aantal leden van de vereniging heeft aan de totstandkoming van dit werk medegewerkt. 

Tevens staan in de serie herdrukken "Monumenta Nautica Historica Selecta", die eveneens onder de auspiciën 

van de vereniging wordt uitgegeven, een tweetal nieuwe edities op stapel; de leden zullen daarover te zijner tijd 
worden ingelicht. 

JAARVERSLAG 1972 VAN DE REDAKTIE 

Het jaarverslag over 1971 eindigde met een sombere noot. Gebrek aan kopij deed de omvang van de Medede¬ 

lingen slinken en een verdere daling zou het voortbestaan ervan op het spel zetten. Deze noodkreet heeft welis¬ 

waar niet veel leden tot een zeehistorisch onderzoek en daarop volgende schriftelijke verslaggeving aangespoord. 

Toch kon de portefeuille met kopij enigszins aangevuld worden en was het mogelijk de nummers 24 en 25 met 

een omvang van resp. 53 en 79 pagina's te laten verschijnen. Ook ditmaal verzorgden de medewerkers van de 

afdeling "De Blauwbrug" van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Amsterdam de technische zijde hiervan. De 

kosten verbonden aan de uitgave bleven hierdoor laag en konden niet de alom gebruikelijke reden voor een con¬ 

tributieverhoging vormen. 

In de opzet van de Mededelingen kwam geen verandering. Het hoofdbestanddeel blijven de artikelen; de waarde 

van de boekbesprekingen - niet minder dan 31 - en vooral ook van de rubriek van nieuw verschenen literatuur 

kan moeilijk concreet vastgesteld worden, maar is vermoedelijk zeer hoog. Vele museumschepen vonden reeds 

in voorgaande afleveringen hun beschrijving in de rubriek Collecties; er is weinig aanbod van nieuwe kopij in 
deze afdeling. 

De artikelen handelden over onderwerpen uit het Nederlandse maritieme verleden. Twee ervan werden door 

buitenlanders geschreven: Unger over de scheepstimmerliedengilden en Marsden over het vergane VOC-schip 

"Amsterdam". Broeze en Bruijn gingen in op de Nederlandse scheepsresten in West-Australie. Beenhakker onder¬ 

zocht de contacten met Bretagne, terwijl Belonje schreef over het oorlogsschip "Alkmaar" en enkele verwikke¬ 

lingen over buit, behaald in 1673. Bruijn belichtte de betekenis van de komst van Engelse scheepsbouwers in 

Nederland in de 18de eeuw, terwijl de lezing van de jaarvergadering over haringbuizen door Ploeg eveneens op¬ 

genomen kon worden. Bij deze onderwerpen valt op dat zij alle betrekking hebben op Nederland en op de periode 

vóór 1800. Dit is geen bewuste beperking in geografie en tijd van de zijde van de Redaktie. Het zou wenselijk 

zijn dat ook uit recentere tijden en van andere landen onderwerpen behandeld worden. De Redaktie is op dit punt 

diligent, maar zij blijft afhankelijk van het aanbod van kopij door leden van de vereniging of van buiten af. Om 

ook bijdragen van beperkte omvang of met het duidelijke karakter van een voorstudie te kunnen opnemen, is 

met ingang van 1973 een nieuwe rubriek: Mengelwerk,ingesteld. Ook wordt de mogelijkheid geopend om vragen, 

die bij onderzoek gerezen zijn, aan de lezers van de Mededelingen voor te leggen. De Redaktie hoopt dat deze 

vernieuwingen meer leden tot actieve medewerking zal aansporen. 

Op de najaarsvergadering van 1972 uitte een aantal leden kritiek op het beleid van de Redaktie. Te weinig zou¬ 

den daden van zeehelden en het "anekdotische" aandacht krijgen, terwijl er uit de artikelen ook te weinig werke¬ 

lijke kennis van de zee zou spreken. De Redaktie heeft zich naderhand ernstig op deze kritiek beraden en over¬ 

wogen haar werkzaamheden te beëindigen. Doordat zij echter van de zijde van het Bestuur expliciet volledige 

steun voor haar beleid heeft gekregen, besloot zij dit niet te doen. Deze verwikkelingen droegen er evenwel sterk 

toe bij, dat achterstand ontstond bij de voorbereiding van de eerste aflevering van de Mededelingen voor 1973. 

De Redaktie 

(Uitgebracht op de jaarvergadering, gehouden op 26 mei 1973 te Amsterdam) 

VERSLAG VAN DE NEDERLANDSE WERKGROEP VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE NOORD- EN OOSTZEEHANDEL 

Sinds november 1972, toen ik U de notulen van de jaarvergadering 1972 en het jaarverslag 1971-'72 

toestuurde, hebt U niets meer van de Nederlandse Werkgroep gehoord. Maar dat betekent niet dat er intussen 
niets gebeurd of besproken zou zijn, dat voor onze internationale kontakten van belang is. Alleen doordat Pinkste- 

ren dit jaar zo laat viel, en dus ook de Pfingsttagung van de Hansische Geschichtsverein, hebt U tot dit moment 
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moeten wachten op een nieuwe rondzendbrief. 
De Pfingsttagung, die van 11 tot 14 juni 1973 in Keulen werd gehouden, werd door drie van onze le¬ 

den bezocht: de heren Snapper, Van der Laan en ondergetekende. Een zakelijke afspraak tussen onze Werkgroep 

en de redaktie van de Hansische Geschichtsblatter, die vorig jaar nog niet geheel tot tevredenheid bleek te zijn 

nagekomen, kon nu opnieuw, en hopelijk beter, worden vastgelegd in de bijdragen van Nederlandse zijde aan de 

rubriek Hansische Umschau. In het jaarverslag 1971-1972 werd van deze kwestie al melding gemaakt. De moei¬ 

lijkheid bestond daarin dat de redaktie van de Hansische Umschau de hele Nederlandse bijdrage wilde dekken 

met de naam van Dr. S. Hart, terwijl deze zelf er (terecht) op staat dat ook de namen van zijn medewerkers 

worden vermeld. Afgesproken is nu dat de Nederlandse inzending, bestaande uit korte recensies van in Nederland 

en België verschenen publikaties op Hansegebied, zal worden beschouwd als een reeks persoonlijke bijdragen van 

individuele medewerkers, elk onder eigen naam, en zonder de naam van Dr. S. Hart in het "impressum". 

Dr. Chr. Römer uit West-Berlijn, die geregeld in Nederland archiefonderzoek verricht, heeft zijn hulp bij het 

vertalen in het Duits toegezegd. 
Op de Pfingsttagung in Keulen kwamen tijdens de Mitgliedsversammlung kort de pogingen aan de or¬ 

de om een internationale overkoepelende organisatie te stichten. Vooral van Nederlandse zijde kan daarover 

iets worden bericht, waarover straks nader. De leden van de HGV hoorden dit met belangstelling aan maar 

hebben er niet over gediscussieerd, waardoor er ook niets werd besloten over al dan niet toetreden tot deze or¬ 

ganisatie. De HGV beschouwt zich voorlopig als "Beobachter". 
Inhoudelijk had deze Pfingsttagung geen vast congresthema maar bestond zij uit een aantal losse le¬ 

zingen met nadruk op de stad "im hansischen Raum" in de late middeleeuwen. Met name de voordracht van 

Prof. A. von Brandt uit Heidelberg over dit onderwerp was een briljante synthese, die zeker wel in druk zal ver¬ 

schijnen. Tijdens het congres werd voorts een bezoek gebracht aan de grote overzichtstentoonstelling in de 

Stadtische Kunsthalle in Keulen (Josef-Haubrich-Hof): Hanse in Europa. Deze educatief opgezette tentoonstel¬ 

ling, waarbij historici en kunsthistorici nauw hebben samengewerkt, is nog te bezichtigen tot en met 9 septem¬ 

ber a.s. De rijk geïllustreerde catalogus met vele wetenschappelijke bijdragen (15DM) kan bijna als een hand¬ 

boek op het gebied van de Hanse-geschiedenis gelden. Een bezoek kan U allen worden aanbevolen. Tot zover 

onze internationale kontakten met West-Europa. Nu Oost-Europa: Polen en de DDR. 
Zoals U weet, zal het congres van de Hansische Arbeitsgemeinschaft in de DDR dit jaar van 9 tot 12 

oktober plaatsvinden in Neubrandenburg met als thema Charakter und Funktion der Stadtebtlnde in der Feudal- 

gesellschaft (13.-16 Jahrhundert). In dit kader zal van Nederlandse kant een lezing worden gehouden door ons 

lid Dr. J.E. A, L. Struick, gemeentearchivaris te Utrecht, "Zur Frage der Stadtebtlnde in den nördlichen Nieder- 

landen im Hoch und Spatmittelalter". Zeven van onze leden hebben zich aangemeld om het congres te bezoe¬ 

ken, waarvan er vijf (waaronder Dr. Struick) op kosten van de DDR zijn uitgenodigd. Voor de beide anderen 

hebben wij deelname op eigen kosten bepleit, maar het is nog niet helemaal duidelijk of de Deutsche Histori- 

kergesellschaft (waarvan de Hansische Arbeitsgemeinschaft-deel uitmaakt) hierop zal willen ingaan. Toch is 

het wel een voorwaarde voor onze overkoepelende organisatie, dat niet slechts uitgekozen gedelegeerden uit 

andere landen de congressen van de zusterverenigingen zullen kunnen bezoeken, maar alle gewone leden. Wij 

meenden daarover met de Deutsche Historikergesellschaft in principe overeenstemming te hebben bereikt, maar 

vragen ons nu af of dit wel waar is. Afgewacht moet nu in eerste instantie worden of de twee leden die zich 

wel hadden opgegeven maar niet op kosten van de DDR zijn uitgenodigd, in juli een aanmeldingsformulier 

krijgen zoals de leden van de Hansische Arbeitsgemeinschaft zelf. In elk geval is dit een test-case, die eerst 

bevredigend moet zijn geregeld voordat tot geïnstitutionaliseerde samenwerking kan worden overgegaan. 

Wat dat betreft, is het wel goed dat dit geval zich voordoet nu de overkoepelende organisatie nog niet officieel 

bestaat, zodat over dit punt van de statuten behoorlijk kan worden onderhandeld. 
Over het oprichtingscongres van de bedoelde overkoepelende organisatie zelf beraadslaagde Uw se¬ 

cretaresse op 16 en 17 april j.1. in Warschau met Prof. Samsonowicz en Prof. Maria Bogucka uit Polen. De be¬ 

doeling was geweest, dat dit een beraad zou zijn van vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk geïnteresseerde 

landen, b.v. ook uit de beide Duitslanden en Skandinavië en Rusland. Uiteindelijk hadden zich deelnemers uit 

Polen, Nederland, de DDR en de Bundesrepublik opgegeven; maar uit angst dat dit te weinig zou zijn, had Maria 

Bogucka (die voorlopig in Warschau het internationale sekretariaat van de nog op te richten organisatie voert) 

in maart van dit jaar een brief doen uitgaan of de zaak niet liever verschoven zou moeten worden? Dit werd 

door de Duitsers opgevat als een annulering; maar omdat ik van uitstel zonder nieuwe afspraak niets goeds ver¬ 

wachtte, ben ik toch naar Warschau gegaan op de oorspronkelijk afgesproken dag. Daar hebben we in kleine 

kring een heel nuttig overleg gepleegd, dat weliswaar niet in besluiten heeft geresulteerd maar wel in een con¬ 

creet voorstel: namelijk om 9-12 mei 1974 in Danzig (Polen) onder voorzitterschap van Prof. Mollat uit Parijs 

het stichtingscongres van de Internationale Kommission flir die nördlichen Meere Europas te houden, met een 

organisatorisch gedeelte betreffende statuten, contributie, bestuurssamenstelling en dergelijke, en een weten¬ 

schappelijk gedeelte over Lebensmittelhandel und Emahrungslage in Nord-Europa, 13-17. Jahrhundert. De 
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sprekers zullen zo worden gekozen, dat ze zoveel mogelijk van de betrokken landen vertegenwoordigen. De bedoe¬ 

ling is dat alle leden van de verenigingen en werkgroepen die willen toetreden tot deze internationale commissie 

(die zelf een Association affiliée zal zijn van de Commission internationale d'Histoire Maritime o. l.v. Prof. 

Mollat), dit stichtingscongres op eigen kosten zullen mogen bezoeken. Bij het voorstel van deze datum is rekening 

gehouden met de wensen van Prof. Mollat en met alle congressen die er al voor 1974 in voorbereiding zijn; van¬ 

daar het merkwaardige tijdstip, tussen Pasen en Pinksteren in. Wel wachten we nog op een definitieve medede¬ 

ling van Prof. Mollat dat deze dagen hem schikken. Maar noteert U deze data maar vast in Uw agenda, want 

wij hopen natuurlijk dat een flink aantal leden van de Nederlandse Werkgroep aanwezig zal zijn. 

Ten bewijze van de ernst waarmee in Polen deze internationale samenwerking wordt aangepakt, moge 

dienen dat de Poolse Academie van Wetenschappen zich nu al grote financiële offers getroost om het internatio¬ 

nale sekretariaat te voeren (naar Maria Bogucka mij meedeelde $ 60 a 70 per maand) en dat tevens een stipendi¬ 

um voor archiefonderzoek in Polen voor twee maanden beschikbaar is gesteld. Aangezien er in eerste instantie 

reeds vier liefhebbers (waaronder een Belg) voor dit stipendium zijn aangemeld, valt er voor deze keer niets meer 

te verdelen. Maar als iemand van onze leden voor een volgende keer voor een dergelijke toelage in aanmerking 

zou willen komen, zou hij of zij zich dan nu al tot mij willen wenden? 

Rest mij U mee te delen dat de jaarvergadering van onze Werkgroep, waarvoor U te zijner tijd een 

agenda ontvangt, zal worden gehouden op vrijdag 19 oktober 1973 van 10 tot 11 uur op het Instituut voor Geschie¬ 

denis te Utrecht, voorafgaande aan de jaarvergadering van het Nederlands Historisch Genootschap. 

Johanna Maria van Winter 

MEDEDELING 

Op 27 oktober 1972 is opgericht de Vereniging Technische Verzamelingen. Deze vereniging stelt zich 

ten doel de eigenaars op te sporen van verzamelingen met een technisch karakter (machines , instrumenten enz.), 

het onderlinge contact tussen deze verzamelaars te bevorderen, de eventuele restauratie van de voorwerpen en de 

tentoonstelling daarvan aan te moedigen, en de objecten, documenten enz. te registreren. 

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van de vereniging, de heer ir. J.H. 

Makkink, Werkgroep Technisch Tentoonstellingscentrum, Nieuwe Laan 76, Delft. 
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NOTEN 

The Nazi seaman: propagandist of the 'New Germany' 

1) See the party's official newspaper and propa¬ 

ganda organ, the Völkischer Beobachter (here¬ 

after VB), 9 September 1934. 

2) Note A. Lacher (chairman of the Section's par¬ 

ty court, Uschla) to Dr. Robert Ley (the party's 

organization leader after December 1932), un¬ 

dated, National Archives, Washington, D.C. 

(hereafter NA), microcopy T-580, roll 54, 

folder 291. 

3) Ibid., Thiele to Franz Schwarz (the party's na¬ 

tional treasurer), 20 May 1932; and Thiele to 

Strasser, 4 May 1932. 

4) Ibid., Thiele to Strasser, 31 May 1932. 

5) Ibid., Thiele to Strasser, 2 December 1932. 

6) In April 1933, the party had 160 locals scatte¬ 

red throughout the world. By early 1938, this 

number had increased to roughly 600 party 

groups (excluding the United States). See Hans- 

Adolf Jacobsen, Nationalsozialistischen Aussen- 

politik, 1933-1938 (Frankfurt/Main, 1968), 

p. 137. 
7. See the New York Times (hereafter Times), 

7 February and 21 March 1934. 

8. Ibid., 5 July and 30 October 1934. See also, 

Alton Frye, Nazi Germany and the American 

Hemisphere, 1933-1941 (New Haven and Lon¬ 

don, 1967), pp. 114, 116. 

9. See the German Foreign Ministry's minutes of 

the meeting, Documents on German Foreign 

Policy, 1918-1945 (hereafter DGFP; Washing¬ 

ton, D.C., 1957-), Series C, Volume I, Num¬ 

ber 483. 

10. Henry Picker: Hitlers Tischgesprache im FUhrer- 

hauptquartier, 1941-1942, ed. by Andreas Hill- 

gruber (Munich, 1968), p. 105 (the entry for 

12 April 1942); and deputy Gauleiter (Nazi dis¬ 

trict leader) Pomerania to district party leaders, 

22 August 1935, Bundesarchiv, Koblenz, NS 26, 

folder 152. 
11. As, for example, the United States. See DGFP, 

C, II, Nos. 248, 259, and Ibid., C, III, No.331; 

and Ibid. , D, I, Nos. 411, 414 , 428 , 430, 442, 

and 448. 

12. Jacobsen, Nationalsozialistischen Aussenpolitik, 

p. 536. 

13. Times, 7 February 1934. Gissibl headed several 

pro-Nazi groups, and he was one of the most 

well-known Hitler sympathizers in America. 

14. See the interrogation of Captain W. Drechsel, 

29 December 1934, in House of Representatives, 

Investigation of Nazi Propaganda Activities and 

Investigation of Certain Other Propaganda Acti¬ 

vities: Hearings Before the House Special Com¬ 

mittee on Un-American Activities. 73rd Con¬ 

gress. 2nd Session (Washington, D.C., 1934), 

Volume II, 446-48, 450, 453-56. 

15) District treasurer of the party's Auslands-Or- 

ganisation (Foreign Organization) to the Reich 

treasurer, 7 October 1937, NA, T-81, roll 

147, frame 0186939. 

16) VB, 12 September 1936; DGFP, D, III, No. 

455; and Manferd Merkes. Die deutsche Poli¬ 

tik gegenüber dem spanischen BUrgerkrieg, 

1936-1939 (Bonn, 1961), p. 79. 

17) The head of the AO was Ernst Wilhelm Bohle, 

himself an Auslandsdeutsche bom in England. 

See "Anordnung, " 16 March 1934, by Hess, 

NA, T-580, roll 54, folder 291. 

18) See Ibid., Biedermann to Schwarz, 18 De¬ 

cember 1934. 

19) Jacobsen, Nationalsozialistischen Aussenpoli¬ 

tik, p. 137. 

20) See, for example, "Beschluss, " by the See- 

fahrt-Abschnittsgericht Elbe, 21 February 1938, 

NA, T-81, roll 147, frame 0186922. Note 

also, House of Representatives, Investigation 

of Nazi Propaganda Activities, II, 458-59. 

21) See Willy Schneider (treasurer of the party's 

Foreign Department) to the party's Reich 

leadership, 4 October 1933, NA, T-580, roll 

54, folder 291. 

22) Heydrich to the AO court, 19 March 1938, 

NA, T-175, roll 80, frames 2600381-2600395. 

23) Ibid., frame 2600394; and the court to Karl 

Wolff (Himmler's adjutant), 23 August 1938, 

frame 2600373. 

24) For instance, see House of Representatives, 

Investigation of Nazi Propaganda Activities, 

II, 446-60. Note also, Times, 3 March 1934. 

25) VB, 26 May 1935 and 25/26 December 1937. 

26) "Ernst Wilhelm Bohle, " NA, M-679, roll 1, 

frames 0084, 0089. 

27) Quoted in Jacobsen, Nationalsozialistischen 

Aussenpolitik, p. 145. 

Een tekening van Willem van de Velde de Oude uit 

1672. 

1) J.C.M. Wamsinck, Luitenant-admiraal Willem 

Joseph Baron Van Ghent, in: Van vlootvoogden 

en zeeslagen, Amsterdam, 1940, biz. 319-353 

en met name biz. .348-351. 

2) G. Brandt, Het leven en bedrijf van den Heere 

Michiel de Ruiter, Amsterdam, 1687, biz. 652; 

een vlootlijst samengesteld op 17 juni 1672 met 

vermelding van alle schepen en bevelhebbers 
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die bij Sole bay aanwezig waren en opgave van 

hun staat na de slag, berustende in het Alge¬ 

meen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Admira- 

liteitsarchieven XLVII, 5. 

3) O. A. inJ.C.M. Wamsinck, Admiraal De 

Ruyter. De zeeslag op Schooneveld Juni 1673, 

's-Gravenhage, 1930, blz. 128 e.v. 

4) J.F.L. de Balbian Verster, Een episode uit den 

slag bij Solebay, in: Vijfde Jaarverslag Ver- 

eeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart 

Museum (1921), blz. 59-73. F. Muller van 

Brakel, Het signaal van Solebay, in: Marine¬ 

blad 63 (1953) blz. 1492-1513. A.T. Mahan, 

The influence of seapower upon history, New 

York, 1890. 

5) H.P. Baard, Willem van de Velde de Oude, 

Willem van de Velde de Jonge, Paletserie 

(Amsterdam). 

6) M. S. Robinson, Van de Velde drawings. A ca¬ 

talogue of drawings in the National Maritime 

Museum made by the elder and the younger 

Willem van de Velde, Cambridge U.P. 1958, 

blz. 10 en 72. 

7) Ook de gedetailleerde afbeelding van de ."Pro¬ 

vincie Utrecht" in Robinson's Van de Velde 

drawings, plaat 51 op blz. 301 geeft in deze 

geen opheldering. 

8) Zie noot 1, blz. 351. 

9) Gaarne wil ik de heren J.R. Bruijn en M. S. 

Robinson dankzeggen voor hun hulp bij de tot¬ 

standkoming van dit artikel. 

Nederlanders op de Faer (Z>er: 

1) Strandinger og Havarier ved Faeróeme. 

Dimmalaetting, Amtstidende for Faer^eme 46 

(1922) nos. 21 en 26 (15 maart en 1 april). 

2) Adam Bremensis: Gesta Hammaburgensis Eccle¬ 

siae Pontificum. 

Fontes Saecolorum noni et undecimi historiam 

Ecclesiae Hammaburgensis necnon Imperii il- 

lustrantes. Bremen, 1961. 

3) Adam Bremensis; Hamburgische Kirchenge- 

schichte (ed. Bernhard Schmeidler en Siegfried 

Steinberg). Leipzig (3), 1926. 

4) Andersen, N.: FaersSeme 1600-1709. Kdbenhavn, 

1895. 

5) Beenhakker, A. J.: Hollanders op Shetland. 

Visserij 24 (1971) 355-374. 

6) Beenhakker, A.J.: Nederlandse contacten met 

Bretagne vóór de Franse revolutie. Mededelingen 

van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬ 

denis nr. 25 (1972) 32-46. 

7) Cortemünde, J.P.: Dagbok fra et Ostindiefart 

(1672-1675. Kronborg, 1953 (S^historiske Skrif- 

ter V). 

8) . E(nklaar), D. Th.: Een Utrechtse poolvaaider 

uit de elfde eeuw? Maandblad van Oud-Utrecht 

10 (1935) 77 e.v. 

9) . Evensen, A. C.: Lesibók fyri yngri Böm. Keyp- 

mannahavn, 1908. 

10) Hammershaimb, V. U.: Faer^iske Folkesagn. 

Det Kongelige Nordiske Oldskrift - Selskab. 

Aarsberetning 1850. Kjóbenhavn 1851, 170 e.v. 

11) Hoekema, T.: Fan Friezen, Fóroyingers en 

Frislanda-biwenners. Us Wurk 1963 , 73- 94. 

12) Hoyviig, S. M.: Almanakkarnir hj/a Sóren 

Mortensen Hoyviig 1725-'28. 
Manuscript in Ftfiroya Landsbókasafnidh, 

Tórshavn. 

13) Joensen, E. (red.): Tingbókin 1615-1654. 

Tórshavn, 1953. 

14) Joensen, E. (red.): Ldgtings - og Vartingsbó- 

kin 1655-1666. Tórshavn, 1958. 

15) Joensen, E. (red.); Lógtingsbókin 1666-1677. 

Tórshavn, 1961. 

16) Joensen, E. (red.): Vdrtings - og Lógtingsbók 

1667-1690. Tórshavn, 1969. 

17) Lund, K.: Klaus Lunds Dagbok 1798-1818. 

Manuscript in F<Sroya Landsbókasafnidh, Tórs- 

havn. 

18) Lyngbye, H. C.: Faeróske Oldsager og andre 

Maerkvaerdigheder. 

B. Efterretninger om Aldskillige Oldsager og 

Maerkvaerdigheder paa Faertfe. Dimmalaet¬ 

ting. Amststidende for Faeróeme 47 (1923) 

no. 29 (14 april). 

19) Nielsen, A.: Almanakkarnir hji Anders Niel- 

. sen 1714-1735. 

Manuscript in FfSroya Landsbókasafnidh, Tórs- 

havn. 
20) Piebenga, J.: Bergtoppen in de oceaan. Hil¬ 

versum, 1958. 

21) Scholtens, H.J. J.: Gozewijn Comhair, Kart- 

huizer en bisschop van Ijsland (+ 1447). Bij¬ 

dragen Archief voor de Geschiedenis van het 

Aartsbisdom Utrecht 52 (1926) 101-173. 

22) Schróter, J.H.: Faeróiske Folkesagn. 

Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 

Aarsberetning 1850. Kjóbenhavn, 1851, 145 

e.v. 

23) Simon Thomas, M.: Onze IJslandvaarders in 

de 17de en 18de eeuw. Amsterdam, 1935. 

24) (Dssursson, J.: Fóroya, Biskupa, Prósta og 

Prestatal. Tórshavn, 1963. 

Enige aantekeningen over Jan Comelisz. Meppel: 

1) Voor enige spaarzame gegevens zie o. a. Na- 

vorscher 1898, 433 e.v. 

2) Gemeente-archief Rotterdam, Archief Doops¬ 

gezinde Gemeente ind. no. 8. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

G. Brandt, Het leven en bedrijf van den Heere 

Michiel de Ruiter,. Amsterdam 1687, 175 en 

177. 

P. Verhoog en L. Koelmans (ed.), De reis van 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665, 

Werken Linschoten-Vereeniging 62, 's-Graven- 

hage 1961, met name 33-35. 

J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederland- 

sche zeewezen, Haarlem 1859 » II, 17. 

De drie citaten in: H. T. Colenbrander (ed.), 

Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de 

groote Nederlandsche zeeoorlogen, 1652-1676, 

Rijks Geschiedkundige Publicatien Kleine Se¬ 

rie 19, 's-Gravenhage 1919, resp. 285, 289 

en 378. 

7) D. F. Scheurleer, Van varen en van vechten, 

's-Gravenhage 1914, II. 

8) Collectie Handschriften van het Nederlandsch 

Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. 

9) Zie noot 4. 

10) Zie o. a. Leven en bedrijf van Comelis 

Tromp...., Amsterdam 1692, p. 340 óf 

Hollandsche Mercurius 1666, p. 119. 

11) Leven en bedrijf van Comelis Tromp, 392. 

12) Francis Veie, Salt in their blood, 1955, 136. 

CORRIGENDA 

In No. 26 (maart 1973) van de Mededelingen zijn tot spijt van de Redaktie een aantal sto¬ 
rende drukfouten blijven staan. De belangrijkste zijn: 

Dr. Simon Hart, Amsterdam shipping and trade to Northern Russia in the seven¬ 
teenth century. 

Due to a misunderstanding a few corrections that the author had wanted to make, 
were not realised in the final text. The author offers his apologies and gives the 
following corrections. 
The guns aboard a Dutch ship were called "gotelingen" and "steenstukken". 
There is an inconsistency in their translation. "Gotelingen", guns shooting iron 
balls, have been translated as "iron pieces" in some instances and as "iron guns" 
in others. "Steenstukken", guns shooting stone balls, have been translated as 
"stone guns" in some and as "pederos" in other instances. 

p. 6 line 22,23: "This can be seen from the charter-parties" should read: 
We see however, that the number of charter-parties increases. 

p. 7 line 25: end of line: If rye 
should read: If wheat 

p. 10 illustration from: B.C. Damsteegt, Nieuwe Spiegel der Zeevaart. Amster¬ 
dam 1942, kaart 4. 

p. 13 line 43: reads: whether letters, diamonds or passengers 
should read: whether letters, silver coin or passengers 

p. 16 line 32: at the end of the line in between: from Russia and 'with enterlopers' 
a line has been deleted. It should read: 
from Russia because he had engaged in private trade there, had 
crossed over to Holland where he continued his trade to Russia 
'with enterlopers'. 

p. 23 line 35:1603 May premium 16% G.A.A., N.A. 94/189 
The remark (only for the outward journey) should be deleted here 
and read in line 36. The remark in line 36 (ƒ 2200.- on merchandise) 
should be read in line 37. 

p. 24 line 3: after 1617 april premium 16% ƒ 300,- N.A. 147/133, should be 
added: route Amsterdam-Archangel-Italy 

p. 25 line 24: traded for himself since 1625, should read: traded for himself 
since 1623 

Note 8, p. 106 line 1, column 1 should be read in note 11, p. 106, line 2, column 
2. 
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Note 36 p. 108, line 5 column 1: after 'Danish king' the sentence should read on: 
a sum of money for the pass. The latter says that he did not yet receive his pass 
due to the absence of the Danish King. 

The English translation of this article was done by Sytha Hart. 

Artikel Dr. De Groot: p. 49 midden Tengiri i, p.v. Fengiri; p. 51 midden H. van Pel 
i.p.v. Pelt; p. 52 "Chronica Naturae" i.p.v. Nuturae; de 'Lijst van gestencilde en 
getypte verslagen’ op p. 121 behoort op p. 120 eerste kolom te volgen na: 6. Publika- 
tie van de Onderafdeling...; in deze 'Lijst' is weggevallen het kopje: "B. Getypte 
stukken" nh H. van Pel (1948)... 

Boekbespreking K.W. L. Bezemer: p. 83 de eerste regel van de voorlaatste alinea is 
weggevallen, luidende: Tot nu toe zijn in De Jong's boeken eigenlijk'nauwelijks mari- 
nefiguren enigszins op de voorgrond gekomen, hetgeen... 

Naschrift van C. de Jong bij zijn artikel "Deens-Nederlandse mededinging in de 
Groenlandvaart". (Mededelingen 27, blz. 37). 

De Groenlandse walvis links op de voorgrond van Speecks schilderij vertoont een wit¬ 
te onderzijde met zwarte vlekken. Dit schijnt bij althans sommige van deze diersoor¬ 
ten het geval te zijn geweest, afgaande op Friedrich Martens, "Spitzbergische oder 
Groenlhndische Reisebeschreibung, gethan im Jahr 1671", Hamburg 1675 (vertaald in 
het Nederlands en Engels), p. 102, en William Scoresby Jun., "An account of the 
Arctic regions with a description of the Northern whale-fishery", Edinburgh 1820, 
deel 2, 2 platen van de Balaena mysticetus. 

Ook de Groenlandse walvis links op de voorgrond van het Nederlandse schilderij 
(toegeschreven aan C. de Man) vertoont een witte onderkant, maar de donkere vlek¬ 
ken ontbreken. In plaats daarvan is op de lichtgekleurde bovenlip een rij donkere 
stippen op onderling gelijke afstand aangebracht. Ik kon deze eigenaardigheid, welke 
in werkelijkheid bij walvissen ontbreekt, niet verklaren, totdat ik het geraamte van 
een gewone vinvis heb bekeken. Op de onderkaak zag ik op onderling gelijke afstanden 
aan de buitenzijde putten waar de zenuw in het bot dringt. Ik vermoed, dat de schilder 
onderkaken van de Groenlandse walvis, welke dikwijls door walvisvaarders naar Ne¬ 
derland zijn gebracht, heeft gezien en de putten daarop heeft overgenomen op zijn 
schilderij, maar per vergissing op de bovenkaak van het dier. 
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

Secretariaat: 

 
 

NAJAARSVERGADERING 

Indachtig de goede ontvangst die de najaarsvergaderin¬ 

gen in voorgaande jaren hij de leden gekregen hehben, heeft 

het bestuur gemeend ook dit jaar weer zo'n bijeenkomst te 

moeten beleggen. Deze algemene ledenvergadering zal worden 

gehouden op zaterdag 24 november a.s. om 13.00 uur in het 

Visserijmuseum te Vlaardingen, Westhavenkade 54 ( 4 minuten 

gaans van het N.S.-station Vlaardingen-Centrum; voldoende 

parkeergelegenheid bij het museum). 

Na een korte inleiding over het museum door conservator 

j.van Dorp zal de bekende vlaardingse oud-schipper Ary van 

Roon spreken over de zeevisserij in het loggertijdperk. Verder 

zal het museum worden bezichtigd, onderbroken door filmver¬ 

toning. 
In aansluiting hierop zal een algemene ledenvergadering 

worden gehouden, waarop het bestuur een voorstel tot 

wijziging van art. 3 en 4 van het huishoudelijk reglement ter 

tafel zal brengen alsmede een voorstel tot verhoging van 

de contributie (zie bijlage). 

De bijeenkomst zal ca. 17.00 uur eindigen. 

Vlaardingen, 15 oktober 1973 

Het bestuur 

Aan: het secretariaat van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis 

 

Ondergetekende,.. za^ principe 

deelnemen aan de najaarsvergadering van de Vereniging op 

zaterdag 24 november a.s. in het Visserijmuseum te 

Vlaardingen. 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

Bijlage bij het convocaat voor de algemene ledenvergadering op 

op zaterdag 24 november a.s. in het Visserijmuseum te 

Vlaardingen. 

Het bestuur stelt voor de nieuwe tekst voor de art. 3 en 

4 van het huishoudelijk reglement als volgt te doen luiden: 

art. 3 "De jaarlijkse contributie zal elk jaar in een 

algemene ledenvergadering voor het komende 

verenigingsjaar worden vastgesteld. Van dit 

besluit wordt mededeling gedaan aan de leden". 

art. 4 "Donateurs steunen de vereniging met een jaar¬ 

lijkse bijdrage van tenminste fl. 50,-." 

Verder stelt het bestuur voor de contributie voor het 

jaar 1974 als volgt vast te stellen: 

gewone leden fl. 20,- per jaar 

in het buitenland verblijvende leden fl. 25,- per jaar. 

Vlaardingen, 15 oktober 1973 

Het bestuur 
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS 

Penningmeester: 

Favrestraat 291 
Rotterdam 
giro: 390150 

De ongeveer 300 leden van de vereniging die hun 

contributie over 1973 ad fl, 15,00 nog niet hebben voldaan, 

wordt verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk over te (doen) 

schrijven op bovenstaand postrekeningnummer ten name van de 

penningmeester van de vereniging. 

Een klein aantaal leden heeft de contributie over 

1972, een zeer gering aantal die over 1971 nog niet voldaan. 

Het behoeft geen betoog, dat de vereniging slechts kan blij¬ 

ven "draaien", wanneer alle leden op tijd hun vrijwillig aan¬ 

gegane verplichtingen nakomen. 

Voor de inning van de contributie over 1974 zal 

worden overgegaan op het gebruik van acceptgirokaarten. Deze 

zullen, zo is de bedoeling, in de eerste maanden van dat 

jaar worden toegezonden aan de leden. 

De penningmeester 
23 oktober 1973 



Gegevens . 
omtrent de originele staat van de schepen. Bij de tin¬ 

ging en restauratie van de "Drie Gebroeders" bleek hoe 

vaak zulke gegevens ontbreken, en er zijn voor de gro¬ 

tere schepen ook grotere problemen op dit gebied. 

Tenslotte hebben wij behoefte aan daadwerkelijke hulp 

bij het instandhouden van de schepen; steken,verven, 

teren, etc. is dringend nodig. 

Dagelijks Bestuur: 

C.H. van Dam - voorzitter 

A. Blussé van Oud Alblas - sekretaris 

Mr. J.W. van Beuningen - penningmeester 

J.C.C. Smit 

J.E. Smit 

L.J.H. Maas 

W.G. Pleyte 

Landelijk Bestuur: 

n 

Mr. J.C.W. van Dam, voorzitter "Schuttevaer" 

Mej. Drs. J.B. van Overeem, directrice Maritiem 

Museum Prins Hendrik 

Ir. J. Sisselaar 

Mr. Dr. T. Huitema 

J.G. Peters 

Mr. C.F. de Bijll Nachenius 

Algemeen s e k r e ta r i a a t : 

Calandstraat 34d, Rotterdam. 

Bank: 

Mees & Hope te Rotterdam, 

rekening nr. 25.50.58.918 

giro nr. van de bank 64 00. 

STICHTING OPENLUCHT 
BINNENVAARTMUSEUM 

Sekretariaat: Calandstraat 34d, Rotterdam 



STICHTING OPENLUCHT 
BINNENVAARTMUSEUM 

Onze eerste publ ikatie in de vorm van een folder is 

reeds van geruime tijd geleden, en ongetwijfeld zal bij 

vele Vrienden van de Stichting de vraag zijn gerezen 

wat er intussen dan wel gebeurd is. 

Welnu, in tegenstelling tot hetgeen sommigen misschien 

dachten of zelfs vreesden, het OBM is springlevend en 

in zekere zin kan zelfs gezegd worden, dat een mijlpaal 

in de nog zo korte geschiedenis van ons OBM gehaald 

is. Behalve met de ontwikkelingen, die soms een moei¬ 

zaam verloop hadden, bedoelen wij met deze mijlpaal 

het brengen van de schepen naar hun ligplaats inde 

Aelbrechtskolk begin 1972. 

De belanghebbenden hebben met vreugde de oude sluis- 

kolk aan het OBM beschikbaar gesteld, zodat het water 

in dit oude stadsdeel op passende wijze gestoffeerd 

wordt. De getoonde foto mag dan nog geen volledig ge¬ 

tuigde en gerestaureerde schepen tonen, het beeld dat u 

ziet is het begin van een gestage voortgang van restau¬ 

ratie van de schepen en de gebouwen er omheen. 

Enkele punten uit de afgelopen periode: 

Door aankoop van een mooier exemplaar van een zee- 

tjalk, de "Gruno", werd besloten de "Labor Sanitas"te 

verkopen, teneinde niet twee schepen van hetzelfde 

type te hebben, hoe mooi ook. Het kostte ons moeite, 

maar ook financiële druk zorgde voor de doorslag in 

deze beslissing. 

Wanneer wij opnieuw uw steun en bijstand vragen op 

het financiële, daadwerkelijke of adviserende vlak, 

willen wij dat doen met het aanhalen van enkele voor¬ 

beelden van getoonde en zeer gewaardeerde hulp hier 

in willekeurige volgorde, en onvolledig aangehaald. 

Een wel zeer bijzondere schenking van de heer Ooster- 

wijk te Lekkerkerk stelde ons in staat het zandaakje, de 

"DRIE GEBROEDERS", waar werfmensen achteraf be¬ 

kenden eigenlijk geen heil meer in dit scheepje te 

zien, bij de mastenmakerij Van Dooren te laten restau¬ 

reren, hetgeen recentelijk werd gekompleteerd met een 

waarlijk verrassend resultaat. 

Deze geweldige geste heeft ons in staat gesteld te laten 

zien, dat het mogelijk is deze schepen terug te brengen 

in originele staat. 

Veel "huiswerk" ging daaraan vooraf op het gebied van 

naspeurwerk naar tekeningen en originele uitrusting en 

zeilplan. De tuigerij Endenburg te Gouda leverde de 

zeilen en het is de bedoeling met dit handzame scheep¬ 

je waar mogelijk de zaak van het OBM te propageren 

door, zeilend, deel te nemen aan historische tochten op 

Nederlandse binnenwateren. 

Dit wordt ons weer mogelijk gemaakt door de steun, die 

wij voortdurend van het Maritiem Museum "Prins Hen¬ 

drik" te Rotterdam krijgen; in dit geval door de bege¬ 

leiding van de Stoomsleepboot "Volharding I", onder de 

bekwame leiding van de heer Baan en de even bekwame 

stuurmanskunst van de heer Grupper, wel ke ook de tocht 

met de schepen naar de Aelbrechtskol k mogelijk maakte. 

Dank ook aan de velen die met hun bijdragen onze fi¬ 

nanciële nood enigszins trachtten te lenigen; over dit 

onderwerp - helaas - straks meer. Aan deze donateurs 

werden uitnodigingen gezonden voor een alleraardigste 

tentoonstelling, georganiseerd door het zeer aktieve 

wijkcomité Bospolder Tussendijke, welke ons spontaan 

uitnodigde daaraan deel te nemen, waarvoor een goede 

plaats voor het OBM werd ingeruimd, waardoor het mo¬ 

gelijk werd naast die van het OBM o.a. enkele bijdra¬ 

gen van het onvolprezen eerder genoemde Maritiem 

Museum goed tot hun recht te doen komen. 

Velen spanden zich hiervoor in, maar in het bijzonder 

mag de naam van de heer Hollander hier wel genoemd 

worden. 

Financiën: 

Het OBM heeft nog steeds veel geld nodig en opnieuw 

hopen wij op gulle bijdragen te mogen rekenen, vanaf 

het donateursbedrag van minimaal ƒ 75,— voor bedrij¬ 

ven, ƒ 15,— van particulieren en ƒ 10,— van schippers, 

tot een geste als die van de heer Oosterwijk, te weten 

de gehele of gedeeltelijke restauratie van één van de 

schepen. Wat denkt u bijvoorbeeld van de donatie van 

een mast, zwaard, scheepsluiken of andere uitrustings¬ 

stukken? Onze bank is Mees & Hope te Rotterdam, re¬ 

kening nr. 25.50.58.918, het gironummer van de bank is 

6400. 

Uitrusting : 
Het OBM zoekt blokken en andere scheepsuitrusting, 

zowel voor tuigage als op ander gebied. 

Onvermijdelijk echter blijft uw steun, zonder deze zal 

het niet gaan. In klare taal komt dit neer op een drietal 

hieronder genoemde zaken: 
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