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ARTIKELEN
De Nederlandsche Geoctroyeerde Maatschappij voor de Chinasche Theehandel,
en haar expeditie naar Canton met het fregatschip ’Hoop en Fortuin’ (1816 - 1819). 1)
Drs. F.J.A. Broeze.
I. Inleiding.
Bij de wet van 23 maart 1815 werd de aanvoer van thee in Nederland voor 25 jaar als
monopolie gegeven aan de daartoe speciaal in het leven geroepen Nederlandsche Geoc¬
troyeerde Maatschappij voor de Chinasche Theehandel (voortaan te vermelden als Chi¬
nese Maatschappij). Voor de geschatte jaarlijkse consumptie van 2jl3 miljoen pond
(omstreeks 40. 000 kwart kisten) thee zou de maatschappij ieder-jaar vier tot zes schepen
moeten uitrusten, en daar deze de rondreis naar China in niet minder dan achttien of twin¬
tig maanden konden volbrengen, zou zij in totaal een dubbel zo groot aantal emplooi kunnen
verschaffen. Gezien de lange reisduur, en het feit dat de Chinese Maatschappij bij haar
oprichting noch schepen bezat noch reeds enige tonnage gecharterd had, zodat zij zeker
op korte termijn niet de haar gestelde opgave zou kunnen vervullen, was voor de over¬
gangsperiode voorzien in een aanvoer door partikulieren onder een systeem van speciale
vergunningen. Gedurende de volgende jaren werden deze gelijkelijk aan nederlandse
(o.a. Horstman, De Burlet en Insinger te Amsterdam, en Van den Broecke, Luteyn en
Schouten te Middelburg) en amerikaanse aanvoerders (dezen via hun hollandse agenten,
als D. Crommelin en Zn. te Amsterdam, of Cremer en Wilkens in Rotterdam) gegeven.
Als richtsnoer werd hierbij wel aangenomen, dat het jaarlijkse aanbod op de veilingen
niet meer dan de reeds aangegeven 40. 000/4 kisten mocht bedragen.
De Chinese Maatschappij was een uitzonderlijke verschijning in het zo sterk vrijhandelsgezinde Nederland direkt na het herstel van de onafhankelijkheid 1). Zij was een produkt
van koning Willem's alomvattende commerciële visie (zijn "geliefde instelling"), maar
hoewel hij zich meermalen mondeling met de gang van zaken bemoeide, berustte de direkte verantwoordelijkheid voor haar oprichting en geruime tijd haar leiding bij zijn'ener¬
gieke Directeur-Generaal van het Departement van Koophandel en Koloniën, Johannes
Goldberg 2). Goldberg, de voormalige patriot en "Agent van Nationale Oeconomie" van
de Bataafse Republiek, eens fransgezind maar nu monarchist, stond in deze jaren (18141818) aan de top van zijn loopbaan. Als feitelijk minister van zowel economische als
koloniale zaken (een veelzeggende combinatie overigens) oefende hij aanzienlijke invloed
uit. Hij was ten nauwste betrokken bij de talloze problemen rond het herstel van het
nederlands gezag overzee, en kon zijn liberale denkbeelden laten doorklinken in de rege¬
ringsreglementen voor Oost- en West-Indië. Inzake de economie was hij veelal een klas¬
siek vrijhandelaar met maar weinig oog voor de groeiende betekenis van de mechanische
industrie. Bij de discussies over de tarieven van in- en uitgaande rechten voor het
koninkrijk stond hij dan ook meestal tegenover Willem I. Hij was echter een loyaal die¬
naar en bovendien heel wel in staat tot een pragmatisch protectionisme, wanneer het de
belangen van de hollandse handel betrof. Dit uitte zich in de weigering van handelsvrijheid
in Oost-Indië aan de Noordamerikanen, maar ook in zijn visie op de Chinese theehandel.
Willem en Goldberg hadden slechts weinig medestanders in hun politiek aangaande de
Chinese handel, en dezen stonden meest buiten de commerciële kringen van de grote
havensteden: Willem's grote tegenspeler G.K. van Hogendorp, de leden der Raad van
Koophandel en Koloniën P. van Uzendoorn en M. S. Macaré, de oud-supercarga der
V.O.C. te Canton R. D'Ozij, tenslotte Hendrik Vollenhoven, ook een oudgediende van de
Compagnie en onder Goldberg als Commissaris van Koophandel te Amsterdam nauw bij
het werk van de Chinese Maatschappij betrokken. Zij waren echter niet in staat de han¬
delswereld in het algemeen ervan te overtuigen, dat het bijzondere karakter van de Chi¬
nese handel ook een bijzondere ondernemingsvorm met uitsluitende rechten noodzakelijk
maakte. Nog minder bleek Goldberg in staat tot overleg, laat staan samenwerking met de
bij de theehandel betrokken zeehandelaren te komen, zodat het niet als een verrassing
kwam, dat de maatschappij slechts een kortstondig leven beschoren was. Teveel tegen1) Met dank aan de heer A. Miller, Dept. of Geography, University of Western Australia.
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stand, waarbij Goldberg's gespannen verhouding met Amsterdam ook een rol gespeeld
kan hebben 3), teveel onzekerheid ook aangaande de vastbeslotenheid van de regering
bleef bestaan, en nog geen drie jaar later, bij de wet van 24 december 1817, werd de
theehandel geheel opengeworpen. Nu stond ook in de theehandel het concept van onbeperk¬
te aanvoer centraal, onverbrekelijk verbonden met de nagejaagde schim van de verdwe¬
nen hollandse stapelmarkt. Weliswaar werd door differentiële rechten thee, die onder
nederlandse vlag uit Canton werd aangevoerd, enigszins tegen buitenlandse concurrentie
in bescherming genomen, maar het feit dat tijdgenoten deze periode het predikaat 'vrij¬
handel' gaven, duidt de futiliteit van de geboden protectie voldoende aan, en het duurde
inderdaad niet lang tot de Amerikanen de nederlandse theemarkt stevig in hun greep had¬
den. Vollenhoven's profetie van november 1817 had er niet ver naast gezeten: ".de
stroom is sterk; naar verloop van een jaar zal men zien dat men mis is en de vaart voor
ons bedorven zonder het but te bereiken."4).
Het is niet mijn bedoeling hier dieper in te gaan op de maatschappelijke denkbeelden, die
ten grondslag lagen aan de abortieve welvaartspolitiek ten aanzien van de theehandel,
noch de toepassing der intermediaire maatregelen te bespreken of ook de redenen voor
het falen van deze politiek, en daarmee van de Chinese Maatschappij, in detail te ana¬
lyseren. Men kan zeker niet stellen, dat de maatschappij als zodanig verwaarloosd is in
de geschiedschrijving. Merkwaardigerwijs is juist het enige positieve dat zij dan toch
gepresteerd heeft, het uitzenden van de expeditie van het fregatschip 'Hoop en Fortuin'
naar Canton, veel minder belicht. De meeste aandacht aan deze onderneming werd nog
wel geschonken door P.H. van der Kemp, maar dit gebeurde in studies, die uiteindelijk
andere zaken tot hoofdonderwerp hadden, en hier derhalve van slechts beperkt belang
zijn 5). Hoewel de Chinese Maatschappij reeds ter ziele was, voordat het schip Canton
bereikte, werd de onderneming ten einde gevoerd. Curieus genoeg geschiedde dit, nadat
bij de liquidatie in december 1817 alle aandeelhouders hun inleg hadden terugontvangen,
voor rekening van de nederlandse staat - een opmerkelijk vroeg, zij het ongewild, staal¬
tje van nationalisatie. Doordat de maatschappij voor haar opheffing door Goldberg's
directie reeds een semi-overheids karakter had gedragen, is een betrekkelijk grote hoe¬
veelheid documentatie beschikbaar, die een redelijke reconstructie van haar gestie mogelijk maakt. Niet alleen kan men op grond hiervan het management van de onderneming
beoordelen (waaruit ook enige conclusies aangaande het falen van de maatschappij
getrokken kunnen worden), maar ook verschaft de expeditie van de 'Hoop en Fortuin' in en
naast de specifieke bijzonderheden van haar lange lijdensweg bouwstenen voor onze waar¬
lijk niet grote kennis van de nederlandse maritieme wereld tijdens deze zo belangrijke
periode.
II. Algemene trekken van de Chinese theehandel
Alvorens wij in de affaires van de Chinese Maatschappij duiken, is het dienstig in een
paar zinnen de voornaamste karakteristieken van de theehandel te schetsen 6). Sinds
1726 had de V. O.C., zij het met enige onderbrekingen, direkte handel met China gedrevan, waarbij al spoedig thee het voornaamste artikel van uitvoer naar Europa werd.
Buitenlandse concurrentie, evenals de V.O.C. in 1784 door de Commutation Act van
Pitt beroofd van de lukratieve smokkelhandel op Engeland en Schotland, maakte het in
1791 .noodzakelijk de V.O.C. een aanvoersmonopolie in Nederland te geven. Tijdens de
Franse tijd werd de aanvoer verzekerd door speciale vergunningen aan partikulieren te
geven, en tot 1810 werkte dit systeem zo goed als men onder de gegeven omstandigheden
maar kon wensen of verwachten. De verkoop van de aldus aangebrachte partijen thee
werd uiteindelijk verzorgd door het Departement van Koloniën, als verre opvolgster van
de in 1799 ontslapen Oost-Indische Compagnie. Een dergelijk stelsel werd in december
1813 weer ingevoerd, maar enige maanden later moest de souvereine vorst onder sterke
aandrang van de commercie de theehandel vrijstellen. Sommigen, speciaal de gros¬
siers (de zogenaamde tweede hand), berouwde deze overijlde beslissing al spoedig, en
aan deze onbevredigende toestand werd tenslotte door de wet van 23 maart 1815 een radikaal einde gemaakt.
In China stond de handel der Westerlingen onder streng toezicht van de lokale overheid.
Vanaf 1756 (en tot 1842) stond alleen Canton voor hen open, terwijl de omstandigheden
van hun verblijf in het Hemelse Rijk geregeld werden door wat bekend stond als het
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'Canton system '. De voornaamste bepalingen hiervan waren dat de Europeanen en Ameri¬
kanen zich alleen gedurende het handelsseizoen te Canton mochten ophouden, en zich
daar niet buiten de zogenaamde factorijen mochten begeven. Het seizoen liep van septem¬
ber/oktober tot februari/maart. De thee bereikte vanaf begin november Canton en werd
vandaar dan in de volgende maanden verscheept. Van Chinese zijde werd de theehandel
bij uitsluiting gedreven door de 'co-hong', een losse coöperatie van een variërend aantal
(meestal acht tot twaalf) kooplieden, die tevens verantwoordelijk waren voor het goed
gedrag van de 'fan kwae', de vreemde duivels. Via hen liep ook alle communicatie met
de Chinese overheid, die zich aldus geheel van de Westerlingen geïsoleerd hield, en zo
hoopte de buitenlandse handel op haar voorwaarden te kunnen drijven. Vanouds hadden de
europese maritieme staten het noodzakelijk geacht tot een zo permanent mogelijke aan¬
wezigheid in of nabij Canton te komen. Het Portugese Macao diende algemeen als ver¬
blijfplaats gedurende de stille tijd. Zo had ook de V.O. C. in 1776 een factorij te Canton
gesticht, die ook na 1795 en 1799 was blijven functioneren. De staf verminderde wel in
aantal, maar de overgeblevenen pakten steeds meer partikuliere handel aan en zij hiel¬
pen alle ge interesseerden. In 1815 waren nog slechts J. H. Bletterman en B. Zeeman
over, die zich een uitstekende reputatie in Canton hadden verworven, grotendeels geba¬
seerd op het handelsinstinkt van de eerste en de fijne tong van de laatste 7). Goldberg,
die maar een flauwe notie had van hun positie, en bovendien veel van zijn informatie
kreeg van de reeds eerder genoemde oud-supercarga D'Ozij (die in Canton met de grootste
ruzie van Bletterman en Zeeman gescheiden was 8)), besloot om zich niet vast te leggen,
maar hen slechts voorlopig als agenten van de Chinese Maatschappij aan te stellen 9).
Dit moet hen zeker gegriefd hebben, temeer daar zij ervan overtuigd waren in Canton het
benodigde krediet te hebben om de Chinese Maatschappij in één slag op de been te helpen
10). Desondanks was hun bediening van de 'Hoop en Fortuin' in 1818, zoals wij zullen
zien, zeer korrekt en voortvarend, maar door het opdoeken van de maatschappij bleef de
factorij als zodanig natuurlijk in de lucht hangen. In 1822 werd zij omgezet in een consulaat, en de laatste der Cantonezen, Bletterman, benoemd tot consul.
Een gelukkige coïncidentie voor de zeevarende Westerlingen was, dat het handelsseizoen
te Canton volmaakt paste binnen het heersende stelsel van moessons in de Chinese Zee.
Van april tot oktober waaien deze vanuit het zuidwesten, de andere helft van het jaar van
het noordoosten. Daar in de achttiende, en tot diep in de eerste helft van de negentiende
eeuw, het zeilschip niet tegen de kracht van de moesson kon optornen, moesten expedi¬
ties naar China altijd met ruime veiligheidsmarges rekenen om niet te laat voor de gun¬
stige wind naar Canton in Oost-Azië aan te komen. In de praktijk kon een schip, zonder
bijzondere voorvallen, een tweejarig ritme aanhouden.
III, De Chinese Maatschappij.
De voornaamste beweegreden van Willem I c.s. bij het oprichten van de Chinese Maat¬
schappij was geweest, dat alleen op die manier de buitenlandse concurrenten (en wel
vooral de Amerikanen, die zich in de franse tijd geheel van de aanvoer van het continent
hadden meester gemaakt) 11) schaakmat gezet konden worden. Bovendien werd zo de
bundeling van krachten verkregen, die noodzakelijk geacht werd voor het entameren van
een dergelijk kostbare handel en voor een effektief optreden onder het te Canton heersen¬
de systeem. Voorlopig echter stelde de maatschappij geen bundeling van krachten voor,
maar was zij slechts één deelneemster naast de verschillende particuliere nederlandse
ondernemingen. Het aantal en het tempo van haar uitredingen waren, daar Goldberg
geen gebruik wenste te maken van het te Canton beschikbaar krediet, natuurlijk afhanke¬
lijk van het animo waarmee de nederlandse kapitaalbezitters deel zouden nemen in het
aandelenkapitaal. Vastgesteld bij de wet op een bedrag van maximaal ƒ 8. 000. 000,- werd
voor nog geen 10% daarvan ingetekend, en het is wel bekend, dat een half miljoen hiervan
voor rekening van Willem I was 12). Hoewel dit debacle uiteraard voornamelijk moet
worden toegeschreven aan de tegenstand van de zeehandelaren-kapitalisten (hetgeen het
oordeel impliceert, dat de maatschappij nooit ook maar de geringste kans op succes had)
en Goldberg's verwijzing naar de onzekere toestand van de lente van 1815, toen de ont¬
snapte Bonaparte heel wel in staat werd geacht de toegang tot de open zee weer af te
sluiten 13), natuurlijk de latere lauwheid niet verklaarde, moet toch ook de gebrekkige
voorbereiding en leiding van de maatschappij in aanmerking genomen worden. Het is op
7

zijn minst merkwaardig te zien, dat in de oprichtingswet geen definitieve regeling omtrent
de betaling van de inschrijvingen was opgenomen. Daar was slechts gesteld, dat die in
vier termijnen kon geschieden. Pas een maand later gaf Goldberg een specifiek advies
aan de koning, namelijk om de intekenaars 40% ineens, en het resterende in drie termij¬
nen van 20% ieder met een interval van telkens zes maanden, te laten fourneren 14) Dit
was hem niet alleen ingegeven door de wens kapitaal aan te lokken (waartoe tevens een
jaarlijks uit te keren ’’anticipatie van 5% op de aanstaande devidenten” moest dienen),
maar kon op bedrijfstechnische gronden aanvaard worden. Het kapitaal behoefde immers
niet ineens uitgegeven te worden, daar "de Maatschappij hare Eerste Expeditie .... niet
"kan uitzenden als tegen het einde van dit jaar (1815) en dus niet eerder als met October
"een gedeelte van hare fondsen noodig heeft voor de inkoop van Piasters en polemieten
"te doen, en vervolgens de premie van assurantie en een gedeelte der vrachtpenningen te
"betalen, en dat de tweede termijn op primo April 1816 kan strekken om des goedvindende
"eene Tweede Expeditie te ondernemen, dat de derde termijn op primo October 1816
"strekken moet voor de Expeditie van het najaar 1816. En eindelijk de 4e termijn voor
"eene Expeditie in de lente van 1817" 15). Hier bleek ook al direkt het nadelig effekt, dat
een bureaucratie welhaast onvermijdelijk heeft: het duurde nog eens twee maanden (tot
24 juni) voordat het betreffend Koninklijk Besluit afkwam, en de financiële wereld hiervan
in kennis gesteld kon worden. Niet alleen werd hierdoor een bedenkelijke besluiteloos¬
heid aan de dag gelegd, maar ook toonde Goldberg een naief en misplaatst vertrouwen, als
zou kapitaal zonder verlies van tijd in een zeilklare expeditie kunnen worden omgetoverd.
De uitgebreide voorzieningen van de wet aangaande de directie van de maatschappij, geba¬
seerd op het klassieke patroon van hoofdparticipanten en dubbeltallen, traden door het
gebrek aan inschrijvingen nooit in werking. Goldberg behield de leiding tot zijn ontslag
in maart 1818, waarna A.R. Falck, als minister van het nieuwe conglomeraat Publiek
Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën, het roer van het gezonken schip overnam.
Een ander gevolg van de teleurstellende belangstelling was, dat Goldberg er voorlopig
niet aan denken kon meer dan één expeditie uit te rusten; pas in de tweede helft van 1816
nam hij het cantonese kredifet in aanmerking. Realistisch gezien was het daarom wellicht
beter geweest, om voor de zoveelste maal in korte tijd de theehandel als geheel maar
weer onder de loep te nemen, maar een dergelijke vroege erkenning van hun nederlaag
lag zeker niet op Willem's of Goldberg's pad. Maar wilden zij een kans maken met hun
maatschappij, dan was het natuurlijk wel zaak zo spoedig mogelijk een expeditie op pad,
èn terug in Nederland te krijgen. Koortsachtige aktiviteit was echter wel de laatste
karaktertrek van de komende onderneming.
IV. De expeditie op stapel gezet.
Daar de direkte theehandel met China voor nederlandse rekening vrijwel de gehele
Franse tijd gestremd geweest was, zag Goldberg zich gedwongen terug te grijpen op de
operaties van de V.O. C. om zich een basis te verschaffen voor zijn calculatie voor de
komende expeditie. Onder de overgebleven papieren van de Chinese Maatschappij wemelt
het dan ook van de aantekeningen en kladberekeningen met betrekking tot de expedities
van de V.O.C. naar Canton gedurende de tien jaren tot 1795 16). De meeste gegevens
uit die tijd hadden natuurlijk geen praktische waarde meer, daar de meest saillante pos¬
ten, als inkoop- en verkoopprijzen van de thee, vrachtkosten en waarschijnlijk ook de
smaak van het publiek en daarmee de beste samenstelling van een lading theeën 17), in
de tussentijd aanzienlijk veranderd waren. Wél leverden deze beschouwingen Goldberg
zijn 'eenheid van operatie' op: het oude V.O. C.-retourschip van 450 (rogge)last en 150
voet lengte, dat naar schatting zo'n 10. 000/4 kisten thee kon vervoeren-dit in tegenstel¬
ling tot de aanzienlijk kleinere schepen, die de Amerikanen gebruikten 18). Volgens de
laatste hem bekende inkoopprijzen van 1814 zou een zo grote "voor de Nederlandsche
markt geassorteerde" lading in Canton op ƒ 665.000,- komen te staan, waarbij dan nog
eens ƒ 55.000, - voor ballast en stuwage goederen gerekend moest worden; in totaal was
dus J 720. 000, - vereist. Buiten beschouwing waren dan nog gebleven de verzekeringspremies op uit- en thuislading, en dat gedeelte van de vracht, dat naar gewoonte voor de
thuiskomst van het in te huren schip moest worden voldaan: meestal l/3 bij het vertrek
en 1/6 bij het bericht van behouden aankomst te Canton. Goldberg's eerste zorg gold het
samenstellen van de uitlading voor het financieren van wat de essentie van de maatschap8

hpnHoi d aankoop van thee te Canton. Eén van de grootste moeilijkheden van de Chinese
handel voor alle Westerlingen was, dat China slechts in zeer geringe mate geïnteresseerd
was in europese, of andere uitheemse goederen, en dat als gevolg hiervan de opbrengst
van hetgeen in Canton verkocht kon worden, altijd aangevuld moest worden met zilver.
Het liefst ontvingen de Chinezen in Spanje of Spaans Amerika geslagen stukken van acht
realen op Java geliefd als spaanse matten, in Nederland piasters genaamd, en alge¬
meen bekend als dollars ($), met een tegenwaarde van ongeveer ƒ 2, 50.
De V.O.C had voor 1795 met redelijk succes leidse polemieten (een fijne wollen stof)
en in mindere mate lakens afgezet, en hoewel "deze manufactuur in zoo veele jaren aldaar met is aangevoerd, en de Chineesen, sedert dien tijd, in plaats daar van, zich van
de door de Engelschen aangevoerde Perpetuanen hebben moeten bedienen
" bestond
er volgens de nederlandse factorij in 1815 "geen twijffel, of deze voorheen zoo gewilde
gnjnen zuHen niet ongezocht blijven" 19). Goldberg bestelde dan ook 1.200 stuks bij vijf
leidse fabrikanten 20), en nam bovendien 100 stuks over van zijn Departement, die oor¬
spronkelijk voor Japan bestemd waren. Een andere fabrikant, P. de Haan die niet in
aanmerking was gekomen voor polemieten, wist Goldberg nog een proefzending lakens op
te dringen 21). De totale inkoopwaarde van deze leidse produkten bedroeg echter niet
meer dan ƒ 123. 995, 75 22). Tegelijk daarom met het uitgaan der bestellingen was Golderg begonnen piasters in te kopen 23). In Amsterdam was dit opgedragen aan commis¬
saris Vollenhoven, die er tot begin december 1815 via makelaar Tack een 62 000 wist te
bemachtigen, tegen een prijs van 50| en 51 stuivers het stuk. Een veel ruimere bron
werd te Londen aangeboord: daar verrichtte consul-generaal William May via zijn eigen
andelshuis en makelaarskantoor May Alewijn en Co de aankoop van nog eens 78 500
piasters Goldberg's instrukties hadden beoogd de londense piasters niet duurder te
laten worden dan de amsterdamse, maar hoewel de zilverprijs te Londen geleidelijk
voordeliger werd, verslechterde de wisselkoers van de nederlandse munt zodanig dat
op een gegeven moment de piaster (h 5s4|d. het stuk, bij een wisselkoers van ƒ 10, 95
per £) op 51 3/8 stuivers uitkwam, nog ongerekend vracht (l/4%) en verzekering (1%).
Na een verzoek van Goldberg om explicatie, was May's laatste aankoop van 20. 000 pias¬
ters weer op het oude prijsniveau.
Tesamen met een partij van 27. 437 piasters, die Goldberg van Koophandel en Koloniën
leende (de rekening hiervoor werd pas eind januari 1817 voldaan, bijna een jaar eerder
6 VOOr de 100 P°lemieten)24), beschikte hij sinds 1815 over een totaal van
167. 987 Piasters, ter waarde van ruim ƒ 425. 000,-. De politiek van gespreide aankopen
was ongetwijfeid succesvol geweest. Niet alleen had Goldberg het zilver binnen een rede¬
lijk korte tijd verkregen, maar bovenal tegen realistische prijzen. Vergeleken met de
prijs van ongeveer 51 stuivers, die de maatschappij had betaald (niet gerekend een uiter¬
aard onverdisconteerbaar schadepostje van ruim ƒ 1.000,- voor een averij grosse geval)
was de koers van 72 stuivers, die de kapitein-supercarga's van de amsterdamse zeehandëaar A. Horstman in Canton voor hun wisselbrieven hadden gekregen, ronduit desastreus 25).
Daar de totale waarde aan stoffen en zilver nog niet voldoende was om de gehele inkoop¬
prijs der theeën te dekken, stelde Goldberg voor een lading kruidnagels uit Nederland
mee te nemen, terwijl het schip tevens in Batavia zoveel verdere koloniale lading (spe¬
ciaal vogelnestjes en tin) ter beschikking zou krijgen als de indische regering kon missen
De waarde hiervan zou dan later in Nederland met de koloniale kas verrekend worden.
'
e opbrengst te Canton zou niet alleen dienen ter completering van de fondsen van de
expeditie maar ook de factorij in staat stellen alvast lading voor volgende schepen in te
kopen. Uiteindelijk werden de kruidnagelen niet verscheept, maar in Batavia werden wel
goederen voor meer dan ƒ 500.000,- geladen. Opgemerkt dient hier te worden, dat noch
Goldberg noch iemand anders een enkel moment heeft overwogen de expeditie op een
andere manier dan via Java en de Chinese Zee naar China te sturen. In de oprichtings¬
wet was dan ook in de artikelen 4 en 5 uitdrukkelijk gesteld, dat de maatschappij in geen
ander artikel dan thee mocht handelen, en verplicht was op de uitreis slechts nationale
ot koloniale goederen te gebruiken. Geheel ontsnapt aan hun aandacht waren de nieuwe
voren, die de Amerikanen over de Stille Oceaan hadden getrokken: smokkelend met
Latijns Amerika en zilver direkt van de bron in Oost-Azië aanvoerend, handelend met
de Indianen en Russen van Alaska en daar pelzen kopend, of tenslotte ook robben jagend
op een verscheidenheid van eilanden in de oceaan. Hoewel reeds in 1816 een franse expe¬
ditie haar weg westwaarts rond de aarde vond, was het ongetwijfeld voor een nederlandse
9

maatschappij nog te vroeg voor dergelijke avonturen 26).
V. Vertraging bij de inhuring van een schip.
Als men de echt wel redelijke vorderingen bij het samenstellen van de lading in aanmer¬
king neemt, is het opmerkelijk, dat Goldberg pas op 8 januari 1816 de koning machtiging
vroeg tot inhuring van een schip te mogen overgaan; deze werd een week later gegeven.
De wet op de Chinese Maatschappij had bepaald (Art. 39): "De Maatschappij zal niet ver"mogen eenige expeditie te doen dan met Nederlandsche schepen, allen van groote
"charter, tot dezen handel bekwaam, behoorlijk gekoperd en door deskundige en neutrale
"lieden geëxamineerd of zij tot de reize zijn in staat bevonden. De inhuring derzelve zal
"niet mogen geschieden, dan bij publieke aanbesteding, na dat de voorwaarden tijdig
"genoeg ter kennis van alle de ingezetenen dezer landen zullen zijn gebracht om tot deze
"bevrachtingen te kunnen mededingen." Als zodanig vormde deze regeling een interes¬
sante, zij het door de omstandigheden gedikteerde, overgangsfase tussen de eigen vloot
van de V.O.C. (die echter na 1784 steeds meer van gehuurde scheepsruimte gebruik
gemaakt had) en de beschermende bevrachtingspolitiek van de N.H. M. Men mag echter
betwijfelen of Goldberg altijd van plan was geweest de wet naar de letter uit te voeren.
Reeds in september 1815 was hij door Reyn Varkevisser en Dorrepaal te Katwijk (te
Rotterdam optredend als Varkevisser en Dorrepaal, en later Varkevisser Dorrepaal en
Browne), benaderd, die hem hun schip 'Arinus Marinus' op de basis van een soort joint
operation aangeboden 27). Niet alleen waren echter alle risico's van het plan voor de maat¬
schappij, en de voordelen voor de Katwijkers, ook meende Goldberg dat hij eerst het
herstel van het nederlands gezag op Java moest afwachten en niet overijld handelen, daar
immers in zijn visie van de onderneming een grote plaats voor koloniale produkten inge¬
ruimd was, die door het gouvernement te Batavia geleverd moesten worden. Op Varke¬
visser en Dorrepaal's aanbod de 'Arinus Marinus' (een voormalige engelse oostindiëvaarder) tegen de woekerprijs van ƒ 300, - per dag gereserveerd te houden, ging hij niet
in. Daar hij nu reeds door de factorij ingelicht was over haar uitbundig krediet 28),
moet zijn direktie toch als wel wat te voorzichtig beoordeeld worden. Bovendien had hij
via Varkevisser en Dorrepaal wellicht een brug naar de in de theehandel geïnteresseerde
handelswereld kunnen slaan. Goldberg was ook in kontakt geweest met een amsterdamse
rederij via hun boekhouder J. G. van der Meulen 29). Het is niet bekend welke zijde het
initiatief in dezen had genomen, maar al spoedig bleek, dat de reders niet bereid waren
de kans op een voordelige bevrachting op Java op te geven voor de ongewisse tocht naar
Canton; alleen een buitensporige vrachtprijs zou hen daartoe kunnen overhalen. Er kwam
dus niets van de zaak, en hun schip de 'Onderneming' vond haar weg naar Nederland op
eigen gelegenheid terug, nadat zij op de uitreis troepen van de eerste militaire expeditie
naar Java vervoerd had 30).
Het werd tenslotte eind januari 1816 voordat de advertentie in de Staatscourant verscheen,
waarbij inschrijvingen werden gevraagd voor een pink- of fregatschip van minimaal
425 roggelast, gereed om niet later dan 15 maart zee te kiezen. In de concept charterpartij, die in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ter inzage lag, werden verscheidene
van de belangrijkste bepalingen van de theewet nog eens herhaald, maar verscheen boven¬
dien het onzalige concept, dat tijdens de onderhandelingen over de 'Onderneming' al
even om de hoek had gekeken, maar nu vast aan de expeditie van de Chinese Maatschappij
gekoppeld werd: het te charteren schip op de uitreis als troepenschip naar Batavia te
gebruiken 31). Op zich was dit natuurlijk een aantrekkelijk idee: daar het schip toch vrij¬
wel leeg naar Batavia zou varen, betekende het een rationeel gebruik van nu eenmaal
beschikbare scheeps ruimte, en gezien het kleine aantal zeewaardige oostindiëvaarders
dat troepen kon overbrengen, wellicht ook op strategische gronden te verdedigen. Neemt
men echter in aanmerking, dat de lading reeds verzameld was, de vertrekdatum in prin¬
cipe bepaald (15 maart 1816), en de thee nadrukkelijk bestemd voor de najaarsveiling
van 1817 32), dan is het moeilijk deze kombinaties van funkties niet te veroordelen.
Immers, om dit tijdschema aan te houden was het noodzakelijk Canton in het komende
handelsseizoen 1816/17 te bereiken, en doordat de noordoost-moesson in oktober zou
inzetten, kon het vertrek nauwelijks later dan eind maart plaats vinden. Weliswaar had¬
den engelse chinavaarders, 'country'-schepen (in Brits Indië thuis horend en met een
vergunning van de East India Company varend) en Amerikanen reeds uitgebreid ervarin10

gen opgedaan met verscheidene alternatieve routes naar Canton tijdens het slechte sei¬
zoen door de oostelijke eilanden van de Indonesische archipel en langs de kusten van de
Phihppijnen 33), maar deze waren niet of nauwelijks in Nederland bekend 34). Kapitein
A. de Gelder van Horstman's 'Aurora' schijnt als eerste Nederlander van de gebruike¬
lijke route te zijn afgeweken. Hij was "tegens de 20 October 1815 niet verder als Pulo
Condoor en kreeg daar reeds de mouson tegen, dus geen kans de Chinesche Zee in te
"komen buiten eene andere route, waartoe geen voorraad van water, noch goede kaarten
had; resolveerde dus naar Batavia te stevenen en had daar tot dit jaar moeten wachten.
"Intusschen bij een Engelsch oorlogsschip aan boord komende, welke kortelings van
China was vertrokken; raadde mij aan de Ooster Passagie te nemen, waar door zeker
"konde zijn de reize te moeten krijgen, en heeft ook de goedheid gehad mij de kaarten
"welke van Horbourgh (sic) en de beste zijn als ook de directie met een Timekeper te
"verkopen" 35). Als gevolg van deze gelukkige ontmoeting had De Gelder via de kust van
Luzon begin december Macao kunnen bereiken. Daar hij zijn lotgevallen pas bij zijn
terugkomst in Nederland (juli 1816) aan Goldberg mededeelde, kon die er bij de uitrus¬
ting van zijn expeditie nog geen rekening mee houden, dat men Canton gedurende een
groter deel van het jaar dan tevoren kon bezeilen.
Van de geplande uitrustingstijd moesten na het openen der inschrijvingen onvermijdelijk
nog een paar weken afvallen voor het inspecteren der aangeboden schepen, en pas dan
zou men de problemen van het militaire transport met al zijn logistieke complicaties
kunnen aanvatten. Het meest verbazende van alles was nog wel, dat Goldberg geheel
verzuimd had Marine van tevoren van zijn bedoelingen op de hoogte te stellen. Zelfs
indien de inscheping en proviandering zo spoedig mogelijk geregeld werd, nam Goldberg
een onverantwoordelijk groot risico, en het verloop van de expeditie zou maar al te
duidelijk maken, hoe groot zijn misrekening geweest was.
VI. De 'Hoop en Fortuin' gecharterd.
Drie inschrijvingen waren op de advertentie binnengekomen, waarvan één (naar de dag¬
tekening te oordelen buiten schuld van de afzenders) tien dagen nadat de termijn gesloten
was. De gebroeders Sinave te Brugge boden hun schip "Selima" aan, vijf jaar oud, onge¬
veer 400 last, tegen ƒ 600, - per last, in een brief die er achttien dagen over had gedaan
Den Haag te bereiken 36). Bij deze gelegenheid werden zij teleurgesteld, maar wel werd
hun schip later in het jaar als troepenschip voor de Tweede Expeditie naar Java inge¬
huurd 37). Op 13 februari had Goldberg reeds de inspektie gelast van de beide andere
schepen. Met toestemming van Marine (iedere stap ging met verder oponthoud gepaard)
vertrok constructeur P. Schuyt van Amsterdam naar de te Enkhuizen liggende 'Hoop en
Fortuin', terwijl constructeur-generaal P. Glavimans naar Dordrecht toog om daar in
de Kalkhaven het fregatschip 'De Hoop' van de rederij Jacob Vriesendorp en Zoonen te
inspekteren. Aangezien het laatste schip enige reparatie behoefde, kon het niet ingehuurd
worden, maar ook dft schip maakte later deel uit van de Tweede Expeditie 38). Bovendien
was het een interessant voorbeeld van vernieuwing in de nederlandse scheepsbouw, en
als zodanig enige aandacht waard. Glavimans was zeer wel te spreken over dit in 1802
gebouwde en 400 last metende schip 39). Zijn hele rapport was trouwens een lofrede op
bouwmeester Jan Schouten, die reeds voor het uitbreken van de oorlog in 1795 enkele
superieure produkten afgeleverd had. 'De Hoop' was "bijzonderlijk gebouwd om op Oost
Indië voornamelijk te navigeeren", maar in tegenstelling tot de retourschepen van de
V. O. C. "van den grondslag af tot Fregat .... aangelegd, en om er een goede en niet
toevallige zeilagie aan te geeven, direct daar toe ... gesneeden". Dat dit geen loze
woorden waren, was gebleken tijdens de eerste zeereis van het schip in 1814/15, toen
het met een lading zout uit de bocht van Biscaye was gekomen, en zich "een zeer gemak kelijk en niet minder zeer snelzeilend zee casteel" betoonde. Goldberg verloor overigens
'De Hoop' met geheel uit het oog. In oktober en november 1816 had hij plannen om één
of twee van de transportschepen, na aankomst te Batavia, in te huren om een theelading
van Canton thuis te brengen. Een ontwerp-charterpartij werd zelfs opgesteld (23 novem¬
ber), maar door het aflopen van de maatschappij kwam van een uitvoering niets meer
terecht 40).
Schuyt was dan wel niet zo lyrisch over de 'Hoop en Fortuin', een klassieke oostindiëvaarder, maar sinds hij het schip een jaar tevoren had gezien, had het "eene extra-ordinaire
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groote reparatie en vernieuwing van de bovenvoorsteven en verdere inhouten alsmede
van de buitenhuid
ondergaan" en was weer in zo goed als nieuwe staat 41). Dat was
zeker geen gering feit voor een schip, dat al twintig jaar oud was, en nog nooit de zee
gezien had. Het was in 1795/6 nog voor rekening van de kamer Enkhuizen van de V.O.C.
als Reigersbos' aangebouwd, maar door de oorlog niet afgetimmerd. Gelukkig ontkomen
aan de door de Engelsen in 1799 aangerichte brandpartij van schepen en kamelen voor het
Oost-Indisch huis 42), werd de ’Reigersbos' in december 1802 in veiling gebracht en
voor de luttele som van ƒ 17.498, - door Hendrik Stoffels en Co aangekocht 43) Stoffels
nog in 1811 vermeld als "marchand ... considerable" 44), had het schip gekocht onder ’
de verzekering van een bevrachting naar Indië, en daartoe had hij het schip in de euphonstische stemming vap begin 1803 geheel laten aftimmeren en optuigen, maar opnieuw
ofr/f °orl,og tussenbeide gekomen. De inschrijver van 1816, Adriaan Wognum, was
btoitels schoonzoon en eveneens een vooraanstaand Enkhuizenaar: een redelijk bemiddeld
medicus en koopman, in 1811 en bij zijn dood in 1830 lid van de gemeenteraad 45).
Wognum was pas sinds januari 1815 betrokken bij het schip, dat toen tot 'Hoop en Fortuin'
omgedoopt was, in tegenstelling tot zijn makelaar, de bekende J. van Ouwerkerk de Vries.
oen deze later om de klandizie voor het bezorgen van de verzekering op de uitlading
vroeg, beschreef hij zijn bemoeiingen in verband met de 'Hoop en Fortuin' beeldendVeertien jaar heb ik met dat schip getobd. Zeker heb ik er, in alle richtingen, 50ö'
bneven over geschreven en meer als 100 Comparitien over gehouden, en had ik niet en
„met f°nds en m®t aanmoediging de Rederij geanimeerd, daii was hetzelve gewis, niet zo
compleet gereed geweest gelijk het nu is ..." 46). Uiteindelijk had hij dan toch succesironisch genoeg met een maatschappij, waarvan hij zelf aandeelhouder en één van de
weinige sympatisanten was, maar waarin hij niet de minste invloed kon uitoefenen en
die hem bovendien zijn werk als scheepsmakelaar ontzegde'
Wognum had zijn schip ingeschreven voor ƒ 389,- per last (plus de gebruikelijke 10%
averij en j 6. 000,- kaplaken) 47), welk bedrag Goldberg zonder bezwaar aanvaardde De
bepaling van de grootte van de 'Hoop en Fortuin' bleek echter een langdurige en gekompliceerde zaak 48). De rederij had een getal van 600 last opgegeven, zijnde de gemeten
capaciteit in roggelasten, terwijl Goldberg, het schip ten onrechte als een standaard
V j '
Produkt van 140 voet lengte beschouwend, haar niet meer dan 400 last gaf. Ter
nadere bepaling stuurde hij Schuyt nogmaals naar Enkhuizen, maar diens te grote vakkenms maakte de zaak alleen nog maar onduidelijker: vier verschillende (helaas niet
gespecificeerde) metingen leverden als resultaat getallen uiteenlopend van 548| tot 670
last op Wognum wees een compromis-aanbod van Goldberg voor 500 last zelfbewust van
de hand, en verbrak uiteindelijk de impasse door te suggereren de algemeen bij de handel
m gebruik zijnde methode te volgen, die ook door de Aziatische Raad in 1802/3 was aan¬
vaard. Deze hield in, dat men het aantal lasten berekende aan de hand van het gewicht
van de in Nederland uit te leveren lading, volgens het volgende schema:
Thee
)
Rabarber
)
4 2. 000 lbs per last
Radix China
)
Nankings
)
Radix Galinga

k 1. 500 lbs per last

Bindrottings

k 1. 200 lbs per last

Uzer
Tin
Spiaulter

)
)
)

a 4.000 lbs per last 49).

^n'5t^!TS^Sfk0n trI1oS<!otte de charterPartij worden getekend, en werd de 'Hoop en ForTT1 t?g6n 389’~ Per Ult te Ieveren last> waarvan het definitieve aantal dus
Melden In HpfwT “ Nederland bekend kon ziin 50). Belangrijke andere bepalingen
V ï" ’ dat het de gezagvoerder en bemanning ten strengste verboden was zelf enige
handei te drijven, en dat het aantal toegestane ligdagen werd bepaald op 150; voor Ldfre
me
H.1!0-; bet“ldr"J“' Een
«vereenkoms" va» 30 ok.Xr
1816 stipuleerde, dat de ligdagen reeds op 1 september ingegaan waren. Het stond de
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bevrachter vrij het schip op de uitreis door te verhuren voor een troepentransport. Daar
e inscheping van militairen met de bijbehorende provisie en bagage in het Nieuwediep
moest geschieden, was het zaak de 'Hoop en Fortuin' zo spoedig mogelijk vanuit Enkhuizen daarheen te krijgen Hierbij wreekte zich echter weer eens de abominabele toestand
van de meeste nederlandse havens: een bankje voor de haven hield het schip daar tot 12
juli vast! 51) Hoe frustrerend dit ook voor reder en gezagvoerder geweest moet zijn, aan
het tempo van de expeditie veranderde dit oponthoud van 4| maanden weinig: de 'Hoop en
Fortuin was bestemd deel uit te maken van de Tweede Expeditie, die bestemd was om
PfVi" deceraber Ult te zeilen. Bovendien ontwikkelde zich al spoedig een hoogst onver¬
kwikkelijke discussie over het aantal militairen, dat het schip al dan niet zou kunnen ver¬
voeren 52). Volgens het oordeel van kapitein ter zee J.H. Waldeck, die de 'Hoop en For¬
tuin namens Marine inspecteerde, bood het schip plaats aan 450 manschappen, de beman¬
ning van 80 daaronder gerekend. Hiervoor moesten uiteraard inwendige vertimmeringen
worden doorgevoerd, overigens voor rekening van de Chinese Maatschappij, die deze
kosten dan weer kon afboeken tegen de vrachtprijs van ƒ 200,- per last, die Marine
betaaide Gezagvoerder Alexander Gordon - hij zal dadelijk nader worden voorgesteld stak echter zijn mening met onder stoelen of banken, dat bij een zo groot aantal gasten
de beschikbare ruimte voor water, voorraden enz. ontoereikend was voor een reis naar
Java, met een ruime marge te rekenen op 210 dagen. Gordon en Goldberg kregen het
zelfs zozeer met elkaar aan de stok, dat Goldberg, die meende dat Gordon geen flauw
benul van stuwage had, dreigde hem te vervangen. Uiteindelijk was het resultaat, dat
Goldberg voet bij stuk hield wat betreft het aantal passagiers, maar dat de ingeladen
voorraden slechts voor 150 dagen voldoende waren.
Hoewel het beladen reeds in augustus begonnen was, gingen er vier maanden overheen
voordat de Hoop en Fortuin' eindelijk zeilree was. De voornaamste reden van dit slakentempo men moet zich hierbij bedenken, hoe kritisch de situatie in Oost-Indië was was het gebrek aan voldoende lichters, een erfenis nog van de Franse tijd 53). De Tweede
Expeditie had in zijn geheel in december 1816 moeten vertrekken, maar alleen de 'Hoop
en Fortuin haalde dit, op de laatste dag van het jaar! Van de andere schepen vertrok
De Hoop pas in maart, terwijl de brugse 'Selima' op 5 april de rij sloot 54). Inmiddels
was de verzekering geregeld: het schip (voor rekening van de rederij uiteraard) en de
goederen in Nederland, en de piasters in Engeland 55). Het was in verband hiermee dat
Van Ouwerkerk de Vries zijn diensten aanbood. Reeds zestien jaar had hij de bevrachting en directie van alle door Marine en Koloniën ingehuurde schepen verzorgd, maar de
klandizie voor de verzekering had hij nooit eerder gevraagd. Goldberg hield echter vast
aan de reeds vroeger gelegde kontakten met L'Espinasse en Lankhorst, eveneens te
Amsterdam. De teruglading zou later ook in Engeland verzekerd worden, daar het nog
moeilijk was dergelijke grote bedragen (rond ƒ 1. 000. 000, -) in Nederland onder te brengen, en hier te lande bovendien hogere premies gevraagd werden 56).
VII, Gezagvoerder en bemanning.
Gezagvoerder van de 'Hoop en Fortuin' en als zodanig de hoofdfiguur van het volgende
gedeelte van dit relaas, was Alexander Gordon, luitenant ter zee le klasse bij de
nieuwgevormde Koninklijke Marine. Waarom hij in een tijd, die op ongeëvenaarde schaal
gelegenheid tot aktieve dienst bood, verkoos ter koopvaardij te varen, is niet definitief
vast te stellen. Van der Kemp suggereerde, dat hij door koning Willem zelf zou zijn aan¬
gezocht voor het commando, maar zijn vermelding van een reis, die Gordon reeds als
stuurman naar China gemaakt zou hebben, is bepaald onjuist 57). Niet alleen moest Gor¬
don (evenals zijn eerste stuurman J. Godsen) vóór het vertrek voor déze reis een speciaal
examen afleggen, zoals door de theewet was voorgeschreven voor diégenen, die nog geen
reis naar China als gezagvoerder of eerste stuurman hadden gemaakt 58), maar ook
zwijgt een kort levensoverzicht van zijn eigen hand over deze eerdere reis in alle talen
icn-7
-WaS ,zeeder ziine vroegste jeugd in Zeedienst" geweest, en had tussen 1799 en
1807 emge reizen naar de Middellandse Zee en West-Indië gemaakt. In het laatste jaar
had hij zijn luitenantsexamen gedaan, en daarna kennelijk heel aardig carrière gemaakt
Zo was hij oudste adjudant van admiraal de Winter geweest, en na diens overlijden had '
hij een aanstelling als eerste officier op één van de franse superfregatten van 44 stukken
gekregen. Nog in 1813 had hij daarmee een kruistocht naar de engelse noordoostkust
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gemaakt, maar nadat hij in Lorient van Napoleon's nederlaag bij Leipzig en de omwente¬
ling in Nederland had gehoord, keerde hij naar Holland terug. Wellicht had hij zich wat .
al te veel met de franse dienst vereenzelvigd en voelde zich daarom niet thuis in de
Koninklijke Marine - een jaar na zijn terugkomst uit China vroeg hij ook ontslag uit de
dienst. Wellicht ook was het een bewuste keuze, want hij had er ruimschoots blijk van
gegeven het zeemansvak te verstaan. Ervaring in de koopvaardij bezat hij echter geheel
niet.
De monsterrol van de 'Hoop en Fortuin' is helaas niet bewaard gebleven, maar het staat
wel vast, dat er tachtig bemanningsleden waren. Opvallend is, zeker gezien het feit dat
het schip oorspronkelijk een V. O. C.-schip was geweest (de compagnie zelf zou bijna het
dubbel aantal mannen hebben gebruikt), dat men dit in Engeland voor zo'n groot schip
maar een kleine bemanning vond. Consul-generaal May lichtte Goldberg in, dat een
engelse chinavaarder (met haar 1300 tot 1400 ton niet eens zo veel groter dan de 'Hoop
en Fortuin')niet minder dan 130 man aan boord had, van wie 78 bevaren matrozen 60); de
East India Company pakte nu eenmaal haar zaken op een ruime schaal aan. Zoals Gordon
op de terugreis naar Nederland zou merken, was zijn bemanning inderdaad nogal krap
bemeten voor een reis naar Oost-Azië.
VIII. De reis van de 'Hoop en Fortuin'.
Reeds voordat de 'Hoop en Fortuin' vertrokken was, waren de kiemen voor grote moei¬
lijkheden duidelijk aanwezig;door aanhoudend slecht weer kwamen die slechts eerder dan
verwacht. De onvoldoende hoeveelheid water en provisie, het overvolle schip, de voort¬
durende wrijving tussen de twee detachementen verschillende troepen (infanterie en
huzaren!), een ongeoefende bemanning: het waren allemaal elementen, die Gordon niet
voldoende in zijn greep kon krijgen. Hij deed zijn best de vrede te bewaren, maar zijn
optreden bleek te zwak, al kan men het hem niet helemaal kwalijk nemen, dat hij steeds
bezorgder (en waarschijnlijk nerveuzer) werd, naarmate bij ieder oponthoud de kwade
moesson dichterbij kwam.
Vrijwel onmiddellijk nadat het schip op oudejaarsdag 1816 van Texel uitgezeild was, liep
de wind naar het westen om en werd de 'Hoop en Fortuin' door een uitzonderlijke serie
winterstormen getroffen, die Gordon tenslotte noopten de kleine noorse haven Egvaag,
bij Fahrsund, binnen te lopen 61). Hier was hij gedwongen niet minder dan zes weken
op gunstig weer te wachten, terwijl er geen kans bestond de levensmiddelen aan te vullen.
Talrijke gevallen van desertie deden zich voor, en de verhoudingen aan boord waren al
zo slecht, dat de nederlandse ambassadeur in Stockholm verzuchtte: "II me parait
"impossible, que 1'état de desorganisation dans lequel je trouve actuellement 1'équipage
"et les chefs entr'eux, que le bfttiment puisse poursuivre sa destination pour Batavia .."
62). Begin maart draaide eindelijk de wind en kon de reis hervat worden. Hernieuwde
tegenspoed in het Kanaal maakte het onvermijdelijk, dat Lissabon aangedaan moest wor¬
den. De voorraden waren bedenkelijk geslonken, en bovendien had het schip een anker
verspeeld. Ruim een maand lag de 'Hoop en Fortuin' op de Taag te dobberen, terwijl
Gordon zich hevig ergerde over de traagheid van de nederlandse consul Pilaer, die hem
met de verscheidene aankopen moest behulpzaam zijn: "Vous le savez, Monsieur le
"Consul, que malgré que je vous disais, n'avoir point de temps a perdre & Lisbonne, vu
"que les moussons de la mer de Chine, et par consequent, la reussite de mon expedition,
"me pressait a courir a mon but ... " 63). Ook n& het vertrek uit Portugal werd het
schip weer geplaagd door windstilten en tegenwinden, zozeer zelfs dat Gordon besloot
voor alle zekerheid de Kaap de Goede Hoop aan te doen. Hij ankerde na 110 dagen van
Lissabon in Simonsbaai, wel een hoogst ongelukkige passage. Het schip had zich overi¬
gens puik gehouden en ook de gezondheid van troepen en bemanning was "ongemeen gun¬
stig”. Er waren "geene gevaarlijke, geen schorbutique zieken" geweest. Eén huzaar was
aan een borstkwaal gestorven, een ander overboord gesprongen (naast desertie een
gewoon verschijnsel van wanhoop bij koloniale troepen), terwijl tenslotte op de Taag een
matroos gedood was bij een ongeval met het lichten van een anker.
Het leven aan boord was daarentegen geheel ondragelijk geworden. De moeilijkheden
waren Gordon kennelijk uit de hand gelopen. Hij liet in Kaapstad zelfs een notarieel
protest opstellen tegen de commandant van de huzaren, kolonel van Rappard, die "door
de ongehoorde manier van handelen, zodanig desordres aan boord pleegd, dat alle
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,Z?,°Jan ?e bevragdter als vervragter, en assuradeurs steeds op de waagStaft‘ Jenslotte had van Rappard het zo bont gemaakt, dat "de stuurlieden foopen
iet gerust op dek, daar Zijn Ed. steeds luidkeels zijn volk oproepende, de matroozenP
'CntT‘eden VTu kan°uiller Ultr°ept, en deeze laatsten wil laaten randzelen met
"hoofd op deZromp draTid " Zen °? ^

W°°rd V°°r 06 k°P te Slaan’ dat hun het

£!!, eer.rQder ,te Ljssab0,n welrd °ok het verblijf aan de Kaap onnodig gerekt door deze
dolle, razende, die de kortheid mijner relachen mishaagd", en pas eind september werd
e reis voortgezet. Ook de oversteek van de Indische Oceaan verliep in het bekende lang™
wS °P, 6 deCember lag de 'Ho°P en Fortuin’ op de rede van Batavia.
6
Eindelijk konden tot opluchting van alle zeelui de troepen ontscheept worden 64). De
!"l'Scbe regermg’ t°en n°S de Commissarissen-Generaal, had zich goed van haar taak
vertet™nenMeeH rijk ass°rtiment aan koloniale goederen voor Canton verzameld. Deze
Hn qco non dlgde.efn^°tale waarde van ƒ 532.540,55 en bestond uit: 65) 500.000 lbs
foelie 9 350
l V ?
bindrottingen, 37.820 lbs kruidnagelen 11.760 lbs
foelie, 9-350 lbs muskaatnoten en 1.770 lbs vogelnestjes. Goldberg's bedoeling was
dat de autorlteiten in Batavia deze lading op krediet zouden afstaan, maar hierMdrachf qq b^ten de <lndlscbe> waard gerekend. Tot zijn grote ontsteltenis kreeg Gordon
Pdi ht "•437 Paters (zo n ƒ 250. 000, -) te lossen: de financiële nood van Batavia
woog zwaarder dan instrukties uit Den Haag 66).
te^t^rï gedu,rende de hele reis al gevreesd had, was enige tijd voor zijn aankomst
aL CoiHh de,no1ordofost-moesson ingetreden. Hierdoor was reeds de genadeslag gegeven
d^n Gtwu fiS laat®te Plannen om de operaties van de Chinese Maatschappij uit te breih!?', T1Ue overtuigd door de zelfverzekerdheid van Bletterman en Zeeman te Canton
dat zij in principe ieder aantal schepen konden bevrachten, had hij via hen de Indische
'
verzocht enkele transportschepen, na hun ontlossing te Batavia, in te huren en
naar China door te sturen. De nederlandse factorij had inderdaad op krachtige wijze de
^Ze^F88^"?6^1 hiert°e uitgenodigd 67>- maar van de viïr koopvaarders van
de Tweede Expeditie, die in november voor Batavia lagen (waaronder de 'Selima') was
geen enkele bereid geweest een kontrakt te sluiten. Een deel van de scheepsruimte was
rt6-rd V°?r kol°male Produkten, maar vooral weigerden de gezagvoerders, om¬
dat Tiet seizoen te veel is verloopen .. (en).. zij zich voor hunne principalen niet verant¬
woord zouden achten, om de reis door de zoogenaamde oostpassage te doen, zijnde dit
sZl1:: eenvaarwaterbij ben geheel onbekend ..." 68). Ook indien deze charters tot
warS^ilren gek°"Jen’ badden zij de Chinese Maatschappij niet kunnen redden, daarvoor
d ontwikkelingen in Nederland al te ver gegaan, maar wel benadrukken zij Gold¬
berg's eerdere aarzelende directie.
?nn^Su/etldfhw ?°k G°"don het niet gewaagd een nieuwe en onbekende route te nemen,
rw! k
t0t het keren dfr moesson in Batavia gebleven zijn, indien niet bij toeval eind
december een schip van de East India Company, de 'General Harris’, was binnengelopen
de Oosterpearsd^hlJ
de^*ü Van de Jigging van het complex van zeestraten, die tesamen '
de Ooster Passage uitmaken (de tocht van de 'Aurora' was kennelijk niet in Batavia bekend
geworden, bovendien was die pas bij Pulo Condor begonnen). Ook kreeg Gordon kaarten
en zeïlaanwijzingen van de Engelsman. Hierdoor gesterkt besloot hij het erop te wagen
en zo kon hij later claimen, dat de 'Hoop en Fortuin' "het eerste Hollandsche schip (was)
... om in de kwaade mousson na China te gaan." Ook minister Falck, onder wie Gordon
eens nog gediend had, en die niet hoog opgaf van Gordon’s kwaliteiten als gezagvoerder
erkende diens kunde en beleid in de verschillende manoeuvres door en langs de Eilanden
LanptnfStlllenD^eaan ■' " 69)’ Details over de route, die Gordon van de Java Zee naar
/!Cen Philippijnse Zee volgde (zie de bijgevoegde kaart), zijn niet overgeleverd,
dl rhwV V6lifeker; dat hli de PaIaU EIIanden in bet gezicht liep. Vandaar bereikte hij
de Chinese Zee hoogstwaarschijnlijk door het Bashee Kanaal ten Noorden van Luzon Het
WdS if6" ^ W6er ZÓ Ver gevorderd> dat Gordon de noordoostmoesson op het‘
laatste gedeelte van zijn reis steeds zwakker had ondervonden. Terwijl de 'General
uf aieuw jaarsdag 1818 van Batavia was vertrokken en reeds na 45 dagen Macao
had bereikt, deed de Hoop en Fortuin', twee weken later uitgezeild, er veertien dagen
mFfdl°Vtr' Kaar overtocht van 59 dagen moet dan natuurlijk ook gecontrasteerd worden
™nï ƒ3brmkehJke tl(;n tot twintig dagen van het gunstige seizoen. Bovendien begonnen
nu ook de tropen hun tol te eisen: spoedig na het vertrek van Batavia traden hevige6koort15

sen op, waaraan in totaal twaalf man van de bemanning bezweken.
Op 22 maart 1818 arriveerde de 'Hoop en Fortuin' dan eindelijk, vijftien maanden na het
vertrek uit Texel en twee volle jaren na het oprichten van de Chinese Maatschappij, te
Whampoa, de ankerplaats enkele mijlen stroomafwaarts van Canton. Bletterman en Zee¬
man hadden er al niet meer aan geloofd, dat zij het schip ooit nog eens zouden zien opda¬
gen. In februari, toen het handelen van de stille tijd begonnen was (het opkopen van de
overgebleven theeën en het bestellen voor het volgende seizoen), hadden zij nog de onder¬
gang van de nederlandse theehandel bejammerd: "Wij kunnen ... niet beschrijven, wat
hartzeer het voor ons is, van dit alles werkeloos te moeten aanzien, en zulke alleen"lijk door het gebrek aan schepen en orders van te mogen bevragten ..." 70). Zij voor¬
zagen zelfs een schaarste aan thee in Nederland, indien geen amerikaanse zou worden
toegelaten. Van deze grote mededingers kon bepaald niet gezegd worden, dat zij er wer¬
keloos bijzaten: "Op de Americaanen is volstrekt geen reekening meer te maken, wijl
"dagelijks (mag men zeggen) onverwagte komen op dagen" 70). Men kan zich derhalve hun
geestdrift voorstellen, toen Gordon alsnog uit de lucht kwam vallen, al werd die vreugde
getemperd door de zekerheid, dat niet meer schepen van Batavia zouden arriveren.
De factorij toog dan ook meteen aan het werk, ongetwijfeld aangespoord door Gordon, die
vurig hoopte nog met de noordoost-moesson de Chinese Zee weer uit te komen. De indische lading werd voordelig verkocht, op de helft van het tin en de bindrottings na die als
ballast en garnering mee naar Holland gingen 71). Om het uitgeladen tin te vervangen,
werden als onderlast steentjes ingenomen, die later bij het bepalen van de definitieve af¬
rekening met Wognum nog een langdurig dispuut zouden veroorzaken. Ook de nog uit Hol¬
land stammende polemieten en lakens vonden grif aftrek. Zodra het schip voldoende
geballast was, kon de volle capaciteit van de theelading worden ingenomen, waarbij
bleek, dat de 'Hoop en Fortuin' een 15% kleiner was dan oorspronkelijk geschat, een
10. 000/4 kisten inhoudend bijna 750. 000 lbs thee. Het door Goldberg aangegeven assor¬
timent werd in zoverre gewijzigd, dat men geen Boey (de goedkoopste soort) laadde en
veel minder van de duurdere groene soorten Uxim en Soulang was gekozen 72). De facto¬
rij verrichtte haar taak "schoon en prompt", en reeds op 28 april kon Gordon het anker
lichten. Door de moeizame navigatie op de Paarlrivier was hij was op 6 mei in open zee.
In dit vergevorderde seizoen zou hij ten volle de problemen van het keren van de moesson
ondervinden. Twee dagen lang hield de noordoostenwind nog aan en kon hij een zuidelijke
koers volgen, maar halverwege de St. Esprit en Macclesfield banken draaide de wind
naar het zuiden, en het werd Gordon al spoedig duidelijk, dat hij zijn route door de Chi¬
nese Zee onmogelijk kon vervolgen. Wellicht had hij er nog het beste aan gedaan direkt
rechtsomkeert te maken en de meest gebruikelijke passage te nemen: ruwweg dezelfde
weg als hij naar China had genomen; deze liep door het Bashee Kanaal en vervolgens zo¬
ver oostelijk van de Philippijnen als nodig was om de moesson te ontlopen. Het hing dan
van de tijd van het jaar en de lokale omstandigheden af, op welk punt men de Indonesische
archipel binnendraaide. Gebruikelijke passages waren die door de Molukse Zee, de
Gilolo Straat of Dampier Straat (bij de Nederlanders bekend als Gemi Straat), terwijl
daarna de keuze open stond om via Straat Ombai (waarbij Koepang op Timor aangelopen
kon worden), Straat Sapé, of eventueel Straat Bali de Indische Oceaan te bereiken.
Gordon was echter al zover gevorderd, dat hij besloot het erop te wagen de minder
gebruikelijke passage door Straat Mindoro en de Sulu Zee te nemen. Met veranderlijke
winden hoopte hij dan via Straat Makassar de Java Zee te bereiken, waar hem dan de
keus tussen Straat Bali en Straat Sunda open stond. Hij was bijna in zijn voornemen
geslaagd, en had nog slechts twintig mijlen af te leggen door het oostelijk kanaal van
Straat Mindoro, tussen de Apo Bank en het eiland Mindoro zelf, toen de zuidenwind in
volle kracht losbarstte. Om niet op de rotsen geslingerd te worden, was Gordon gedwon¬
gen de boeg weer naar het noorden te richten. Hij besloot nu de klassieke route van het
Acapulco-Manila galjoen te nemen 73); deze liep door Straat San Bernardino, ook wel
bekend staand als de Embarcadero, en was voor het zeilschip na Straat Magellaan door
haar snelle stromingen en talrijke bochten en daardoor noodzakelijke verschillende vaarrichtingen, wellicht de moeilijkste zeestraat om te passeren. Gordon zeilde de straat op
6 mei binnen en ondanks een gelukkig slecht gerichte beschieting vanuit het fort van San
Jacinto op Ticao, was hij reeds drie weken later aan de oostelijke uitgang tussen Luzon en
de Naranhas. Tegenwinden hielden hem daar nog eens drie weken op, en zo bereikte hij
pas op 12 augustus Dampier Straat. Reeds bij de Palau Eilanden
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^ordon gemerkt, dat zijn engelse zeekaarten (de 1806 editie van William Heather!
onnauwkeurigheden vertoonden, maar in deze straat waren^ifer zover
aast, dat hij bijna zijn schip verspeeld had op de riffen. Slechts grote oplettendheid had
hen gered: "de feil van de kaart had ons fataal kunnen zijn, waaren wij met blinden Ier
uwen e werk gegaan, en gedagt, die branding is weer een stroomkolk" Alles lieD
echter goed af, en tijdens een gedwongen ankering werd het schip bovendien verlerd met
een bezoek van het opperhoofd van Battanta. Gordon nam goede peiling™^an zHn nosMes
"hond °P ge®fe ontdekkmgsreis zijnde, vergenoegde ik mij het schip van de bank af te
„ in'Jonder;e werkea om de kaart accuraat te verbeeteren. Genoeg ik mij over¬
tuigd hebt, op deeze reis, dat iemand die de kaarten inderdaat verbeeterde ruim zoo
"tot baZs0is der011ar1hondpEr?geISChe
hebben’ t06n Zij de HoIlandsche kaarten die
'iezuivertï
d6rV
®n meer
hebben’
van hunne vooste feijlen
ge zuivert te hPhho,
hebben. » Een
hartekreet
van degedient
geplaagde
zeeman!
Onmiddellijk na het uitvaren van Canton waren weer gevallen van de "Bataviase ziekte"
voorgekomen, en door de lange en moeizame reis was ook scheurbek opgetreden Acht
,“el“ (Ult een bemanning van 86 koppen, van wie 18 Chinezen) stierven op zee en zoveophJ
f-lek en verzwakt< dat Gordon wederom Batavia moest aandoen^ij de ontho2 stierven nog eens drie man, en zeven man moesten tenslotte ongenezen in het
Ïhepen bfnnel dir"'
£ bemanninS ^stelde, Hepen te Batavfalwee count^b n"e"’ dle eveneens de Ooster Passage van China hadden genomen. Eén van hen
iTT
_ yptieen ontmast, maar Gordon's voldoening over de prima conditie van de
'Hoop en Fortuin' werd wel vergald door de wetenschap, dat de 'Generï Harris'die iets
eerder van Batavia naar Canton vertrokken was, op haar terugreis notr met de wind in He
rug e Indische Oceaan gehaald had. Dit schip zou in oktober 1818 in Londen arriveren
bleef ^'HoTp^nFortSn^R^1161
75>‘ Vrijwel de hele maand september ’
weer t verhaal klim hleel^ ^’ “aar,^ewel het grootste deel van de bemanning
weer op verhaal kwam, bleek dit maar tijdelijk te zijn. "Wij waaren pas in zee
had„de" ”°gJ}let Straat Sunda half gepasseert, of de Bataviaansche Pestziekte begon zich
t woede te vertoonen. " Op een totale bemanning van 73 man vielen niet minder dan
offeI1annPradr0n?eriéén/ln Gordon’s twee overgebleven stuurlieden, eraan ten slachter. Des°ndanks toonde het schip eindelijk, dat het tot een redelijke snelheid in staat
Twlr^tlange reisduur begon echter langzamerhand merkbaar te worden, en na een serie
zware stormen en hoge zeegang begon het breeuwsel van het bovenschip los te raken Od
Oca.a”te™>;?sSe'Kie
Ti
OI> 10 " Het schip
18'9'begon
»™eP„
op de
oceaan
kregen wij slegt weer,S°h,de'.
en extra
hol water.
water
te Manure
maken en
bij inspectie bleek dat van boven te komen. De pompen moesten voor de eerste keer on
hlllld S naCht? bhjvea werken< maar toen enkele spuigaten verstopt raakten bleef een
halve dag zoveel water binnen boord, dat (zoals later in Nederland bleek) een aanzienlijk
wnrdir de Iar? ,d<T h6t Water aangetast was- «et lek kon zonder veel moeite gedilhf
ZZZ) ftarHel-eek ^°rd°n toch raadzaam een noodhaven binnen te lopen. Be|in
februari ankerde hij op de rede van Cowes (Isle of Wight), waar hij tevens hoopte zün
bemanmng te kunnen aanvullen. Terwijl de 'Hoop en Fortuin' werd opgeknapt (de schade
ToiWil gering’ dat Wognujn na haar terugkomst in Holland beweerde^dat zij direkt weer
eilkiaar was), kon in Nederland alles in gereedheid gebracht worden voor de opslae en
verkoop van de lading. Zoals eerder vermeld, berustte deze taak, stadl de Chlllse
Mant schappij ter ziele was, bij het Departement van Koloniën, sinds 1818 onder minister
Fa ck. Viade consul te Cowes, James Day, en consul-generaal May te Loldel hlddel
irThel T co™miasan,sVollenhoven binnen enkele dagen van Gordon's behouden aankomst
m het Kanaal gehoord 76). Falck trachtte nog de expeditie de voordelen telalen eenieten
glLraarApllnus wIsS1LT; f daarmee Ktotale vrijstelling van rechten, maar directeurgeneraai Appelms was met van zins zijn budget te laten verknoeien, al beloofde hii wel
1nenm°f ^e,COUlanti! bij h6t innen Van de rechten 77>- Alles was gereld loor een
1819 798 d^lmg
d- eXptdlWe Van de 'Ho°P en H°rtuin', toen Gordon op 9 maart
Nieuwed iep voor anker Tiet gaan*. V°°r **

* "*

WES’ het SChip in het

17

IX. Afrekening en conclusie.
De lading van de 'Hoop en Fortuin' werd in het Nieuwediep gelost en met lichters en
kagen naar Amsterdam gebracht. Daar werd de schade geihspecteerd, en bleek bijna de
helft van de thee enigszins aangetast 78). Volgens de plaatselijke usance moest het
beschadigde gedeelte van de lading zo spoedig mogelijk geveild worden, en daar de theewet van 24 december 1817 geen beperkingen meer oplegde aan de verkoop van thee,
leverde dit geen moeilijkheden op. Te meer daar Falck van plan was de zaak van de
'Hoop en Fortuin' zo snel mogelijk tot een einde te brengen, kreeg Vollenhoven druk
werk, en volgden de verkopingen van beschadigde en gave lading reeds in mei en juli 79).
Een overzicht van de financiële details kan men vinden in Bijlage III.
Tegelijkertijd was met Wognum over de definitieve vrachtprijs een lang dispuut begonnen,
dat Falck tenslotte in december zou beslissen, maar waarop Wognum in 1821 nogmaals
zou terugkomen 80). Afgezien van enkele kleine strijdpunten, als wie opkomen moest
voor de reiskosten naar Batavia van twee te Kaapstad achtergebleven passagiers, waren
er twee belangrijke kwesties. De eerste was die van het aantal ligdagen, waarbij Wognum
tenslotte beweerde, dat de zeer lange reisduur, waarvan hij de schade op ƒ 5.000,- per
maand becijferde, geheel aan Goldberg en de ingescheepte militairen te wijten was.
Falck was wel bereid geweest de verblijven te Lissabon en Kaapstad als ligdagen té reke¬
nen, maar dft ging hem duidelijk te ver. De andere twistappel was die van de Chinese
steentjes. Volgens Falck waren deze ballast, en behoefde er dus geen vracht op betaald
te worden, terwijl Wognum de ruim 30 last (h ƒ 389,- per last niet te versrmden)
beschouwde als substituut voor het te Canton verkochte tin, en derhalve wèl als lading.
De charterpartij was onduidelijk op dit punt, en de situatie was inderdaad gecompliceerd.
Het centrale punt was, dat men in Nederland van tevoren met geen mogelijkheid kon zeg¬
gen, met welke goederen een van China terugkerend schip geballast zou zijn 81). Uit
naar Java werd als ballast meestal ijzer vervoerd, dat daar voordelig verkocht kon wor¬
den. Daarvoor in de plaats kon men dan tin van Banka innemen, maar hoeveel, en hoe¬
veel dan vervolgens in Canton uitgeladen zou worden, hing af van de relatieve prijzen
(of de verwachte opbrengsten) van tin op Java, in China of in Nederland. Van China naar
Nederland was wegens de geringe zwaarte van de theelading meer ballast vereist dan op
de uitreis naar Java, en dus moest in ieder geval zware lading worden genomen. Het
enige artikel, dat tevens als lading gold, dat wil zeggen enige commerciële waarde had,
was spiaulter (chinees zink), maar indien dit niet voorradig was, of te duur, of vermoe¬
delijk onverkoopbaar in Nederland, moesten uiteraard waardeloze steentjes worden ge¬
laden. Een bevrachter zou natuurlijk nooit steentjes kopen, maar wel tin of spiaulter, en
zo kon een gordiaanse knoop van argument en tegenargument ontstaan. In 1821 kwam
Falck terug op zijn mening van december 1819, en was bereid de helft van de steentjes
als vracht te beschouwen. (Zie ook hiervoor Bijlage III).
De expeditie van de 'Hoop en Fortuin' was een financiële mislukking geweest, hoewel
toch minder dan men verwacht zou hebben. De aandeelhouders hadden uiteraard niet
geleden, maar het verlies bedroeg zo'n ƒ 100. 000,- bijna een zesde van het ingelegde
kapitaal. De voornaamste oorzaak hiervan was ongetwijfeld de lange reisduur, waardoor
enerzijds het aantal ligdagen en daarmee de vrachtprijs vermeerderde, maar anderzijds,
en dat was wel een veel grotere schadepost, de 'Hoop en Fortuin' in Nederland terug¬
keerde op een tijdstip, dat de theëmarkt door overvloed en in het vooruitzicht van nog
groter overvloed, sterk gedeprimeerd was. Indien het schip inderdaad op tijd voor de
voorjaarsveiling van 1817 was aangekomen en de lading toen verkocht was, zou de op¬
brengst circa ƒ 400.000,- hoger zijn geweest (voor een alternatieve rekening zie Bijlage
IV), terwijl tevens het tin meer opgeleverd zou hebben. Geen extra ligdagen had nog eens
een besparing betekend, maar dan had de Chinese Maatschappij wel haar schip direkt
naar Canton moeten sturen, en was haar dus de ƒ 80. 000, - huur van Marine ontgaan.
Het resultaat zou dan een winst van ongeveer ƒ 250. 000, - geweest zijn, of ruim 15% op
het ingelegde kapitaal (de duur van de hele expeditie op twee jaar rekenend). Of het voor¬
uitzicht van dergelijke dividenden meer inschrijvers zou hebben aangelokt, is natuurlijk
weer een andere zaak, maar een meer doelmatige directie van de expeditie zou toch wel
een groot verschil hebben kunnen maken.
Deze berekening toont ook duidelijk, waarom de nederlandse handel in de komende jaren
met tegen de amerikaanse concurrentie opgewassen was. De enige post waarop de Chine18

se Maatschappij (of enige andere nederlandse zeehandelaar) had kunnen besparen, was
die der vrachtkosten; men mag zeker veronderstellen, dat de maatschappij zowel’op
Java als te Canton zo voordelig mogelijk inkocht. Het is niet bekend, hoeveel winst of
verhes de reders van de 'Hoop en Fortuin' maakten, maar het is toch wel onwaarschijn¬
lijk, dat de maatschappij veel bespaard zou hebben door zelf scheepsruimte te bezitten
(nog afgezien van de kosten van aankoop, interest enz.). De nederlandse theehandel moest
op een geheel andere leest geschoeid worden, door haar met de opiumhandel te verbinden
oi haar anders te verbinden met expedities naar Zuid-Amerika of de Stüle Oceaan om zó
voordeliger uitvracht of goedkoper piasters te verkrijgen. Zoals de eerste jaren van de
vrijhandel m thee zouden tonen, kon het heersende prijsniveau (dat overigens nog verer daalde) alleen maar tot verliezen leiden. Na enkele jaren werd dan ook de eigen
nederlandse vaart op China gestaakt 82).
X. Naschrift: de THoop en Fortuin1 en Enkhuizen.
Tenslotte mogen nog enkele regels gewijd worden aan het verdere levensverloop van de
Hoop en Fortuin', en in verband hiermee de positie van haar thuishaven Enkhuizen.
Toen in 1823 Jacob van Lennep en zijn jonge vriend Van Hogendorp op hun voettocht door
Nederland ook Enkhuizen bezochten, vonden zij "dezelve in een bedroevend en diep verval"
83) . Dit is een welbekend oordeel, dat echter een uitnodiging tot een diepgaande analyse
van voorspoed en verval inhoudt. Ruwweg gesproken mag men echter stellen, dat de twee
voornaamste bronnen van de voorgaande bloei van de stad waren geweest haar haring¬
visserij (juist rond 1820 werden tevergeefs pogingen in het werk gesteld deze weer op te
beuren) en haar positie als stapelplaats van de V.O. C. Deze tweede steunpilaar was ver¬
moedelijk reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw kunstmatig staande gehouden.
Anders zou toen al de enorme zuigkracht van Amsterdam weinig of niets van Enkhuizen's
overzeese handel hebben laten bestaan. Zodra dan ook de V.O. C. opgeheven werd en
hiermee de bescherming opgegeven, was de zeehandel van de stad ten dode opgeschreven
Slechts ais reders zouden de Enkhuizenaren zich wellicht nog kunnen handhaven, tege¬
lijkertijd de handel van Amsterdam en andere primaire zeesteden èn hun eigen lokale
scheepsnijverheid dienend, en aldus nog een optimale invloed op hun regionale economie
kunnen uitoefenen. Een dergelijke symbiose van grote en kleine havens was één der
grondslagen van de bloei van de noordamerikaanse scheepvaart en handel van die periode
84) en zou in principe in Nederland ook zeer waardevol hebben kunnen zijn. Voor de
realisatie van een dergelijke vervlechting van belangen na 1813 was het echter een grote
hindernis, dat de kleine zeesteden als Hoorn en Enkhuizen gedurende de Franse tijd
aanzienlijk verarmd waren, en dat zij na het herstel van de onafhankelijkheid kennelijk niet
meer in staat waren voldoende kapitaal bijeen te brengen. Anderzijds prefereerden velen
van de amsterdamse en rotterdamse zeehandelaars en combinaties, die de nu vrije handel op Azië wensten te entameren, het om in de aanvang eigen scheepsruimte ter beschik¬
king te hebben, wat natuurlijk niet geheel de mogelijkheid uitsloot een schip uit Enkhui¬
zen te huren. Maar juist in het beginstadium van een nieuwe handel zouden de oude
schepen van de V.O.C. te groot uitvallen voor de behoeften der kooplui, zoals ook heel
•io.!, v m dezelfde tijd bleek in de britse handel op India, waar de East India Company
in 1813 haar commerciële voorrechten had opgegeven en de particuliere ondernemers
veel kleinere schepen gingen gebruiken 85). Tegen deze achtergrond nu moet de levens¬
loop van de Hoop en Fortuin’ gezien worden als een illustratie, maar tegelijk ook een
integraal bestanddeel, van de laatste fase van Enkhuizen's verval.
Hendrik Stoffels had in 1802 het schip (toen nog de 'Reigersbos') gekocht van de Raad der
Aziatische Bezittingen op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Raad zich verplicht hield
h6t S,T*VOOr haar °Peraties in te buren. Wat had hij ook anders met zo'n groot schip
van 1200 ton moeten doen? Alleen in de engelse houtvaart uit de Witte Zee werden sche¬
pen van dat of zelfs groter formaat gebruikt, maar de 'Reigersbos' was uiteraard in het
geheel met geschikt voor houtvervoer 86). Toen echter, net op het moment dat de -Reigers¬
bos zeilklaar was, de oorlog opnieuw uitbrak, later de Raad der Aziatische Bezittingen
werd opgeheven, en het in 1813/14 tenslotte duidelijk werd, dat de vaart op Azië geheel
vrij zou zijn, zag het er dan ook zeer somber uit voor haar reders, inclusief Van Ouwerkerk de Vries, wiens jeremiade al eerder vermeld is.
De oprichting van de Chinese Maatschappij bood uitkomst. Zoals ook de East India Com19

pany in haar vaart op China het grootste charter schepen huurde, had ook de Chinese
Maatschappij, indien zij inderdaad van de grond gekomen was, regelmatig emplooi aan
schepen als de 'Hoop en Fortuin' kunnen bieden, en daarmee zou Enkhuizen ook in de
nieuwe constellatie een funktie hebben behouden. In 1819 echter was de maatschappij
reeds meer dan een jaar ter ziele, en het enig overblijvend emplooi, inhuring door het
gouvernement voor een transport naar Java, bleek verbonden met onoverkomelijke hin¬
dernissen. Koloniën wenste dergelijke grote schepen alleen te gebruiken voor het ver¬
sturen van zowel goederen als troepen, en het eerste vond plaats op de merkwaardige
voorwaarde, dat de rederij van het gecharterde schip in Nederland de gouvernementsvracht moest aankopen. Op Java kon zij die met een bepaald opgeld dan weer aan de
indische regering verkopen, en tevens de vrachtpenningen incasseren, maar het kardi¬
nale punt was, dat men in Nederland over kapitaal diende te beschikken. Wognum en zijn
enkhuizense medereders waren hiertoe niet in staat 87).
Het was in deze benarde toestand, dat de rederij zich in 1821 (toen de 'Hoop en Fortuin'
al twee jaar lang werkeloos lag) nogmaals tot Falck wendde met een verzoek tot revisie
van de vrachtprijs van december 1819 en een toezegging van emplooi. De ruim ƒ 6. 500, die Falck bereid was alsnog uit te keren voor het vervoer der Chinese steentjes, kan
hun trieste stemming echter nauwelijks verbeterd hebben, daar er nu definitief geen toe¬
komst meer voor het schip leek te zijn. Wognum kreeg te horen, dat zijn schip als ieder
ander, en op de zelfde voorwaarden, in aanmerking kwam voor een transport naar Java
(hij was zich hiervan reeds maar al te zeer bewust geweest), terwijl een uiterst alterna¬
tief, het schip door Marine te laten aankopen en als oorlogsfregat in dienst te stellen,
ook niet doenlijk was. Dit op het eerste gezicht nogal anachronistische idee was door
Marine serieus overwogen, maar haar materieel bevond zich op volle sterkte, terwijl
de 'Hoop en Fortuin' geheel niet paste in de sinds 1818 gevolgde politiek van standaardi¬
sering. Het schip mocht dan wel voor het voeren van vijftig kanonnen geschikt zijn, maar
het was niet meer de jongste, met ijzeren in plaats van koperen bouten verstevig!, en
het zou nooit méér kunnen zijn dan een (eventueel zwaar) bewapende koopvaarder 88).
Merkwaardigerwijs zou de 'Hoop en Fortuin' juist in die funktie bijna haar laatste (en
tegelijk pas tweede!) aktieve rol spelen. Nog in oktober 1822 was er, ondanks een her¬
nieuwd aankloppen bij Koloniën 89), nog geen emplooi in zicht, en in december blijkt het
schip te zijn verkocht. Hoe dit tot stand is gekomen en welke prijs de Antwerpenaar
Charles Loyaerts voor de 'Hoop en Fortuin' betaalde, is niet bekend. De motieven voor
de koop zijn echter wel duidelijk. Loyaerts en andere handelaars op West-Indië hadden
al geruime tijd grote last ondervonden van de talloze kapers, die vanuit de havens der
opstandige Spaanse koloniën (vooral Columbia) uitzwermden, en waartegen de weinige
schepen die de Koninklijke Marine in de West had, maar weinig protectie konden bieden
90). Him oplossing was nu de bescherming van schip en lading maar weer in eigen han¬
den te nemen, en daartoe geschut aan boord van het koopvaardijschip te plaatsen, en
daarvoor was de 'Hoop en Fortuin' natuurlijk uitermate geschikt. De kanonnen moesten
uit de arsenalen van Marine worden aangekocht, en daartegen bestond bij de regering
geen enkel bezwaar. Integendeel, deze beaamde haar falen inzake de handelsbescher¬
ming volmondig, en greep het geval van de 'Hoop en Fortuin' zelfs aan voor het formu¬
leren van een algemene regeling aangaande de afgifte van wapentuig aan particulieren 91).
Wat precies het einde van de 'Hoop en Fortuin' is geweest, kan niet meer achterhaald
worden. Het schip is in ieder geval nooit in Antwerpen aangekomen 92). Loyaerts' zaken
daarentegen floreerden en hij ontwikkelde een zeer aanzienlijke handel met de West,
Brazilië en Buenos Aires. Met de verkoop van de 'Hoop en Fortuin' was echter Enkhui¬
zen's laatste band met overzee verbroken, en verloor zij definitief haar plaats onder de
nederlandse zeesteden. Voor investering in nieuwe schepen was kennelijk wil noch kapi¬
taal aanwezig: ook na 1824, toen de Nederlandsche Handel-Maatschappij een krachtige
en stimulerende invloed op de nederlandse koopvaardij uitoefende, volgde geen reaktie
in West-Friesland.
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Bijlage I. Chronologie van de reis van de 'Hoop en Fortuin'.
1815

maart 23

de Chinese Maatschappij opgericht

1816

januari 8
augustus 15
december 31

Goldberg stelt voor een expeditie uit te rusten
de charterpartij met Wognum getekend
vertrek van Texel

januari 26
maart 9
april 17
mei 11
september 1
september 27
december 6

Egvaag, aankomst
Egvaag, vertrek
Lissabon, aankomst
Lissabon, vertrek
Kaapstad, aankomst
Kaapstad, vertrek
Batavia, aankomst

januari 13
maart 12
maart 22
april 24
mei 6
september 2
september 28

Batavia, vertrek
Macao, aankomst
Whampoa, aankomst
Whampoa, vertrek
Macao, vertrek
Batavia, aankomst
Batavia, vertrek

1817

1818

1819

1821

Bijlage II. De lading van de 'Hoop en Fortuin'.
(1)
theesoorten

Boey

(2)
instructie van
Goldberg (in lbs)

(3)
idem in % van
de lading

Bijlage HL Afrekening van de expeditie van de 'Hoop en Fortuin'.
(4)
lading van de
'H en F' (in %)

(5)
lading van de
'H en F' (in lbs)

60.000

7,1

Congo

400.000

47,2

,50,7

377.217

Kempoey

200.000

23,6

23, 1

171.780

Souchon

85.000

10, 0

10,0

74. 248

Sonsaay

geen

0,1

1.012

Pouchon

geen

0,2

1.421,6

Pecco

10.000

1,2

1,6

11.914

Hysant

8.000

1,0

6.5

48.346

16.000

2,0

4,0

29.835

8.000

1,0

2.6

19.050

Hysant Skin

geen

Debet

Credit

aankoop polemieten en lakens ƒ 123. 995, 75
aankoop piasters
- 427. 851, 85
aankoop vogelnestjes, tin
enz. te Batavia
- 532.540,55
aankoop thee
- 597.117, 80
aankoop diversen te
Canton
- 22.180,30
verzekering
ca - 95.000,rechten, fooien enz.
te Canton
- 17.3.04,50
diversen
ca - 10.000,vracht 'H en F'
- 271. 908, 69
gratificatie 1821 op de
vracht
6.604,63

verkoop polemieten en lakens ƒ 146. 701, 61
verkoop piasters
- 427. 851, 85
verkoop Indische goederen
te Canton
- 436.623,44
verkoop thee beschadigd
ƒ 310.000,onbeschadigd
- 406.600,verzekering
- 103.674,30
- 820.274, 30
verkoop indische
goederen in Holland
- 88.050,—
verkoop Chinese goede¬
ren in Holland
- 10.500,—
troepencharter
- 79.600,—
ca ƒ 2.000.000,—
verlies

februari 7
februari 26
maart 9
mei 25/26
juli 6/7
december 2

Cowes, aankomst
vertrek van de rede van St. Helens
Nieuwediep, aankomst
verkoop beschadigde goederen
verkoop gave goederen
afrekening met Wognum

Uxim

50.000

5, 9

1,2

9. 154

Soulang

10.000

1,2

0,1

555

mei 16

finaal besluit aangaande Wognum 's rekest

Totaal

847.000

100,0

100,0

Totaal
Thunkay

ca ƒ 2. 100.000,—

-

100.000,—

ca ƒ 2. 100.000,—

744.532,6

Bronnen: (2) A.R.A., Koloniën 4703, 26 november 1816 N 152a.
(5) A.R.A. , Factorij Canton 189, Factuur ingekochte thee, 25 april 1818.
Verder had de 'Hoop en Fortuin' aan boord:
Suiker (poeder) 12.468 lbs
Radix China
30.625 lbs
Radix Galinga
15. 925 lbs
Nankings
900 stuks
en nog van Java:
Tin
250. 744 lbs
Bindrottings
18. 750 lbs

23

24

25

Bijlage IV. Vermoedelijke opbrengst van de theelading van de 'Hoop en Fortuin', indien
deze op de voorjaarsveiling van 1817 was verkocht.

soort thee

Congo

(1)
beschadigde
lading verkocht
in mei 1818
(stuivers per lb.)
11 -

(2)
gave lading
verkocht in juli
1818 (stuivers
per lb.)

(3)
(4)
prijs indien ver- opbrengst indien
kocht in mei 1817 verkocht in mei
(stuivers per
1817 (in fl.)
lb.)

20

18 - 24

28

ƒ

528.104,—

Kempoey

17 3/4 - 21 1/2

18 - 24

25

-

214.725,—

Souchon

16 3/4 - 29

18 1/2 - 27 l/2

38

-

141.031,—

Sonsaay

16 3/4 - 18

n. v.

52

26.312,—

Pouchon

30 3/4 - 31 3/4

32 - 35

82

5.826,—

Pecco

40 1/4 - 66 3/4

50 - 55

72

42.890,—

Hysant

30 1/2 - 50 1/2

33 - 60

63

Hysant Skin

19 1/4 - 24 1/2

n. v.

34

50.720,—

Thunkay

21 1/2 - 26 1/2

n. v.

30

28.575,—

Uxim

32 1/2 - 40 1/2

Soulang

40 1/2 - 60 1/2

34 - 47
n. v.
Totaal
Opbrengst

73

-

-

77
mei 1817:
1818:

149.873,—

32.954,—
2.100,—

ƒ 1.223.140,—
ƒ

820.274,—

ƒ

402.866,—

Bronnen: (1) ARA, Koloniën 219,
Vollenhoven aan Falck, 26 mei 1819 N 261
(2) ARA, Koloniën 222,
Vollenhoven aan Falck, 6 juli 1819 N 322
(3) ARA, Koloniën 4705,
Prijslijst van de theeën verkocht op de najaarsveiling van 1816
(uit de schepen 'Ann & Hope', 'Braganza' en 'Grefwe Rosen') en
de voorjaarsveiling van 1817 (dezelfde schepen, plus de 'Middel¬
burg').
(4) (3), vermenigvuldigd met de hoeveelheid van iedere theesoort, zoals
gegeven in Bijlage II
Opbrengst 1818: Bijlage III.
N. B.: Daar in de beide genoemde veilingen geen Soulang werd aangeboden, is hiervoor
de prijs van Joosjes genomen.

Noten.
1) Korte discussies van de Chinese Maatschappij kan men vinden in: W.D. L. van den
Brink, Bijdragen tot de kennis van de economische toestand van Nederland in de jaren
1813-1816 (Amsterdam 1916), blz. 103-112; P.H. van der Kemp, 'De geboorte van
ons consulaat te Canton',in De Economist (1918), blz. 835-842; W. M. F Mansvelt De
Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924 (Haarlem 1924), deel I, blz. 135-136;
W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg
(Alphen aan de Rijn 1967), blz. 121-123, en F. J. A. Broeze, 'Het einde van de Neder¬
landse theehandel op China', in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek deel
XXXIV (1971), blz. 144-147.
2) Goldberg's betrokkenheid bij de oprichting van de maatschappij blijkt wel het duidelijkst
uit zijn brief aan A.R. Falck van 11 september 1815 (Algemeen Rijksarchief Den Haag
voortaan A.R.A.- Collectie Goldberg 122). In een andere brief aan Falck toonde hij
overtuigend zijn eigen grote belangstelling in de Chinese handel. Goldberg begon deze
met een verwijzing naar een brief, die hij zojuist uit Canton had ontvangen, en uitte
hierin de wens, dat de Raad van Koophandel en Koloniën "hunne ondernemingsgeest
(zoude) op deze groote handeltak vestigen die hunne attentie meer waard is dan de
bevragtingen (van troepen naar Oost-Indië)", om pas daarna uitgebreid op de Indische
zaken in te gaan (30 september 1815, A.R. A., Goldberg 122). Hij was in dezen
bepaald niet de blinde dienaar van Willem I, zoals Van der Kemp suggereerde (Consu¬
laat, blz. 836), of door diens inzichten geleid (Zappey, Goldberg, blz 203)
3) Zappey, Goldberg, blz. 158-163.
4) Vollenhoven aan (Goldberg?), 2 november 1817 (A.R. A. , Koloniën 4684).
5) P. H. van der Kemp, 'Bijdrage tot de geschiedenis der zoogenaamde "Tweede" Expedi¬
tie tot herstel van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië', in: Bijdragen tot de TaalLand- en Volkenkunde van Ned.-Indië, deel 67 (1913), blz. 646 en 656-660, en P.H.’
van der Kemp, Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817
op 1818 (Den Haag 1919), blz. 303-317.
6) Een magistraal uitgewerkt beeld kan men vinden in het volumineuze werk van L.
Dermigny, Le Commerce a Canton au XVIIIe siècle (1719-1833) 4 delen (Parijs 1964).
Zie verder Van der Kemp, Consulaat, blz. 829-846, van dezelfde schrijver,Memorie¬
boek van de Pakhuismeesteren van de Thee (Amsterdam 1918), blz. 48-82 en Broeze
Theehandel, blz. 129-144.
7) Extract van een brief van D'Ozij aan Van Uzendoorn, 8 november 1816 (ARA
Goldberg 144).
8) A.R. A. , Koloniën 4706. D'Ozij verzocht enige tijd later (tevergeefs) om een aanstel¬
ling als commissaris voor een reorganisatie van de factorij (A.R. A., Staatssecretarie, 7 december 1815, N43).
9) Goldberg aan factorij, 1 april 1816 (A.R. A. , Koloniën 4702).
10) Zie b. v. Bletterman en Zeeman aan Goldberg, 14 november 1816 (A.R. A., Koloniën
148): "... onbeschroomd durven wij zeggen, in staat te zijn, 'zij met Incomplete, ja
zelfs zonder Fondsen al was het 5 of 6 scheepen met compleete ladingen te kunnen
voorzien."
11) Merkwaardig de lapsus in I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht (Den Haag
1961), blz. 104, waar gesteld wordt, dat het voornaamste doelwit engelse, Portugese
en zweedse aanvoeren waren.
12) In A.R. A., Koloniën 4705 en 4706 liggen verscheidene lijsten met inschrijvingen
Andere intekenaars waren Goldberg's zwager L. Weddik, Bletterman en Zeeman te
Canton, enkele Chinese Hong kooplieden, en de cargadoor en scheepsmakelaar J. van
Ouwerkerk de Vries in Amsterdam. Hoewel de laatste daarbij zeker zijn eigen belang
niet over het hoofd zag, had hij zich in de brochure "Vrijmoedige Bedenkingen over
de op te rigtene Nederlandsche Geoctroijeerde Maatschappij enz" (Amsterdam 1815,
anoniem verschenen) al een principieel voorstander van de maatschappij betoond.
Van den Brink's mening, dat ook in Engeland getracht werd kapitaal aan te trekken,
moet berusten op een foutief lezen van een brief van consul-generaal May te Londen
(aan??, 17 augustus 1821, in A.R. A., Koloniën 4684). Uit May's brief blijkt duide¬
lijk, dat dit niet het geval geweest kan zijn.
13) Zie bijvoorbeeld zijn instructies aan de factorij, 15 oktober 1816, in A.R. A. , Kolo-
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niën 4702.
14) 21 april 1815 (A.R.A. , Koloniën 4706).
15) Deze opzet was gebaseerd op een advies van D'Ozij (een kopie van het desbetreffende
plan, gemaakt door Van Uzendoorn ligt in A.R.A., Goldberg 144).
16) A.R.A., Koloniën 4705.
17) Voor een illustratie hiervan zie Bijlage n.
18) A.R.A., Koloniën 4702, 8 januari 1816 N 1, en ook 4706. Een roggelast bedroeg
ongeveer twee ton. Zoals later zou blijken was het retourschip heel wat groter, om¬
streeks 1100 tot 1200 ton. De schepen, die de engelse East India Company na 1813
voor haar Chinese handel inhuurde, waren meestal nog iets groter, tot ruim 1400
ton. De 39 amerikaanse schepen daarentegen, die in 1817 Canton bezochten, maten
gemiddeld niet meer dan 360 ton (H. B. Morse, The Chronicles of the East India
Company Trading to China (Oxford 1926), deel III, blz. 308).
19) Goldberg's woorden in zijn voordracht aan de koning, 8 januari 1816 N 1 (A.R.A.,
Koloniën 4702).
20) J. & A. Ie Poole, P. & J. van Poot & Co, F. van Lelyveld Wm. zoon & Co, P. Clos
Leembruggen, en P. Koppenschaar (A.R.A. , Koloniën 4701 en 4702).
21) A.R.A., Koloniën 4702, 6 februari N 23 en 9 februari N 24.
22) Voor de afrekening van de expeditie zie Bijlage III.
23) A.R.A. , Koloniën 4701; zie speciaal 18 november N 24 en 24 november N 35, en
voorts ook de kladberekeningen in A.R.A., Goldberg 144.
24) A.R.A., Koloniën 4703, 31 januari 1817 N 6 en 27 december 1817 N 26.
25) A. de Gelder (gezagvoerder van de 'Aurora', één van Horstman's schepen) aan M.S.
Macaré, februari 1817 (A.R.A. , Koloniën 4707).
26) Zie hierover F. J. A. Broeze, 'A Challenge without Response: Holland and the Trans-pacific Route to East Asia after 1815', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaar¬
boek, deel XXXVIII (1975).
27) Reyn Varkevisser & Dorrepaal aan Goldberg, 12 en 21 september 1815, in A.R.A.,
Goldberg 144.
28) In A.R.A., Goldberg 144 ligt een extract van een brief van de factorij, geschreven
in februari 1815, die Goldberg ongetwijfeld in de herfst bereikt had.
29) Van der Meulen aan Goldberg, 2 januari 1816, in A.R.A. , Goldberg 120.
30) A.R.A. , Staatssecretarie, 28 oktober 1815 N 35. Ook de 'Aurora' maakte deel uit
van deze Eerste Expeditie. In A.R.A. , Goldberg 144 bevindt zich een interessante
kladb.erekening van Goldberg, ten grondslag liggend aan een expeditie naar Canton,
waarbij polemieten en zilver aan boord van Z.M. linieschip 'Nassau' naar Batavia
gebracht werden, en vandaar met de 'Onderneming' en 'Aurora' naar Canton. Deze
schepen maten tesamen 514 last, en werden gerekend een 12.000/4 kisten thee te
kunnen vervoeren.
31) A.R.A., Koloniën 4702, 29 januari 1816 N 19.
32) Memorandum getiteld "Permissien tot invoer van thee" in A.R.A. , Koloniën 4706.
Er staat geen datum op vermeld, maar het werd kennelijk voor juli 1816 opgesteld,
daar de 'Aurora', die in die maand met 3. 068/4 kisten uit China terugkeerde, nog
voor 4. 500/4 kisten te boek staat.
33) C.N. Parkinson, Trade in the Eastern Seas, 1793-1813 (Cambridge 1937), blz. 116119; Dermigny, Commerce k Canton, blz. 253-264; en R. P. Crowhurst, 'The voyage
of the "Pitt". A Turning Point in East India Navigation', in: The Mariner's Mirror,
deel 50 (1964), blz. 43-56. De beste indruk van de gemaakte vorderingen krijgt men
uit de zeilaanwijzingen in J. Horsburgh, Directions for Sailing to and from the East
Indies (Londen 1811), deel II, blz. 389-399.
34) Ik heb slechts twee vermeldingen van de nieuwe route naar China gevonden. De eerste
is in het concept-tijdschema door D'Ozij in januari 1815 voor de toekomstige Chinese
Maatschappij opgesteld (een kopie hiervan in A.R.A., Goldberg 144). De tweede kenne¬
lijk geschreven in antwoord op een specifieke vraag dienaangaande, is een korte be¬
schrijving, vervat in een brief van Van Ka & Co aan Hope & Co, gedateerd Batavia,
6 juli 1815 (aanwezig in het archief Hope & Co, Rotterdam, doos 15).
35) De Gelder aan Goldberg, 7 juli 1816, in A.R.A. , Koloniën 4705.
36) A.R.A., Koloniën 4702, 23 februari 1816 N 44.
37) Van der Kemp, Tweede Expeditie, blz. 646.
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38) Van der Kemp, Tweede Expeditie, blz. 646 en 660.
39) Glaviman's rapport in A.R.A. , Koloniën 4702, 21 februari 1816 N 41. Een tekening
van dit schip door J.C. Schotel bevindt zich in het Maritiem Museum "Prins Hendrik"
te Rotterdam en is afgedrukt in E. W. Petrejus, Nederlandse zeilschepen in de
negentiende eeuw (Bussum 1974), blz. 31. De lijst van schepen, gebouwd op de werf
van Jan Schouten, die afgebeeld is op blz. 18 van hetzelfde werk, plaatst het jaartal
1799 naast de naam van 'De Hoop'; dit zal vermoedelijk het tijdstip van de kiellegging
zijn geweest. Het enthousiasme van Glavimans' woorden contrasteert sterk met de
gebruikelijke visie op de nederlandse scheepsbouwers van die tijd; zie b. v. A.
Blussé van Oud-Alblas, De geschiedenis van het clipperschip (Amsterdam 1972), blz.
124, waar met name Schouten een veeg uit de pan krijgt, en in dezelfde geest R. W.
Unger, Wooden shipbuilding at Dordrecht, in: Mededelingen van de Nederlandse Ver¬
eniging voor Zeegeschiedenis, no. 30, 1975, blz. 12.
40) A.R.A., Koloniën 4708 en ook Goldberg 144.
41) Schuyt's rapport in A. R. A., Koloniën 4702, 23 februari 1816 N 43. Een kopie van
zijn inspectie-rapport van het toen nog 'Reigersbos' hetende schip, gedateerd 21
januari 1815, in A.R.A. , Goldberg 144, tesamen met enige correspondentie tussen
Wognum en Goldberg aangaande de ernst van de schade. Schuyt gaf toen als maten
van het schip op: lengte 150 voet, wijdte 42 voet, en holte 18 voet 6§ duim.
42) A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, deel 4 (Gorinchem
1843), blz. 229.
43) Gemeente Archief Enkhuizen, inv.nr. 455, dd. 13 december 1802; ook A.R.A. ,
Raad der Aziatische Bezittingen 391.
44) G.A. Enkhuizen, inv.nr. 61, lijst van 27 oktober 1811.
45) Wognum was op 27 december 1802 toegelaten als praktiserend "medicinae doctor"
(G. A. Enkhuizen, inv.nr. 538) en in 1811 werd zijn inkomen geschat op 2.200 francs
per jaar (G.A. Enkhuizen, inv.nr. 61, lijst van 27 oktober 1811). Retro-acte burger¬
lijke stand Enkhuizen 9 oktober 1830, in Rijks-archief in Noord-Holland, Haarlem.
46) Van Ouwerkerk de Vries aan Goldberg, in A.R.A., Koloniën 4702, 22 februari 1816
N 44 en 23 februari 1816 N 45.
47) Kaplaken was een gratificatie na afloop van de reis aan de gezagvoerder uit te
betalen.
48) Zie hierover speciaal A.R.A., Koloniën 4703, 17 juli 1816 N 111 en 2 augustus 1816
N 119, en ook verscheidene stukken in A.R.A., Goldberg 144.
49) Van deze lijst waren bindrottings, ijzer en tin geen Chinese produkten; het ijzer was
ballast, die van Europa werd meegevoerd, terwijl tin en bindrottings van Nederlands
Indië afkomstig waren. Spiaulter was een soort, specifiek chinees, zink, eveneens
voornamelijk als ballast gebruikt (zie hierover ook de latere discussie over de zaak
van de Chinese steentjes). Radix China en Galings werden in Nederland voor de berei¬
ding van allerlei al dan niet geneeskrachtige zalfjes gebruikt. Goldberg had overigens
nog een laatste poging gedaan Wognum te overtroeven, door voor te stellen de last
thee op 2. 600 lbs te bepalen, maar Wognum was niet in deze naieve val gelopen.
50) De charterpartij bevindt zich in A.R.A. , Koloniën 4708.
51) A.R.A., Koloniën 4702 en 4703, verscheidene verbalen, als laatste 17 juli 1816 N
112.

52) Van der Kemp, Tweede Expeditie, blz. 656-660; maar zie ook A.R.A., Koloniën
4702, 6 maart 1816 N 50, 16 maart N 59 en 21 maart N 67, Koloniën 4699, K. B. van
24 april 1816 N 118, en Staatssecretarie 1194, 16 mei 1821 N 33.
53) Van der Kemp, Tweede Expeditie, blz. 645.
54) Van der Kemp, Tweede Expeditie, blz. 646.
55) A.R.A., Koloniën 4702 en 4703, diverse verbalen.
56) Nog in 1818 verzekerde het Rijk goederen van Java naar Nederland voor
(per
'Henriëtte Elisabeth') en 7% (op de 'Columbus' en 'Selima'), zie A.R.A., Staats¬
secretarie, 29 januari 1818 N 67 en 5 juni 1818 N 61. Daarentegen was de assurantie
op de 'Hoop en Fortuin', hoewel van Canton en dus verder, in Engeland niet hoger
geweest dan 6,05% (6 guineas per 100 £), zie A.R.A. Buitenlandse Zaken, ConsulaatGeneraal Engeland 5, Falck aan May, 14 juli 1818 N 2. ; A.R.A. Staatssecretarie
10 juni 1818 N 75 geeft minder precies het ronde getal 6%.
57) Van der Kemp, Oost-Indië's geldmiddelen, blz. 307.
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58) A.R.A., Koloniën 4702.
59) A.R. A., Marine, Stamboek Marine officieren voor 1850, N 562, waarin alleen zijn
ontslagaanvrage van 1820 staat ingeschreven. Vastgehecht eraan is echter een rekest
van Gordon, gedateerd 7 juni 1814, verzoekend om een aanstelling in de Koninklijke
Marine. Als ondersteuning hiervoor gaf hij het korte levensoverzicht.
60) A.R. A., Goldberg 121, May aan Goldberg, 20 december 1816. Zie ook B. Lubbock,
The Blackwall Frigates (Glasgow 1950), biz. 43: het grootste E.I. C. schip, de be- ’
roemde 'Earl of Balearras' van 1417 ton, had in totaal 129 man aan boord, van wie
eveneens 78 bevaren matrozen. Het is echter interessant op te merken, dat de bemanmngsgrootte aanzienlijk afnam, zodra deze grote schepen vanaf 1834 in de particu¬
liere vaart gebruikt werden. Het gemiddeld aantal zeelui op dertig bodems, variërend
van 1079 tot 1468 ton, die van 1835 tot 1838 in Londen arriveerden, lag rond de hon¬
derd (Customs Bill of Entry, Bill A, voor die jaren).
61) Voor een chronologie van de reis van de 'Hoop en Fortuin' zie Bijlage I. De voor¬
naamste bronnen voor de reconstructie van de tocht zijn Gordon's eigen verslagen
uit Kaapstad (11 september 1817, in A.R.A., Koloniën 165), Batavia (1 september
1818, in A.R. A., Koloniën 214) en Cowes (10 februari 1819, inA.R.A. , Koloniën
211), alsmede de beschouwingen in A.R. A., Staatssecretarie 1194, 16 mei 1821 N
33. Indien in het vervolg van een citaat de vindplaats niet wordt opgegeven, dan
betreft het Gordon's eigen woorden uit één van zijn verslagen. Zijn rapport uit Can¬
ton, van april 1818,is met het schip 'De Vrouw Ida Aleida' bij de Kaap de Goede Hoop
ten onder gegaan.
62) Ambassadeur Dedel aan consul Isaachsen te Christiansand (de enige consul in Noor¬
wegen, die geen Nederlands verstond), 13 maart 1817 N 3, in A.R. A. , Buitenlandse
Zaken, Legatie Zweden en Noorwegen 31.
63) Gordon aan Pilaer, 5 mei 1817, inA.R.A., Buitenlandse Zaken, Consulaat Lissabon
39. Deze map bevat een uitgebreide documentatie van het verblijf van de 'Hoop en
Fortuin' op de Taag, onder meer ook alle rekeningen van Gordon's aankopen.
64) A.R. A., Factorij Canton 190, President en Raden van Financiën (Batavia) aan facto¬
rij, 9 januari 1818 N 9.
65) A.R. A., Factorij Canton 190, en ook Buitenlandse Zaken, Consulaat-Generaal
Engeland 5, Falck aan May, 26 mei 1818 N 11.
66) Van der Kemp, Oost-Indië's geldmiddelen, blz. 310 en 317.
67) Factorij aan Commissarissen-Generaal, 6 augustus 1817, inA.R.A., Goldberg 144.
68) Aangehaald bij Van der Kemp, Oost-Indië's geldmiddelen, blz. 312-313.
69) Rapport Falck aan de koning, 30 april 1821 N 346, in A.R. A., Staatssecretarie
1194, 16 mei 1821 N 33.
70) Factorij aan Commissarissen-Generaal, 10 februari 1818, inA.R.A., Goldberg
144. Ten overvloede wellicht een laatste aanhaling van de visie van de Factorij op
haar mogelijkheden: "Wij herhaalen UExcell. onse meer maale gedaane verzeeke"ring, dat dit Comptoir van een onbepaalde crediet jouisseerd, en wij ons in staat
"bevinde, van 10 & meer scheepen (zelfs zonder fondse) 's jaarlijk van hier te kunnen
"depecheeren." (Factorij aan Goldberg, 7 oktober 1817, inA.R.A., Goldberg 144).
71) A.R. A., Factorij Canton 189. Zie ook Bijlage III.
72) A.R. A., Factorij Canton 189. Zie ook Bijlage II.
73) W. L. Schurz, The Manila Galeon (New York 1959).
74) Een afbeelding van Heather's "Chinese Sea" van 1799 kan men aantreffen in Dermigny
Commerce & Canton, deel 4, III, 3.
75) May aan Falck, 6 oktober 1818 N 30, in A.R. A., Koloniën 198. Het schip had van
27 april tot 7 mei 1818 Penang aangedaan, en vermoedelijk de route door Staat Malakka naar de Indische Oceaan genomen (The Times, 8 oktober 1818).
76) Men zie de serie Day aan May, 8 februari 1819, May aan Falck, 9 februari 1819, en
Falck aan May, 12 februari 1819 N 27/3, alle inA.R.A., Koloniën 210. Zie ook May
aan Day, 9 februari 1819 inA.R.A., Buitenlandse Zaken, Consulaat-Generaal Enge¬
land 114.
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77) Appelius aan Falck, 22 februari 1819, inA.R.A., Koloniën 213, 5maartN3l/l.
78) A.R.A. , Koloniën 215, 216 en 217, diverse verbalen.
79) A.R.A. , Koloniën 218-222, diverse verbalen; zie speciaal 218, 2 mei 1819 N 29/12
en 19 mei 1819 N 44/10, 221, 25 juni 1819 N 25/4, en 222, 14 juli 1819 N 23.

80) Hierover zie A.R.A. , Koloniën 235, 2 december 1819 N 25/3 en Staatssecretarie
1194, 16 mei 1821 N 33.
8!) Goldberg liet zich hierover een verklarende nota schrijven, nu te vinden in A R A
Goldberg 144.
’
82) Broeze, Theehandel, blz. 148-152. In 1827 (toen de Nederlandsche Handel-Maatschappij vruchteloze pogingen aanwendde om de theehandel op de Amerikanen terug
te veroveren) herhaalde Van Ouwerkerk de Vries nog eens op krachtige wijze zijn
twaalf jaar eerder ingenomen standpunt, nu ondersteund door de ervaring van de
laatste jaren: J. van Ouwerkerk de Vries, "Verhandeling over de oorzaken van het
verval en de middelen tot herstel van den Nederlandschen Koophandel" (Haarlem
1827), blz. 242-249. De betekenis van de opiumhandel blijkt overduidelijk uit (voor
de engelse handel) M. Greenberg, "British Trade and the Opening of China 18001842" (Cambridge 1951), en voor de Amerikanen C. Seaburg en S. Paterson
"Merchant Prince of Boston: Colonel T. H. Perkins 1764-1854" (Cambridge Mass
1971).
&
83) M.E. Kluit ed. "Nederland in den Goeden Ouden Tijd ... het dagboek van Jacob van
Lennep ... (van zijn reis) ... door de Noord-Nederlandsche provintiën in den iare
1823"(Utrecht, 1942), blz. 33.
84) Zie b.v. J.G.B. Hutchins, "The American Maritime Industries and Public Policy
1789-1914" (Cambridge Mass. 1941)ofS.E. Morison, "The Maritime History of ’
Massachusetts" (Boston 1921).
85) Talloze verwijzingen naar de schepen in de indische vaart werden gemaakt in de
getuigenverklaringen voor het Select Committee on Manufactures, Commerce and
Shipping van het Lagerhuis in 1833 (British Parliamentary Papers 1833, vol. VI).
86) R. Davis, "The Rise of the English Shipping Industry in the 17th and 18th Centuries"
(Londen 1962), blz. 222 noot 2.
87) A.R.A. , Staatssecretarie, 1 oktober 1822 N 16.
88) Het advies van Van der Hoop, 10 mei 1821 N 19/201 in A.R.A., Staatssecretarie
1194, 16 mei 1821 N 33.
89) A.R.A. , Staatssecretarie, 1 oktober 1822 N 16.
90) A.R.A., Staatssecretarie, 5 januari 1823 N 13 en 15 februari 1823 N 86.
91) A.R.A., Staatssecretarie, 16 februari 1823 N 74.
92) De 'Hoop en Fortuin' wordt niet vermeld in de gepubliceerde lijst van "Arrivages"
(Stadsarchief Antwerpen, bibliotheek 3400), noch in het havenregister (Stadsarchief
Antwerpen, Modern Archief 2929/1 en 3).
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MENGELWERK
Gedachten over de ontwikkeling van het uiterlijk van de romp bij de noordelijke
zeegaande handel- en oorlogsschepen in de zestiende eeuw. 1)
Ir. B.E. van Bruggen.
Reeds zovele schrijvers hebben zich bezig gehouden met de ontwikkeling van de diverse
scheepstypen door de loop der eeuwen, dat het welhaast vermetel lijkt daarover nog
weer iets te berde te brengen. De reden waarom ik dat in hetgeen volgt toch waag ligt
daarin, dat de scheepsbouwkundige gegevens zo talrijk zijn, en tevens zo verwarrend
door hun meerdere of mindere betrouwbaarheid, dat ik meen dat het nuttig kan zijn deze
eens te combineren tot een overzicht dat zich strikt tot de hoofdkenmerken beperkt. Ik
heb daarom in de bij dit artikel behorende schets de voornaamste kenmerken geïllustreerd
zonder te trachten iedere vorm een specifieke naam te geven. Van slechts enkele schepen ’
staat de benaming immers onomstotelijk vast, terwijl bovendien hetzelfde type in ver¬
schillende streken een andere benaming kan dragen. Ook kan een eens gebruikelijke naam
soms lang voortleven, terwijl hij elders in onbruik is geraakt.
Tot het opstellen van dit overzicht kwam ik eigenlijk mede ten gevolge van mijn jaren¬
lange verwondering over de snelle ontwikkeling van het vrij logge overhangende voorkas¬
teel dat de schepen op de plattegronden van Amsterdam rond 1544 te zien geven, tot het
veel elegantere galjoen (hier bedoeld als scheepsonderdeel) dat we reeds in het begin
van de 17e eeuw tegenkomen. In het jaarverslag 1946/47 van het Nederlandsch Historisch
scheepvaartmuseum opperde ik daarvoor reeds twee mogelijkheden: de ram van de galei
kwam hoger te liggen en vormde het galjoen doordat men het werkplatform ging omgeven
met regelingen", of: het hele voorkasteel zakte en ontwikkelde zich tot de opengewerkte
galjoenconstructie. Hoewel ik oorspronkelijk wel meende in de richting van de eerste
veronderstelling te moeten zoeken, daar het verleidelijk is te wijzen op de invloed die
het spaanse galjoen op onze scheepsbouw gehad kan hebben, ontkom ik thans niet aan de
indruk dat men die invloed zeker in de tweede helft van de eeuw, niet moet overschattenhier te lande noch in de andere noordelijke gebieden. Een der redenen daarvoor is, dat
de handel op Spanje en Portugal toen reeds vrijwel geheel in engelse en hollandse handen
was^ sinds Spanje zich op de West concentreerde. Daarbij kwam dat de Hanzesteden in
de Oostzeelanden, in het laatste kwart van de 15e eeuw en het eerste kwart van de 16e
een enorme scheepsbouw-activiteit ontwikkeld hadden, en dat de aankoop door Hendrik
de Achtste van verscheidene grote schepen in LUbeck, Hamburg en Danzig in Engeland

1) Teneinde bij verwijzing naar literatuur in de tekst het gebruik van volledige auteurs¬
namen te vermijden, worden de volgende afkortingen gebruikt (de cijfers geven de
pagina's aan):
6
L
= Bj. Landström, Het schip (Den Haag, W. Gaade, z.j.)
H
= B Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19
Jahrkundert (Berlijn,. Curtius, 1914)
& R-c- Anderson, The sailing ship (Londen, Harrap, 1926)
“ iQQ/i^e ^ ^onci^re’ Histoire de la marine franqaise (Parijs, Larousse,

3

t

Z

c

= G.C.E. Crone, Onze schepen in de Gouden Eeuw (Amsterdam PN van
Kampen, 1939)

B

= 1970)n Beyl6n’ SchePen van de Nederlanden (Amsterdam, P.N. van Kampen,

Bass = G.F. Bass, Geschiedenis van de scheepvaart weerspiegeld in de scheeps¬
archeologie (Bussum, de Boer Maritiem, 1973).
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zeker na de val van Antwerpen, in de tweede helft van de eeuw meer engelse dan spaanse
invloed.
Ik meen dan ook, dat de veranderingen die vooral het voorkasteel onderging, sterk beihvloed werden door de ontwikkeling die het engelse oorlogsschip doormaakte. Men hield
daar te lande weliswaar het oog gevestigd op de snelle en slanke spaanse galjoenen, doch
men hield, zeker tijdens de regering van Elisabeth, eigen inzichten in de oorlogvoering
ter zee aan, die ongetwijfeld doorwerkten in de handels-scheepsbouw.
Aanvankelijk was het "kraak"-type, zoals dat in fig. 1 is geschetst, wel algemeen gebrui¬
kelijk, voor handel en, met meer bewapening aan dek, voor oorlog. Het vooruitstekende
voorkasteel zie ik als de plaats waar de krijgslieden gegroepeerd werden om na een
(eventueel dwarsscheepsejentering gemakkelijk het vijandelijke schip te kunnen binnen¬
dringen. Er ontstond al spoedig op dit voorkasteel achter de fokkemast een verhoging,
die naar mijn mening bedoeld kan zijn als plaats voor schutters, ter ondersteuning van
de aanval en, in geval van mislukking, als hoger gelegen verdedigingsplaats. Dit "bakje'j
zou later de bak worden.
In de eerste helft van de eeuw werd algemeen het voorkasteel meer een deel van de romp.
In Engeland werd tijdens de regering van Hendrik VIII het onderdekse geschut ingevoerd,
onderin het zware, om de vijand schade aan de romp toe te brengen, bovenin het lichtere,
langere, dat verder droeg, om hem te beletten zo dicht te naderen dat het zware geschut
in werking kon treden. Dit lichtere werd in de bovenbouw en in het voorkasteel gevoerd.
Daar toch het einddoel enteren bleef, werden de kastelen zo hoog mogelijk opgetrokken
ter ondersteuning van de aanval.
Op den duur werden evenwel door de enorme uitbreiding van de zeevaart zoveel eisen
gesteld aan de zeewaardigheid van de schepen, dat de onhandige hoge opbouwen, die
teveel wind vingen, wel verlaagd móésten worden, zoals te zien is in fig. 6. Voor zijn
tijd was dit type toch eigenlijk nog te ouderwets. Het enteren had veel van zijn mogelijk¬
heden verloren, doordat het geschut beter werd en men op grotere afstand kon vechten;
daardoor werd de taak van het overhangende voorkasteel steeds minder belangrijk. Dat
de Engelsen dit in het laatste kwart van de eeuw goed inzagen bewijst fig. 8, waarbij
het voorkasteel geheel binnen de romp is getrokken en het uitstekende houtwerk nog
slechts als platform behoefde te dienen voor het behandelen van het touwwerk in het voor¬
schip. De offensieve functie van het voorkasteel was overgegaan in een in hoofdzaak
defensieve van de bak. De uitwerking van deze gedachte komt dan tegen de eeuwwisseling
tot uiting in schepen als die van figuren 8 en 9. Fig. 11 geeft tenslotte een idee van de
toestand zoals die van het begin van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw bleef bestaan, met
slechts veranderingen in proportie. De koopvaarders volgden steeds op bescheiden schaal
de veranderingen in de bouw van de oorlogsschepen; vandaar dat zij in oorlogstijd steeds
als aanvulling gebruikt konden worden.
Neem ik dus aan dat het galjoen van de 17e eeuw ontstaan is uit het overstekende voor¬
kasteel van de 16e, zo is dit uiteraard niet het enige, al is het wel een zeer belangrijk
onderdeel dat het profiel van de romp bepaalt. Het achterkasteel, dat reeds in het begin
van de 16e eeuw met de romp was vergroeid, maakte echter minder spectaculaire ver¬
anderingen mede dan het voorkasteel. Het volgde de tendens tot verlaging en verlichting,
die uit de tekeningen wel min of meer blijkt en die ik overigens zal belichten bij de indi¬
viduele beschrijving van de daarop voorkomende schepen en van andere met gelijksoor¬
tige karakteristieken.
de zuidelijke invloed verdrongen had. Daar te lande kon zich zo, mede door de erva¬
ringen, opgedaan in de oorlogen met Frankrijk en tijdens de ontdekkingsreizen van zee¬
vaarders als Drake en Hawkins, een volkomen zelfstandige scheepsbouw ontwikkelen,
voortbouwend op de reeds bestaande activiteiten op koopvaardij gebied. In de Lage Landen
zou men langere tijd enige Spaanse invloed kunnen verwachten, maar de scheepsbouw
ontwikkelde zich daar, omdat de handel zich aanvankelijk richtte op concurrentie met de
Hanze, meer in de richting van verbetering van het eigen en het Oostzee-type handels¬
schip. Van oorlogs-scheepsbouw dóór is mij weinig gebleken; de spaanse koningsschepen
zullen hoogstwaarschijnlijk wel in Spanje gebouwd zijn en het zullen zeker niet de grootste
en meest moderne geweest zijn die Spanje voor het Noorden wilde missen. Gezien de ont¬
wikkeling in Engeland en de uitgebreide onderlinge handelsrelaties zie ik dan ook, en dat
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Ik heb gemeend vijf perioden te kunnen onderscheiden waarbinnen de ontwikkeling van
het voorkasteel tot galjoen te volgen is. In de eerste periode, rond de eeuwwisseling,
ligt het vrij horizontaal boven de steven en daar vóór uitstekend, verbonden met de
romp door zijden waarvan de bekleding soms sikkelvormig is uitgevoerd. In de tweede
periode, de eerste helft van de 16e eeuw, wordt dit voorkasteel geïntegreerd in de romp,
volgt de zeeg, doch blijft boven steven en verschansing liggen. Tijdens de derde periode,
de tweede helft van de eeuw, zakt het tot het bovenste dek, komt dus in het verlengde van
de verschansing te liggen; tijdens de vierde, tegen de eeuwwisseling, zakt het verder tot
tussen bovendek en tweede dek, wordt wat eleganter en gesteund door een aan de steven
ontspruitende knie, tot het in de vijlde periode, het eerste kwart van de 17e eeuw de galjoenvorm aanneemt, die het nog lang zal behouden. Voor iedere periode geeft de teke35

ning karakteristieken, van handels- zowel als van oorlogsschepen: de nos. 1 en 2 van
de eerste, 3 en 4 van de tweede, 5, 6 en 7 van de derde, 8, 9 en 10 van de vierde en 11
van de vijfde.
Bij de keuze van de voorbeelden, die mijn mening moesten illustreren, heb ik mij laten
leiden door twee gedachten: (1) De datering van de gebruikte afbeelding moet met rede¬
lijke waarschijnlijkheid juist zijn. Met de clichés van boekillustraties sprong men in die
dagen zo wonderlijk om, dat vele ervan weinig vertrouwen verdienen. Contemporaine
schilderijen kwamen mij betrouwbaarder voor, omdat met de karakteristieken van de
romp minder fouten gemaakt kunnen worden door serieuse, doch ondeskundige schilders,
dan met die van bijvoorbeeld het tuig. (2) Wanneer ik een type niet aan de bron zelf kan
ontlenen, doch naar min of meer recente schrijvers moet verwijzen, dienen toch alleen
die afbeeldingen in aanmerking genomen te worden, waarvan de schrijver de bron ver¬
meldt, en wanneer er reden is aan te nemen dat de datering klopt. Ik meen dat de hierna
volgende voorbeelden wel aan deze eisen voldoen.
Tot de typen 1 en 2 behoort de bekende "kraeck" van de Vlaamse meester W. A. uit onge¬
veer 1470 (L. 99) die, hoewel enkele zuidelijke kenmerken in het tuig vertonend, toch
veel van de noordelijke karakteristieken draagt. Tekening no. 1 is daarop geihspireerd.
Als zonder twijfel noordelijke tegenhanger van dit type zou ik dót willen noemen, dat in
de LUbecker Mariënkirche de ondergang van de Bergenvaarder Hans Ben in 1489 voor¬
stelt (H. XXXII). Dit is een van de weinige afbeeldingen van een noordelijk (Hanze)-schip
Het verschilt in principe slechts in zover van het schip van W. A., dat de opbouwen wat
steviger zijn uitgevoerd en het overhangende voorkasteel al een neiging naar type 3 ver¬
toont. Als andere voorstellingen van waarschijnlijk wel noordelijke typen kan ik nog
noemen: een "hulk" uit de vloot van Louis XII (dus van rond 1500)(R.34), een frans schip
uit 1510 (R. 37), het "Schip van Sint Reynuit" uit 1520, voorkomend op een houtsnede in
's Rijks Prentenkabinet in het Rijksmuseum en een schip, de "Salvator", op een anonyme
houtsnede, voorstellende het profiel van Antwerpen uit 1515, volgens van Beylen (pag. 6)
waarschijnlijk aldaar gebouwd.
De grootte van deze schepen schijnt te variëren tussen matig en zeer groot. Landstrom
geeft zijn reconstructie van de kraak van W. A. een lengte van ongeveer 90 voet. De oor¬
logsschepen zijn uiteraard groter; tekening no. 2, geihspireerd op de "Sta Catharina do
Monte Sinai" (L. 110) van vóór 1520, krijgt van hem een lengte van rond 135 voet. Dit is
weliswaar een schip uit een zuidelijk gebied, maar ik stelde hiervóór reeds dat het ver¬
schil in uiterlijk van de basisvormen niet zeer groot geweest is en wellicht alleen te vin¬
den in de meerdere stevigheid van de noordelijke opbouwen.
Het zuidelijke type heeft Carpaccio dikwijls uitgebeeld, bijvoorbeeld bij (R. 35), rond
1480, terwijl andere voorbeelden zijn: een "kraak" uit de Middellandse Zee (A. 118), de
kraak uit een handschrift van G. Timbotta uit omstreeks 1450, in het British Museum
(A. 120), een schip op het schilderij van Venetië uit 1500 van Jacopo de Barbaris (L. 108)
en tenslotte het bekende Mataró-model in het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotter¬
dam dat ongeveer 1450 gedateerd mag worden. Bij de meeste van deze schepen zien we de
eigenaardige afsluiting van het voorkasteel door een in een gebogen lijn naar achter
lopend schot, dat een doorgang naar voor openlaat die de indruk van een poort geeft.
Ook "Sint Reynuit" heeft dit. Ik vraag mij af of dit toch een speciaal zuidelijk kenmerk
is. Hoewel de betrokken houtsnede Nederlands heet te zijn, zou de kunstenaar in 1520
bijvoorbeeld een in Antwerpen of Brugge waargenomen Portugees hebben kunnen afbeel¬
den. Het vóór de steven uitstekende deel van het voorkasteel wordt ondersteund door een
"uitlegger"-balk aan de top van de steven. Bij de oorlogsschepen werd in het voorkasteel
geschut opgesteld waartoe het boven de verschansing in de zijden open was.
Voor zover het achterschip te zien is hebben vrijwel al deze schepen ronde "billen"; de
zuidelijke zeker. Van de noordelijke is alleen bij het franse schip uit 1510 met zeker¬
heid vast te stellen, dat het (met nog enkele andere op het betrokken document) een vlak¬
ke spiegel heeft. Ook op het profiel van Antwerpen uit 1515 heeft een der redelijk grote
vrachtschepen vrij duidelijk een platte spiegel. Bij "Sint Reynuit" is dat mogelijk, maar
niet zeker. In het algemeen meen ik dus wel te mogen aannemen dat de ronde afsluiting
van het achterschip ook in het noorden tot rond 1520 de gebruikelijke was. De schepen
op de achtergrond van "Hans Ben" vertonen deze ook.
De rompvorm van de schepen type 3 en 4 begint men waar te nemen in de eerste helft
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van de 16e eeuw. Witsen beschrijft een eenvoudige vorm van een dergelijk schip in zijn
boek uit 1671, doch ook veel grotere komen voor, met zware en hoge opbouwen zowel
achter als voor. De soms grote aantallen dekken van het voorkasteel bleven voorzien
van verschansing met open ruimte in de zijden daarboven en met de mogelijkheid tot het
opstellen van geschut, hetgeen ook achter het geval was. Anderson geeft zo'n zwaar
engels schip van omstreeks 1540 (pag. 131) uit de Cottonian MSS in het British Museum,
met het voorkasteel weliswaar nog hoog boven de verschansing, maar toch al meestro¬
kend met de zeeg en één stevig geheel met de romp vormend. De oorlogsschepen waren
uiteraard zwaarder en hoger dan de handelsschepen, omdat men elkaar nog steeds van
dichtbij bestookte en een hoge aanvalspositie te scheppen zocht. Heeft schip no. 3 als
voorbeeld schepen die voorkomen op de kaart van Amsterdam, in 1538 door Cornelis
Anthonisz vervaardigd, no. 4 is min of meer een reconstructie van de bekende "Henry
Gr&ce &. Dieu", zoals die in 1546 herbouwd is (L. 116). Hierbij valt achter de fokkemast
(die steeds zeer voorlijk staat) het verhoogde dekje op, dat ik eerder vermeldde. Ook de
schepen van Cornelis Anthonisz, die in 1538 bij Amsterdam wel meest vrachtschepen
geweest zullen zijn, hebben dit bouwsel, zij het dat het tot een minimum hoogte geredu¬
ceerd is en naar mijn mening nog slechts als verdedigings-schans bedoeld kan zijn.
Andere voorbeelden van profiel type 3 en 4 zijn onder meer de beroemde "Jesus van
LUbeck" uit 1544 (H. XXIII), en enkele schepen, door Breughel rond 1550 getekend. Op
een prent die het beleg van Middelburg voorstelt tijdens de opstand tegen Spanje (1572)
komt een ouderwets type schip voor, dat ook in deze groep behoort, waarschijnlijk een
te hulp gehaalde grote koopvaarder, die dit verhoogde dekje ook heeft en dan daar weer
bewapend is. Bij Braun en Hogenberg, in 1572 uitgegeven, komen we op de stadsplannen
verscheiden schepen tegen waarvan ik aanneem dat zij een type vertegenwoordigen dat
niet geheel contemporain is, in verband met de tijd, nodig voor het vervaardigen van
een zo omvangrijk werk als de "Civitates Orbis Terrarum", zodat ik een "Razeyl",
voorkomende op de kaart van Hamburg (H. 74) op rond 1550 zou schatten. Dit lijkt mij
wel hét type van het flinke handelsschip uit het midden van de eeuw.
Al deze schepen hebben, voor zover zichtbaar, een platte spiegel; die is dus rond deze
tijd wel meer algemeen in gebruik gekomen. Zeer eigenaardig is evenwel dat vrijwel
alle schepen die voorkomen op de plattegrond van Amsterdam van 1544, door dezèlfde
Corn. Anthonisz. die hiervoor werd genoemd,ronde billen vertonen (C. 14) evenals trou¬
wens het bekende schip, ook van Breughel, dat wel een voorganger van de fluit lijkt
(L. 118). Het "Nederlands Scheepvaart Museum" vestigde echter mijn aandacht op een
zinsnede in Crone's "Onze binnenschepen" (Heemschutserie 1946, pag. 64), die wel
enige twijfel doet rijzen ten aanzien van de platte spiegels op het schilderij van Corn.
Anthonisz. van 1538. Dit is namelijk in de dertiger jaren van onze eeuw gerestaureerd,
mede van de schade in 1652 bij de stadhuisbrand ontstaan. Crone signaleert daarbij een
fout: men heeft de binnenvaarders zwaarden gegeven; de geloofwaardigheid van de platte
spiegels wordt, althans bij dit schilderij, daardoor mede wel aangetast.
Van het zakken van het voorkasteel tot in het verlengde van de verschansing zien we dan
bij de schepen van na 1550 verschillende voorbeelden. De kaart van Amsterdam uit 1597
door Pieter Bast laat uiteraard weer veel vrachtschepen zien, doch ook de beter bewa¬
pende schepen die op Indië voeren. No. 5 geeft een indruk van zo'n koopvaarder. De
bovenbouw achter is veel minder massaal geworden en werd lichter gemaakt door haar
naar het hoogste dek toe te versmallen, zó zelfs dat het op veel illustraties in boeken
over de ontdekkingsreizen uit die tijd, die natuurlijk niet altijd door deskundigen gete¬
kend zijn, dikwijls wel lijkt alsof de bovenspiegel in een punt uitloopt. Het voor de
steven uitstekende deel van het voorkasteel is dikwijls zeer kort en spits. Het verhoog¬
de "bakje", dat naar ik hiervóór meende vroeger op de oorlogsschepen tot aanvalsplaats
diende, krijgt hier, buiten haar defensieve functie, nog het karakter van een plaats die
meer beschutting biedt tijdens het navigeren dan het door de lagere ligging aan elke golf
blootgestelde voorkasteel. Deze ontwikkeling heeft zich in de tweede helft van de eeuw
zowel in Spanje en Frankrijk als in Engeland en hier te lande gemanifesteerd. In het
Museo Naval van Madrid berust een, nogal ruw, model dat Landström (pag. 112) in 1540
dateert, dat dit type reeds goed illustreert; en een frans oorlogschip van een kaart, vol¬
gens dezelfde schrijver uit 1545 (pag. 114) heeft de onderkant van het voorkasteel ook
reeds ter hoogte van onderkant verschansing. Voor onze streken vormen de schilderijen
van Breughel, die, naar men algemeen aanneemt rond 1565 gedateerd dienen te worden.
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verschillende voorbeelden, onder andere geillustreerd bij (L. 118) en bij Bass (pag. 246).
Tekening no. 6 geeft zo'n schip, dat nog wat ouderwets aandoet, met nog een voorkasteel
van drie verdiepingen, ook volgens Breughel. Deze geeft het voorkasteel dikwijls één
hoogte en het "bakje" twee daarboven. Dat is ook het geval met de engelse schepen,
waarschijnlijk in 1586 door Matthew Baker in tekening gebracht; deze tekeningen blinken
uit door een voor die tijd bijzonder heldere voorstelling van scheepsprofiel en doorsne¬
den, zij bevinden zich inde Pepysian Library (L. 244). Tekening no. 7 geeft een indruk
van de vooruitstrevende ideeën van deze scheepsbouwer. Het voorkasteel is geheel bin¬
nenboord getrokken; de vloeiende overgang van de dan ontstane "bak" naar het resteren¬
de deel van het oude voorkasteel, dat hier door een grote met de steven verbonden knie
wordt gesteund, doet reeds de evolutie voorzien naar het galjoen met open regelingen
van de eerste helft van de 17e eeuw. Mag men de tekening bij Hagedorn (XXIV) van de
"Grosze Adler von LUbeck” geloven, dan vertoont ook dit schip reeds in 1565 dergelijke
vooruitstrevende kenmerken. Een engels schip uit een boek van William Bourne (1574)
(A. 136) geeft een wat vroeger model, toch wel minder zwaar en hoog en, wellicht omdat
het een boek-illustratie is, van een wat ouderwets type, zoals ook de "Ark Royal" van
Howard nog in 1588 te zien geeft.
Tenslotte zakte het galjoen nog iets, evenals de stevenknie, die tevens zwaarder werd
uitgevoerd. Een prachtig voorbeeld van dit moderne schip geeft een model, dat in 1593
uit Vlaanderen aan Philips II werd geschonken en dat eveneens in het Museo Naval van
Madrid berust (L. 124). Wat resteert van het uitstekende voorkasteel is aan de zijden
opengewerkt en het ontstane galjoen wordt gesteund door een zware, eveneens openge¬
werkte knie. Dit schip, uiteraard een oorlogsschip, laat een verdere ontwikkeling zien
van de schepen van Matthew Baker. De open galerij achter, die tegen het einde van de
eeuw in zwang kwam, is ook op dit schip, dat wel de meest recente ontwikkeling in de
scheepsbouw voorstelt, aanwezig. Tekening no. 9 is daarnaar gemaakt. Het schip, door
Barentsz in 1594 getekend (L. 120), heeft ongeveer dezelfde karakteristieken als het
model in Madrid; de bak is iets lager en het achterschip is wel erg hoog opgetrokken.
De bekende "Hollandsehe Tuyn", een van onze eerste grote "schepen van geweld", dat
met de Engelsen de tocht naar Cadiz meemaakte, behoort ook tot deze groep. Het galjoen
heeft hier evenwel dichte zijden met daarboven een open "regeling" (fig. 8). Fig. 10
schetst een matig grote koopvaarder uit die periode, zoals er meer voorkomen op het
Amsterdams profiel, rond 1620 gegraveerd door Temini, doch waarvan de voorgrond
ontleend is aan een schilderij van Saenredam uit 1606. Deze koopvaarder vertoont het¬
zelfde soort galjoen, de bij het Spaanse model gesignaleerde galerij en het halfdek plus
hut (zonder bovenhut), dat hierna nog ter sprake komt bij de "Hollandsehe Tuyn".
In de vorm van het achterkasteel valt gedurende de eeuw minder principiële verandering
te constateren dan in het voorkasteel. Aanvankelijk een breed, vlak, direct achter de
grote mast gelegen deel van de romp, een of twee lagen hoog, werd het, vooral in de
oorlogsschepen en grote vrachtvaarders, al spoedig een massaal, doosvormig gevaarte
van soms vele lagen, meestal even hoog als het hoge voorkasteel, met een vlak front
direct achter de grote mast. De zijwanden waren uiteraard zo uitgevoerd dat, al naar
de bestemming van het schip, geschut kon worden gevoerd. Toen men zich er bewust
van werd dat de zware bovenbouwen de navigatie te veel beïnvloedden en teveel topzwaarte gaven, werden er pogingen ondernomen deze te verlagen en lichter te maken. Voor
wat betreft het voorkasteel zagen we dat dit wel succes had (mede in verband met veilig¬
heid en gevechtstechnieken), maar bij het achterkasteel werd er slechts in het laatste
kwart van de eeuw resultaat merkbaar. De bovendekken werden toen smaller, zoals we
hiervoor reeds zagen en ook werd verlichting gezocht in een verkleining van de ruimte,
zodat we bijvoorbeeld bij de "Hollandsehe Tuyn" een halfdek achter de grote mast in één
laag tegenkomen, met een hut geheel achterop. Maar aan de grote hoogte achter veran¬
dert toch nog weinig; daaraan wordt pas in de 17e eeuw iets gedaan.
De spiegels van de genoemde schepen zijn nog steeds vlak en op de meeste afbeeldingen
komt men bijna geen andere tegen; hetgeen nogal onbegrijpelijk is omdat de fluit, of een
gelijksoortig schip, met haar ronde achtereinde tegen het eind van de eeuw toch reeds
het normale handelsschip van middelbare grootte geweest moet zijn. Zelfs het hiervoor
genoemde panorama van Amsterdam van Temini, 1620/1606, vertoont nog geen enkele
fluit.
Het begin van de 17e eeuw geeft tenslotte een type te zien dat zich, met langzame de tail38

verbeteringen zoals een iets steilere stand van de steven, een meer gedrongen galjoen en
wat minder zeeg in de berghouten voor het verkrijgen van een laag achterschip, tot in de
19e eeuw heeft gehandhaafd. Een goed voorbeeld van dit type is het schip van de Verenig¬
de Oost-Indische Compagnie, rond 1630, dat in fig. 11 verbeeld wordt. De zijden van het
galjoen worden gevormd door louter "regelingen", die worden gedragen door een zware
knie die in de steven is opgenomen. De spiegel is vlak, zoals deze hier te lande, behalve
bij de fluiten, tot in het begin van d*e 18e eeuw blijft(dan wordt hij door de engelse
gewrongen spiegel verdrongen). De open galerij wordt later overwelfd en daarna geheel
in de constructie opgenomen.
Een aantal schepen onttrekt zich aan boven beschreven classificatie en dient hier toch
wel vermeld te worden. Het zijn de schepen die voorzien zijn van een "ram", die sterke
herinnèringen aan de galei oproept. In de eerste plaats zijn dat de galjassen, vrij vlakke
schepen met volledig zeiltuig en roeivermogen, met een verder van geen constructies
voorziene spoor, zoals Hendrik VIII die een tijd gebruikt heeft voor de oorlogvoering ter
zee (A. 132). We komen die ram echter ook tegen in de Middellandse Zee bij gewone oor¬
logsschepen zonder roeivermogen, met daarboven een al of niet over de steven hangend
voorkasteel, bijvoorbeeld bij de "Sao Joao" en de "Santa Ana", die beide voorkomen op
tapijten in Madrid, die de tocht naar Tunis in 1535 voorstellen (A. 128). Handelsschepen
bezaten deze ram of spoor evenwel soms ook, een enkele maal gecombineerd met een
zeer wonderlijk type voorkasteel (dat dan eigenlijk al "bak" genoemd kan worden). De
voorsteven loopt daarbij cirkelvormig omhoog tot boven aan de bak, die naar achter min
of meer de vorm van een ton heeft met een waarschijnlijk driehoekig dekje er boven op.
Breughel tekende dit type rond 1565 (H.XXV) en op Braun en Hogenberg's stadsplannen
komt het in dezelfde vorm voor bij Lissabon (R. 50), Stockholm (H. 71) en ... Gorcum.
In het noorden komt het dus blijkbaar ook voor. Worden de oorlogsschepen meestal galjoenen
genoemd, de handelsschepen van Breughel heten bij van Yk "Spaansche Kraaken of Gal¬
joenen", en Hagedorn noemt het bij hem vermelde schip "wellicht het Grote Karweel
(Stora Krafveln)", terwijl Morton Nance in de Mariner's Mirror 1912 over "vlaamse
hulken" spreekt. Naamsverwarring genoeg dus. Als laatste opmerking hierover moge
nog dienen dat Keble Chatterton in: "Sailing Ships and their Story" meent dat de ram van
de schepen van Breughel niet meer uitsluitend een aanvalsfunctie zou hebben, doch zou
dienen voor het behandelen van de fokkehalzen (pag. 213).
Het voorgaande heeft voor mijzelf een zeker logisch verband gebracht in de grote massa
beschikbare gegevens. Ik hoop dat dit ook voor andere in de bouw geïnteresseerden het
geval geweest kan zijn; ik ben er mij uiteraard van bewust dat verscheidene opvattingen
voor mijn persoonlijke rekening blijven. Een discussie hierover zou wellicht interessant
kunnen zijn.
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De koninklijke sloep-roeiers te Rotterdam, 29 - 30 maart 1841
Dr. H. J. de Graaf
Van het koninklijk bezoek aan Rotterdam in 1841, en de rol die daarbij door de konink¬
lijke sloep met zijn ere-sloeproeiers gespeeld werd, was reeds een en ander bekend na
het verschijnen van het feestelijk 'Gedenkboek der Inhuldiging van Koning Willem II
1840-1842' ('s Hertogenbosch, 1842) door dr. J.J.F. Wap. Deze voor zijn tijd fraaie en
kostbare uitgave bevat gekleurde lithografische afbeeldingen (door een zekere 'J.B.'
vervaardigd) van alle erewachten die bij deze bezoeken zijn opgetreden, dus ook van de
koninklijke sloep-roeiers te Rotterdam. Onbekend bleef tot dusverre het verslag van dit
laatste bezoek door het toenmalige hoofd van de Rijkswerf te Rotterdam, kapitein ter
zee Q.M.R. Ver Huell, aangetroffen in zijn 'Levensherinneringen', die zich in het
Rijksarchief te Arnhem bevinden (Archief Ver Huell, no. 58). Weliswaar deelt deze
marine-officier niet zo heel veel meer nieuws mede over de gebeurtenissen op 29 en 30
maart 1841, doch in zijn verhaal schuilt natuurlijk het persoonlijk karakter van een oog¬
getuige en deelnemer aan de feestelijkheden. Bovendien verstrekt hij enige inlichtingen
over het ontstaan van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub te Rotterdam. Daar boven¬
dien het omvangrijke boek van Wap niet in ieders handen is, loont het mijns inziens de
moeite om na te gaan, wat de rol van kapitein Ver Huell en zijn koninklijke sloep-roeiers
is geweest bij het koninklijk bezoek aan de Maasstad.
Toen het bezoek van Zijne Majesteit aan de 'tweede koopstad des Rijks' kon worden ver¬
wacht - wegens ongesteldheid van de vorst was de datum enige malen verschoven -, had
zich een erewacht-te-paard geformeerd, bestaande uit lanciers met een uniform in de
stadskleuren, groen en wit. Terecht moest een dergelijke groep als ridders vermomde
rotterdamse aristocraten het romantische hart van de koning aanspreken. Reeds hadden
enige kunstzinnige dames de borduurnaald ter hand genomen teneinde het kleurrijke
vaandel voor dit ruitergroepje te scheppen, toen Ver Huell op de Sociëteit werd aange¬
sproken door enige jongelui, die het plan opperden een erewacht-te-water te vormen,
wanneer de koning verkiezen mocht de Maas over te steken. Een twintigtal van hen was
reeds lang gewoon zich "in uren van ontspanning met roeivaartuigen te oefenen'. Ver Huell
bood zijn medewerking aan, en het duurde niet lang of men had 'twee en twintig jonge
heeren van de Fatsoendelijkste Familiën bijeen'; zij verzochten om een sloep teneinde
zich in het roeien te oefenen. Het Ministerie van Marine gaf toestemming, en de roeioefeningen begonnen met de sloep, waarmede indertijd koning Willem I placht te varen
wanneer hij zich naar Brussel begaf. De exercities stonden onder leiding van Ver Huell's
adjudant, luitenant-ter-zee L. de Madera. Wanneer het op de dag van het bezoek mooi
weer zou zijn, zou men de koninklijke sloep mogen gebruiken die te Rotterdam bewaard
werd. Bovendien liet Ver Huell op eigen kosten een zijden vaandel vervaardigen (roodwit-blauw met het stadswapen (?)), en bepaalde een dag, waarop deze standaard in de
grote zaal van zijn woning plechtig zou worden uitgereikt. De tweeëntwintig jongelui
waren bij die gelegenheid gestoken in een tenue, dat een ietwat veredelde matrozenuit¬
rusting voorstelde. Ver Huell hield bij de uitreiking een redevoering, en de president
van de ere-roeiers, J.R. Eek, antwoordde daarop in gepaste termen, en stelde de vlag
aan de standaarddrager ter hand 'met vermaning, dat eereteken nimmer te verlaten en
met zijn leven te verdedigen'. Vervolgens marcheerden de koninklijke sloep-roeiers
met hun standaard voorop naar de woning van hun president.
De eerste dag van het bezoek van de koning aan Rotterdam behoefde de sloep-roeiers nog
niet op te treden (uitgezonderd dan ten behoeve van een dejeuner aan boord van het fregat
'India' van de rederij A. van Hoboken & Zonen), daar Z.M. zich te lande onledig hield
met het inspecteren van de schutterij en de mariniers, opgesteld op de Boompjes, en met
het bezichtigen van de stedelijke merkwaardigheden. Ver Huell echter was nauwer bij
het bezoek van de koning betrokken, daar hij was uitgenodigd voor een diner, dat het
gemeentebestuur te vijf uur 's namiddags aanbood. De invitatiekaart vindt men nog tussen
zijn correspondentie in het Rijksarchief te Arnhem. Vóórdat deze maaltijd een aanvang
nam, kwam een der wethouders, die als ceremoniemeester optrad, hem berichten, dat
Z.M. hem bevolen had Ver Huell naast prins Hendrik (later bekend als 'de zeevaarder')
te plaatsen; 'dan zitten twee zeelui naast elkander' had de koning hem toegevoegd. Ook
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de president der koninklijke sloep-roeiers was aanwezig. 'Het was bij deze gelegenheid',
zo*verhaalt Ver Huell, 'dat de Prins mij raadpleegde omtrent het oprigten eener jacht¬
club, evenals in Engeland'. De Royal Yacht Club aldaar dateerde reeds van 1812, of¬
schoon het predicaat 'koninklijk' er pas in 1820 bij kwam. 'Ik verstoutte mij', zo ver¬
volgt onze kapitein, 'Z.K.H. eene goede uitslag te kunnen voorspellen, te meer daar
reeds de kiem eener zoodanige inrigting aanwezig was, de Koninklijke sloep-roeiers,
en dat wanneer de Prins het begeerde, ik gaarne het aan die Heeren zou mededeelen'.
Daarna beschrijft Ver Huell de aankomst van koningin Anna Paulowna ten stadhuize,
'schitterend van edelgesteenten', de allerellendigste toneelvoorstelling inde rotterdam¬
se schouwburg aan de Coolsingel, en de bezichtiging der feestverlichting met vetpotjes
en lantarens.
De volgende morgen zou het grote marinefeest beginnen. De koninklijke sloep-roeiers
stonden voor het hoofdgebouw van de Rijkswerf opgesteld. De schepen op de Maas waren
rijk met vlaggen versierd; de bark 'Neerland's Koning' van A. van Hoboken & Zonen bij¬
voorbeeld liet meer dan driehonderd enkel nederlandse vlaggen wapperen. Voorafgegaan
door de reeds genoemde erewacht-te-paard reden koning en koningin de werf op tot voor
de grote zaal. Daar werden de koninklijke sloep-roeiers aan H. H. M.M. voorgesteld.
Toen de koning informeerde, wie er in het deel van het gebouw, waar men zich voor
bevond, woonde, antwoordde Ver Huell: 'indien het Uwe Majesteit bevalt, ik'. De koning
antwoordde daarop: 'o ja, dat is waar, zederd de dood van admiraal Ruysch' (deze was
in 1839 gestorven; hij was voorlopig opgevolgd door Ver Huell, die geduldig wachtte op
een officiële aanstelling, die echter pas in 1842 los kwam). Daarop begaf het koninklijk
paar zich gearmd naar de staatsiesloep, teneinde bij de oostindiëvaarder 'India' aan
boord te leggen. De koninklijke sloep-roeiers deden het uitstekend. Met één slag vielen
de twintig riemen in het water. De standaarddrager stond naast de luitenant de Madera,
die de sloep stuurde. Op stroom was het een fraai gezicht. Ontelbare bootjes met dames
en heren bedekten ter plaatse de Maas. Alle schepen losten saluutschoten, overal zag
men vlaggen en wimpels tussen wolken van kruitdamp. De koning gaf meermalen zijn
goedkeuring te kennen over het 'zoo echt zeemansroeien der Heeren'. Een tweede sloep,
bemand met roeiers van de werf, volgde met een deel van het gevolg van de koning.
De koning was in een ogenblik de valreep van de 'India' op, terwijl de koningin eri de hof¬
dames met een 'scheepsstoel' omhoog werden gehesen. Aan dek wachtte de familie van
Hoboken van Rhoon en Pendrecht de vorst op. Men bracht een uur door met de bezichti¬
ging van het schip. Daarna sprak de koning: 'Ver Huell, wij moeten de koningin eerst
na de werf terugbrengen, wij moeten galante ridders zijn'. 'Sire', antwoordde Ver Huell,
'de bloem der Ridderschap staat voor mij. De bevelen Uwer Majesteit zullen opgevolgd
worden'. Ver Huell verzekert, dat dit géén vleierij was, doch oprecht gemeend. De
koning riep toen aan de trap van de kajuit, waar Hare Majesteit zich bevond: 'Anne,
Anne, allons dans votre cage 4 perroquet'. waarna de koningin het eerst werd overgezet
in de koninklijke sloep. Er woei een 'frissche koelte', zodat de vorstin opmerkte: 'je ne
crois pas, que j'aurai le mal de mer'. Maar door het groot aantal sloepen van nieuws¬
gierigen was er bijna geen doorkomen aan. Ver Huell verzocht vriendelijk wat uiteen te
gaan; zonder veel resultaat, want een bootje 'met fatsoendelijke burgers, vrouwen en
mannen' scheen dit verzoek te willen trotseren, terwijl de twee roeiers Ver Huell vrij
onbeschoft aankeken, zodat deze zich gedrongen voelde te zeggen: 'Heeren koninklijke
sloep-roeiers, doopt die dames eens'. 'Ik hoefde het niet twee malen te herhalen; met
één riemslag waren de vrouwen doorweekt en schreeuwden om uit de weg te komen, tot
niet weinig vermaak van de Koning, alhoewel de goede Koningin eenig medelijden
betoonde'.
Zodra de koningin was afgezet en naar Den Haag afgereden, keerde de koninklijke sloep
met de vorst terug naar het Etablissement Fijenoord, waar Z.M. door de Commissaris¬
sen van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij met een toespraak werd ontvangen.
De koning bezichtigde daarna gedurende twee uren het bedrijf; zo bekeek hij onder ande¬
re enige delen van de machine van het in aanbouw zijnde raderstoomschip 2de klasse
'Bromo'. Daar Ver Huell hierover toezicht houdend commissaris was, vermaande de
koning hem: 'Je maakt, Ver Huell, dat het goed is'. Toen men aan boord was van de
'Antwerpen', een onlangs door de Maatschappij gebouwd stoomschip, verzocht directeur
Roentgen om het schip de naam 'Willem II' te mogen geven. Z.M. stemde daarin toe, en
in een ogenblik prijkte de nieuwe naam op de raderkast. Met dit stoomschip zou de
41

koning met de prinsen de Maas op en neer varen. Tegen Ver Huell zei de koning:'Ver
Huell, ik wil met de 'Leeuw' (d. i. het in 1827 op de marinewerf te Rotterdam gebouwde
Koninklijk rader stoomjacht) ons Stoomjagd niet verzuipen'. 'Daar is geen gevaar bij,
Sire', luidde diens rustig antwoord. Aan boord van de nieuwe 'Willem II' werd een
prachtige collation gebruikt, zowel in het paviljoen als in de grote kajuit. Bij vergissing
nam Ver Huell in de haast om niet te laat te komen met de zijnen in de kajuit plaats, die
voor de koning was bestemd, doch deze wenste de heren 'smakelijk eten' en ging met de
prinsen naar het paviljoen op het dek. Bij het voorbij varen van de 'Willem II' salueerden
alle op de stroom liggende schepen.
Intussen was het weer onstuimig geworden, regen en harde z. w. -wind. De koninklijke
sloep lag intussen opzij, en de bemanning daarvan was niet erg tevreden, toen zij hoorde
dat Roentgen van plan was met het stoomschip naar de werf te varen om daar te meren.
Ver Huell, die dit bemerkte, lichtte de adjudant van de koning, generaal Evers, in. Deze
deelde het de koning mede, die daarop Ver Huell riep en zei, in weerwil van de harde
regen en wind: 'Ik wil in de sloep, ik verlaat mijne Jongelui niet'. Dezen reageerden
hierop met een luid 'leve de Koning'. Daar de koning jas noch mantel aan had, sloeg Ver
Huell Z.M. het rood scharlaken schootskleed om het lijf, dat de regen enigszins keerde.
Op de werf nam de koning afscheid van Ver Huell, bedankte de roeiers in zeer vleiende
bewoordingen, schonk aan hun president een kostbare ring, en hiermee was het feest
afgelopen. Ver Huell, die geen sterke gezondheid gehad schijnt te hebben, was nat en erg
vermoeid, maar wilde toch niet de uitnodiging van de koninklijke sloep-roeiers afslaan
om met hen te gaan dineren aan boord van de 'India', waar ook de hele familie van
Hoboken zich bevond. Het was een middagmaal, louter bestaande uit gerechten die reeds
een Indische reis achter de rug hadden - zelfs zalm, die nog een goede smaak had.
De volgende dag, 31 maart, boden de sloeproeiers Ver Huell opnieuw een diner aan, in
het HÖtel des Pays-Bas, waar de koning die nacht gelogeerd had. Ook de burgemeester
van Rotterdam zat aan. Spijzen en wijnen lieten niets te wensen over. Bij het dessert
stelde Ver Huell een toast in. Daarop kreeg luitenant-ter-zee de Madera een geschenk,
namelijk een gouden snuifdoos met opschrift. Een heildronk op Ver Huell en de burge42

meester volgde. Tijdens het springen van de champagnekurken maakte Ver Huell van de
gelegenheid gebruik om te verdwijnen, hij was doodop. Enige dagen later werd de bij het
bezoek van koning Willem II op de sloep gevoerde standaard naar de Rijkswerf overge¬
bracht. Dit gebeurde plechtig door de sloeproeiers, en costume. Het embleem werd aan
een kolom in de wapenkamer opgehangen, waar ook de naamlijst van de roeiers prijkte.
Men zou nu denken, dat men in Rotterdam spoedig is overgegaan tot de oprichting van
een nederlandse yacht-club. Niets is echter minder waar. Er zijn meer dan drieëneenhalfjaar voorbij gegaan eer daarmede een begin is gemaakt, en niet op rotterdams ini¬
tiatief, doch op dat van prins Hendrik 'de zeevaarder'. Ver Huell geeft in zijn Herinne¬
ringen geen verklaring voor dit lange uitstel. Blijkbaar voelt hij er zich een beetje ver¬
legen mee, want zijn zwijgen over deze drieëneenhalf jaar uitstel schrijft hij toe aan
geheugenverlies. 'Alles wat er na die tijd is voorgevallen, staat mij verward voor den
geest', schrijft hij in zijn Herinneringen. Hij kan zich nog slechts herinneren dat prins
Hendrik de zaak van de yacht-club weer ter hand heeft genomen,, en dat dit met het
gewenste succes bekroond werd. In zijn gedrukte beschrijving evenwel van de oprichting
van deze yacht-club, die in 1848 verscheen in de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk
het Zeewezen en de Zeevaartkunde, weet hij nog heel wat over dit glorieuze feit mede te
delen.
In december 1845 zond de prins zijn adjudant, luitenant-ter-zee J. May naar Rotterdam
met het plan om een roei- en zeilvereniging op te richten. Wendde hij zich daarbij tot
Ver Huell persoonlijk? Hoe het zij, de gewezen koninklijke sloep-roeiers kwam weer
bijeen, en de heer May las hun een officiële missive van de prins voor waarin de prins
zijn bedoeling uiteenzette. Allen verklaarden zich bereid aan het plan van Z. K. H. mee te
werken, en men besloot maar direct om de prins het levenslang voorzitterschap van de
vereniging aan te bieden, hetgeen wat aan de vroege kant was. De prins aanvaardde dit
echter met veel genoegen, en op een volgende vergadering was hij in persoon aanwezig.
Hij had intussen reeds statuten meegebracht, en deze werden besproken. Het doel van de
vereniging zou tweeledig zijn: 1. eenvoudige jongelieden te leren goed en handig met roei¬
en zeilvaartuigen om te gaan, ter vorming van bekwame zeelieden, en 2. de bouw van
deze roei- en zeilvaartuigen te bevorderen. Ter aanmoediging van een en ander zouden
wedstrijden worden uitgeschreven, die echte volksfeesten te water zouden moeten zijn.
(Op den duur hebben deze waterfestijnen een zéér grote plaats in het bedrijf van de ver¬
eniging gekregen). Ook werd de naam van de vereniging besproken, doch een beslissing
daarover werd nog even uitgesteld in verband met het aangevraagde beschermheerschap
van de koning. Tenslotte werd er een voorlopig bestuur van zeven leden benoemd, dat de
zaken zou regelen totdat op een algemene vergadering een vast bestuur zou worden geko¬
zen.
Tot groot genoegen van de prins was er hierna een grote toeloop van nieuwe leden, doch
het doelwit van de prins lag hoger: de vereniging diende een nationaal karakter te krijgen
en zich niet tot Rotterdam te beperken. In de eerste plaats dacht men aan een uitbreiding
naar Amsterdam. Toen daarom in januari 1846 de eerste statuten werden gedrukt, werd
een dozijn daarvan naar de burgemeester van Amsterdam gezonden.
Op 5 januari 1846 aanvaardde de koning het beschermheerschap, waardoor tevens de
naam kwam vast te staan: Koninklijke Nederlandsche Yachtclub; het bericht verscheen
in de Staatscourant. Toen op 21 februari 1846 de eerste algemene vergadering van de
vereniging werd gehouden, waren er negenennegentig leden. Prins Hendrik aanvaardde
nu officieel het levenslang voorzitterschap. Ook werden de statuten officieel aanvaard, zij
het met enige kleine wijzigingen. De naam 'Yachtclub' bleef gehandhaafd, hoewel er uit
de vergadering door de heer E. van Rijckevorsel bezwaar werd gemaakt tegen de 'y' in
dat woord, die hij blijkbaar té engels achtte. Het voorlopig bestuur trad af, en werd ver¬
vangen door een definitief: vice-voorzitter Tromp, en zeven leden: Ver Huell, Hudig, van
Hoboken, Eek, Huidekoper, van Overzee en van Vollenhoven, klinkende namen uit de rotterdamse aristocratie. Nieuwe leden zouden ook pas na ballotage worden aanvaard. Aan
de leden werd zelfs een kostuum voorgeschreven: blauwe rok met koperen ankerknopen.
Op de tweede algemene vergadering, 13 maart 1846, stelde de prins prijzen beschikbaar
voor een eventuele wedstrijd. Het ledental was inmiddels gestegen met eenendertig leden,
van welke elf buitenlanders waren.
De eerste zeilwedstrijd op de Maas vond plaats op 10 juni 1846, het bleek een geweldig
succes. Dankzij het optreden van de politie werd de feestvreugde niettegenstaande de
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geweldige volkstoeloop geen ogenblik verstoord. Tevens werd nu weer eens het oorspron¬
kelijke plan overwogen om jongens 'uit de heffe des volks' zeilen en roeien te leren, op¬
dat zij niet door hun rondzwerven op straat hun tijd zouden verbeuzelen en kattekwaad
uithalen. Helaas toonde tijdens het diner na de wedstrijd de rotterdamse elite zich niet
van haar beste zijde. De reeds vermelde heer van Rijckevorsel dronk te veel, en raakte
handgemeen met Ver Huell, wiens schouder door een val op straat enige tijd geleden,
waarbij de arm uit de kom was geschoten, nogal pijnlijk was. En ddt in tegenwoordigheid
van de koninklijke prinsen, die haastig naar een aangrenzend vertrek werden overge¬
bracht! Het slot van het lied was, dat de heer van Rijckevorsel persoonlijk zijn excuses
aan Ver Huell moest aanbieden, en als lid van de vereniging geschrapt werd.
Aldus de eerste, ietwat stormachtig besloten wedstrijd van de Koninklijke Nederlandsche
Yachtclub.
Van de tocht der koninklijke sloep over de Maas vervaardigde Q.M.R. Ver Huell, die
zijn tekentalent de laatste jaren door avondlessen op de Rotterdamse Tekenacademie nog
had ontwikkeld, een grote gekleurde tekening met veel schepen, sloepen, vlaggen en
kruitdamp, en wel in tweevoud. Eén exemplaar stuurde hij naar Den Haag aan de koning,
het andere behield hij voor zichzelf (dit exemplaar wordt thans in het Arnhemse Gemeen¬
temuseum bewaard). Op 11 september 1841 liet de koning voor het geschenk dank zeggen.
De tekening werd in een van de kamers van de koningin opgehangen. Z.M. zou voor Ver
Huell's tekentalent veel bewondering hebben gehad. Op de tekening ontwaart men links
van het midden de koninklijke sloep met de standaard en de sloeproeiers; geheel links
ligt de rijk gepavoiseerde oostindiëvaarder 'India', terwijl men rechts de nieuwe stoom¬
boot 'Willem-II' ziet; verder veel bootjes met nieuwsgierigen. (Reeds eerder had Ver
Huell zich aan een dergelijk historisch stuk gewaagd, namelijk een voorstelling van het
vertrek van de rotterdamse schutterijen naar Brabant in oktober 1830. Van deze tekening
is zelfs een lithografie gemaakt, die Ver Huell echter weinig kon bekoren).

Eine ’Nophretete’ unter den Schiffsmodellen. Bericht fiber die Entdeckung eines
bislang unbekannten Schiffsmodelles aus dem Jahre 1617.
Schiffbau-Obering. W. Jaeger, Duisburg.
Seit altersher wird dem Objekt Schiffsmodell eine besondere Bedeutung zugemessen.
Waren es bei den Babyloniern KultgerStschaften, bei den Xgyptern Grabbeigaben, die den
Toten die Fahrt in der Unterwelt erleichtern sollten, so warden es in der Neuzeit (im
Sinne des Wortes Modell) verkleinerte Wiedergaben des technischen Objektes 'Schiff'.
Aus den vielen Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte sind uns die ersten als Modell
anzusprechenden Schiffsnachbildungen aus hgyptischen Grabbeigaben bekannt geworden.
Nach dieser Zeit sollten mehr als eineinhalb Jahrtausend vergehen bis wieder vergleichbar
gute Beispiele der Modellbaukunst in unser Blickfeld gelangten.. Ihre Anzahl ist aber
anfangs sehr gering. So können die seit etwa der Mitte des 15. Jahrhunderts bekannt
gewordenen Modelle bis 1600 an zwei Handen abgezhhlt werden. Eine etwa gleich grosze
Zahl finden wir dann bis etwa 1650. Erst nach dieser Zeit steigert sich die Anzahl, so
dasz wir einen einigermaszen guten Überblick Uber die Entwicklung des Schiffsbaues und
auch des Schiffsmodellbaues erhalten können.
Seit wann Schiffsmodelle im Sinne unseres heutigen Verst&ndnisses gebaut wurden, ist
unbekannt, und wird auch wohl unbekannt bleiben. Dieses liegt im wesentlichen daran,
dasz das Modell (und hier besonders das getakelte Segelschiff) einmal aufgrund seines
Baumaterials Holz und Textil, zum andern aber auch wegen seiner Sperrigkeit, sehr
empfindlich gegen jegliche UmwelteinflUsse ist. 1st ein (Segel)Schiffsmodell erst einmal
der Beschhdigung irgend einer Art preisgegeben, so verliert der Eigentllmer meistens
sehr schnell das Interesse daran, und die Zerstörung wird durch Nichtbeachtung des
Objektes noch beschleunigt. Dieses mag wohl mit als ein Hauptgrund dafür angesehen
werden warum uns aus der Zeit vor etwa 1650 so wenig Modelle Uberliefert worden sind.
So kann man immer wieder feststellen, dasz Modelle wegen ihrer Beschhdigung auszer
Sichtweite gebracht wurden, auf dem Boden oder in einem Schuppen landeten, und dann
nach einigen Jahren des vollstSndigen Zerfalles - wie Notizen in Ratsakten oder Kirchenbilchern verkUnden - vernichtet wurden.
Daher musz es wohl auch als ein besonderer GlUckfall angesehen werden, wenn es heute
noch möglich ist ein bislang völlig unbekanntes Modell aus dem ersten Viertel des 17.
Jahrhunderts zu entdecken. Handelt es sich dann noch um ein Modell, das wegen der
GUte seinesgleichen sucht, so wird hierdurch unser Wissen Uber den Schiffbau und die
Takelkunde vom Anfang des 17. Jahrhunderts wesentlich erweitert. Nach den durch die
Restaurierung gewonnenen Erkenntnissen kann die Wieder entdeckung ohne Übertreibung
- dem Sprachgebrauch der Archeologen folgend - als ein 'Jahrhundertfund' bezeichnet
werden. Gleichfalls ist nach Absehlusz der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten
die Feststellung zu treffen, dasz es sich bei dem Modell, nach Wiederherstellung der
alten Schönheit, um eine 'Nophretete' unter den derzeit bekannten Schiffsmodellen han¬
delt. Dieses Kleinod der Schiffsmodellbaukunst soli nun im Nachfolgenden vorgestellt
werden.
Auffindung des Modelles
Zuerst wird man sich fragen wie es kommt, dasz ein so schönes und sowohl aus technisch-historischer als auch aus kunsthistorischer Sicht wertvolles Modell aus der ersten
Hhlfte des 17. Jahrhunderts der Schiffbauforschung bislang unbekannt blieb. Diese Tatsache ist auch dem Berichterstatter unerklarlich, zumal das Modell Uber mehr als 350
Jahre immer an demselben Ort (in der Kirche zu Landkirchen auf Fehmarn) und damit
fUr jedermann zuganglieh aufgehSngt war. Dieses anderte sich erstmals nach einem so
langen Zeitraum der UnberUhrtheit im FrUhjahr 1972, als der Eigentllmer, der Kirchenrat der Gemeinde Landkirchen, die Genehmigung erteilte das Modell von seiner AufhSngung herunterzuholen um es fUr die Olympia-Ausstellung 'Mensch und Meer' im Som¬
mer 1972 nach Kiel zu UberfUhren. Da das Modell bislang nie in einschlhgiger Literatur
auf dem Gebiete der Schiffbau- oder Schiffahrtsgeschichte vorgestellt geworden ist, sah
es auch der Berichterstatter hier zum ersten Male. Auf der Ausstellung in der Kunst-
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halle der Stadt Kiel war das Modell frei aufgehangt zur Schau gestellt, und der Schiffskörper hing etwa 1. 80 bis 2. 00 Meter Uber dem Fuszboden. Im Ausstellungskatalog wurde es als 'Kriegsschiff des 17. Jahrhunderts, Kirchenschiffsmodell, 1659 (?)' ausgewiesen.
Die fllr ein Modell aus der Mitte des 17. Jahrhunderts ausgesprochen gut nachempfundene
Form des Schiffskörpers, sowie der unter diekem Kalkfarbenanstrich noch eben erkennbare reichhaltige figilrliche Schmuck weckten das Interesse des Berichterstatters. So
wurden bei genauerer Betrachtung viele Details sichtbar, die das stark verschmutzte
und damit wenig attraktive Modell nicht nur als ein sehr wertvolles Objekt kennzeichneten, sondern auch die Datierung von 1659 fragwürdig erscheinen lieszen. Aufgrund der
intensiven Besch&ftigung mit dem Schiffbau und der Takelkunde der ersten Hhlfte des 17.
Jahrhunderts, in Zusammenhang mit den Untersuchungen fllr das sog. 'Peller-Modell'
von 1603 1) in den Jahren 1967 bis '69, kam der Berichterstatter zur Überzeugung, dasz
das Modell aufgrund vieler Fakten in einen frtiheren Zeitraum eingeordnet werden muszte.
Hier gab eine auf dem Oberspiegel eingeschnitzte, damals nur schwach erkennbare
Jahreszahl einen Anhalt, die bislang als '1659' gedeutet wurde, aber bei genauerer
Betrachtung auch als '1617' (?) gelesen werden konnte. Diese Jahreszahl hhtte durchaus
dem im Modell dargestellten Schiffstyp entsprochen. Die vorerst noch mit einem Fragezeichen versehene Jahreszahl konnte durch die Untersuchungen im Verlauf der Restaurierungsarbeiten bestatigt werden. Obwohl in einschlagigen Kreisen bislang allgemein
die Auffassung vertreten wurde, dasz wohl alle wertvollen, zeitgenössischen Modelle,
vor allem aus dieser fllr Schiffsmodelle relativ frlihen Zeit, bekannt seien, so war mit
diesem Objekt doch noch ein Modell entdeckt, das aus wissenschaftlicher Sicht von
besonderem Wert ist. Es stammt namlich aus einem Zeitraum, in dem bezllglich zeitgenössischer Modelle ein groszes Vakuum herrscht. Aufgrund voriaufiger Vermutungen
und aus der Feststellung, dasz das stark von Holzwurm in Mitleidenschaft gezogene
Modell in der Ausstellung so ungllnstig aufgehangt und dem Zugriff der Ausstellungsbesucher preisgegeben war, setzte sich der Berichterstatter mit dem zustandigen Landesamt
ftlr Denkmalpflege in Kiel in Verbindung und bat um eine Sofortmasznahme, die ersteinmal das Modell dem direkten Zugriff der Ausstellungsbesucher entziehen sollte. Gleichzeitig wurde das Landesamt auf den zu vermutenden Wert des Modelles aus technischhistorischer und kunsthistorischer Sicht aufmerksam gemacht.

Modell ’Lübeck, 1617’:
nach der Restaurierung, Ende 1973

Modell 'Lübeck, 1617':
Seitenansicht des Hecks: nach der Restaurierung,
Ende1973

Initiative des Landesamtes fUr Denkmalpflege, Kiel.
Da wervolle, zeitgenössische Schiffsmodelle nicht sehr oft zur Restaurierung anfallen
und auch beziiglich der Behandlung immer etwas besonderes darstellen, war das Landes¬
amt fUr den Hinweis und die erste Begutachtung des Berichterstatters dankbar. Es entschlosz sich das Modell nach Beendigung der Ausstellung nicht sofort nach Landkirchen
zurückzugeben, sondern erst einmal eine oberflachliche Untersuchung vorzunehmen und
vor allem eine Sicherung vor weiterem Zerfall des stark vom Holzwurm beschhdigten
Modelles einzuleiten. Erste Untersuchungen bestatigten die Vermutung bezllglich des
zeitgeschichtlichen Wertes aus schiffbautechnisch-historischer Sicht. Nach grllndlicher
Voruntersuchung und unter Abwagung aller Möglichkeiten entscheid sich dann das Landes¬
amt im Herbst 1972 zu einer umfassenden Restaurierung des Modelles. Besonderer Dank
sei an dieser Stelle dem Denkmalpfleger Herrn Dr. W. Teuchert ausgesprochen, der
die Restaurierung leitete und sich immer wieder fUr die Lösung auftretender Probleme
einsetzte. Als Arbeitsumfang wurde festgelegt, dasz neben der handwerklichen Arbeit
am Schiffskörper und der Takelage das Modell auch zum Zwecke einer Dokumentation
vermessen und in Zeichnung gebracht werden sollte. Die Konservierung und Restaurie¬
rung des Schiffskörpers und der Segel Ubernahm das Landesamt fUr Denkmalpflege,
whhrend die Vermessung des Modelles und die Takelarbeit dem Berichterstatter tibertragen wurde.
Dokumentation, Konservierung und Restaurierung.
Wie schon eingangs erwiihnt, handelte es sich bei dem Objekt um ein hangendes Schiffsmodell, einen Typ also der heute vielfach allgemein als 'Votivschiff' bezeichnet wird.
Diese Bezeichnung trifft hier aber nicht zu, denn wie die Untersuchungen ergaben, war
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Modell ’Lübeck, 1617’:
Teil des Unterwasserschiffes mit Bemalung und Schriftband, Steuerbord mittschiffs:
nach der Restaurierung, Ende 1973
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ursprllnglich nicht an eine derartige Verwendung gedacht. Das Modell sollte vermutlich
der Stadt LUbeck als reprhsentatives DekorationsstUck dienen.
Das Modell ist von der Bugsprietspitze bis zur Hinterkante des Oberspiegels 111,5 cm
lang, von Unterkante Kiel bis Groszbramstenge-eselshaupt 115 cm hoch, und Uber
Groszrah 61 cm breit. Wegen dieser voluminösen Ausmasze und vor allem wegen möglicher Transportbeschadigungen des empfindlichen Objektes wurde beschlossen das
Modell keinem weiteren Standortwechsel zu unterziehen und alle Arbeiten von Aufmasz
Uber die Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten bis zum Wiederauftakeln und der
endgUltigen Fertigstellung in der Restaurierungswerkstatt des Landesamtes fllr Denkmalpflege in Kiel durchzufUhren.
Mit der Fundzustandsaufnahme und dem Modellaufmasz wurde im Oktober 1972 begonnen.
Aufgrund der Voruntersuchungsergebnisse mit Feststellung der Schaden, infolge starken
Holzwurmbefalles, wurde der Entschlusz gefaszt die nach mehr als 250 Jahren (auf ein
spater freigelegtes Renovierungsjahr 1724 bezogen) sicherlich vertretbare Restaurierung
so umfassend wie möglich durchzufUhren.' Als Ziel wurde die Freilegung der ersten
Fassung (Bemalung) und eine weitgehende Sicherung des Objektes angestrebt. Dieser
Entschlusz betraf in starkem Masze die Takelage, deren Beschadigung sich doch als
umfangreicher erwies als ursprUnglich vermutet worden war. Das Tauwerk war durch
Staubfrasz, partiellen Anstrich und mechanische Beschadigungen so sehr beschadigt,
dasz eine aus demkmalpflegerischer Sicht anzustrebende Wiederverwendung des alten
Materials nach dieser so umfassenden Restaurierung nicht vertretbar erschien. So entschlosz sich das Landesamt zur Abnahme aller Segel, der Grosz- und Fockstenge mit
ihren Bramstengen und zur Herausnahme des Besahnmastes und des Bugsprietes mit
Stenge 2). Es blieben also nur Grosz- und Fockuntermast mit ihren Wanten und Stagen
stehen, um wenigstens einen Teil der alten Substanz zu erhalten. Der ursprUngliche
Arbeitsumfang wurde noch dahingehend erweitert, dasz neben der schriftlichen und
zeichnerischen Dokumentation ebenfalls eine umfassende Konservierung und Restaurie¬
rung der gesamten Takelage, einschlieszlich der Neufertigung des gesamten Tauwerkes
oberhalb der stehengebliebenen Untermasten erfolgen sollte. Hierbei war auch zu
berilcksichtigen, dasz offensichtliche Fehler in der Takelage, die möglicherweise bei
der 'Renovierung 1724' eingebracht waren, nach heutiger Kenntnis der Takelkunde auf
Takelungselemente vom Beginn des 17. Jahrhunderts zurllckgefUhrt werden sollten. Die
angefertigte Dokumentation ermöglicht eine jederzeitige Kontrolle der getroffenen Masznahmen.
Der Schiffskörper.
Im Modell wird ein rahgetakelter Dreimaster mit zwei durchlaufenden Kanonendecks aus
der Zeit vor 1617 dargestellt. Die Lange des Schiffskörpers, Uber Steven gemessen,
betragt 71, 5 cm. Im Hinblick auf den Verwendungszweck als hangendes Modell ist der
Schiffskörper nicht 'vorbildgetreu' gebaut. Er weist jedoch im Profil die Charakteristiken der Zeit auf. Dieses bezieht sich besonders auf den stark nach achtern auflaufenden Sprung mit zwei gebrochenen Gangen, die offene Seiten- und Heckgalerie, das weit
auslagende Galion mit einer Figur (Seepferd) und die typischen Galionsregelingen der
ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Die Berghölzer folgen noch dem Sprung der
Decks. Aus diesem Grunde liegen die Pforten auch noch zwischen den Berghölzern ohne
sie zu zerschneiden. Auf dem Unterdeck (Hauptdeck) sind zweimal 9, auf dem durch¬
laufenden Oberdeck zweimal 7 Pforten angeordnet. Das Unterdeck ist achtern gebrochen,
so dasz eine Pforte (im Bereich der Konstapelkammer (?)) tiefer liegt. Auf dem gleichen
Deck liegen zwei nach achtern gerichtete Pforten im Unterspiegel 3). Damit hat das
Schiff insgesamt eine Bewaffnung von 32 Kanonen, zuzUglich 2 Heckkanonen 4). Neben
den beiden durchlaufenden Kanonendecks sind vorhanden: ein Backdeck, ein Halbdeck beide mit offener Grating - und ein HUttendeck. Diese Decks waren frUher alle mit
Schotten, die an Steuerbord und Backbord je einen Durchgang hatten, abgeschlossen.
Vorhanden sind heute nur noch das Schott des Huttendecks und das an Achterseite Back¬
deck. Da beide aber die gleichen Charakteristiken aufweisen, ist anzunehmen dasz die
fehlenden Schotte gleichartig waren.
Dem Typ des hangenden Schiffsmodelles entsprechend ist das Überwasserschiff vermutlich
etwas Uberhöht dargestellt, wahrend das Unterwasserschiff verkleinert wurde. Letzteres
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gilt auch fUr die Breite des Schiffes.
Die Takelage.
Sie besteht aus vollgetakeltem Grosz- und Fockmast, Besahnmast mit Rute und Kreuzmarssegel, sowie Bugspriet mit Blinde und Sprietstengesegel. Vermutlich aus dekorativen GrUnden wurden Besahnsegel, Groszsegel und Blindesegel untergeschlagen. Die
Überhöhung der Takelage ist so bemessen, dasz durch die perspektivische Verkilrzung
aus schrager Unteransicht eine den wirklichen Verhaitnissen angenaherte Wirkung
erzielt wird 5). Es wUrde im Rahmen dieses Berichtes zu weit fUhren die vielen am
Modell dargestellten, aus technisch-historischer Sicht interessanten Details aufzuzahlen.
Es sei daher nur grundsatzlich auf den Wert des Fundes fUr die Technikgeschichte hingewiesen. Obwohl die Takelage (wie die genaueren Untersuchungen ergaben) nicht mehr
in allen Teilen aus der Zeit der Modellherstellung (1617) stammt, so sind doch zahlreiche
Details Uberliefert, deren Vorhandensein wir zum Teil nur aus zweidimensionalen
kUnstlerischen Darstellungen anerkannter Marinemaler dieser Zeit entnehmen konnten,
oder deren Anordnung bislang sogar unbekannt war - wie die Aufstellung der Drehreepsknechte und des Spilles unter Deck.
Ferner besteht der grosze Wert darin, dasz die Modelltakelage vermutlich seit der
'Renovierung 1724' nicht mehr bertlhrt wurde und damit noch eine in ihren wesentlichen
Teilen zeitgenössische Takelung erhalten blieb 6). Die Jahreszahl '1724' konnte bei der
Restaurierung mit dem Vermerk 'Renov.' am (neuen) Kiel freigelegt werden. In diesem
(oder bis zu diesem) Jahr kann eine gröszere Instandsetzung des Modelles stattgefunden
haben. Hierauf verweisen einige Takelagedetails die nachweislich erst nach 1650/60 in
der Schiffahrt eingefUhrt worden sind. Der Grund fUr eine umfassende Uberholung kann
eine Zerstörung des Besahn(unter)mastes, der Vorstenge und möglicherweise des
Grosz(unter)mastes gewesen sein. Diese Rundhölzer sind namlich nicht wie die anderen
aus Kiefernholz gefertigt, und im Detail weniger sorgfaltig als die anderen Rundhölzer.
Konservierung und Restaurierung des Schiffskörpers.
Das Modell befand sich in einem sehr desolaten Zustand als es auf der Ausstellung
'Mensch und Meer' in Kiel der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Schiffskörper war
in gelber, grllner, schwarzer, roter und weiszer Leimfarbe grob Ubelmalt. Die grellen
Töne wurden nur durch eine dickere Staubschicht gemildert. Ein groszer Teil des ver¬
bindenden Tauwerkes hing zerrissen herunter und hielt nur noch mangelhaft die mehr
oder weniger stark deformierten Segel an ihren Masten und Stengen. Am Argsten hatte
es aber den aus Lindenholz gefertigten Schiffskörper getroffen. Tausende von Holzwurmlöchern deuteten auf eine intensive Beschadigung hin. Die Aushöhlung durch Wurmfrasz
war so umfassend, dasz schon ein leichter Fingerdruck Verformungen hervorrief. Im
nachhinein fragten sich alle an der Restaurierung Beteiligten wie es möglich war, dasz
das Modell die verschiedenen Transporte noch so gut Uberstanden hatte.
Ais Sofortmasznahme wurden erst einmal alle Holzteile nach einer grtlndlichen Reinigung mit chemischen PrËparaten getrankt. Hierdurch wurde die verbliebene Holzsubstanz
gefestigt und das Holz erhielt wenigstens einen Teil seiner Festigkeit zurtlck. Die Segel,
vermutlich alle zur Erstausstattung gehörend, wurden gereinigt; die beschadigten Stellen
mit Flicken aus altem Leinen ausgebessert, verrostete Aussteifungsdrahte entfernt und
durch Messingdrahte ersetzt. Danach wurden alle Segel mit einem Gemisch aus Reisstarke und Hautleim gestarkt und wieder in eine gebiahte Form gepreszt, so dasz sie
ihrer Grösze nach an die zugehörigen Stengen und mit den Schothörnern zwischen die
Blöcke ihrer zugehörigen Unterrahen paszten.
Die Freilegung der oberen Farbschichten des Schiffskörpers bereitete allgemein keine
gröszeren Schwierigkeiten und konnte mit den Ublichen Hilfsmitteln eines Restaurators
vorgenommen werden. MUhsam und zeitraubend war nur die Freilegung einer Malerei
auf dem Unterwasserschiff, da die auf einem trockenen Untergrund aufgebrachte Malerei
fester an der Übermalung als auf dem Grund haftete. Die mit Zeitaufwand verbundene
MUhe hat sich aber gelohnt, denn es konnte eine einmalige schöne Darstellung von vielen,
sich in bewegtem Wasser tummelnden wal- und delphinahnlichen Tieren freigelegt werden.
Es handelt sich hierbei um eine einmalig schöne Darstellung, die dem Berichterstatter
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bislang noch auf keinem Schiffsmodell in dieser AusfUhrung bekannt geworden ist. Am
Uberwasserschiff lieszen sich einwandfrei vier tfbermalungen feststellen. Wahrend die
erste vorwiegend eine Ausbesserung darstellt, zeigt die dritte zum Beispiel Charakteristiken des Anstriches von Schiffen der zweiten Half te des 18. Jahrhunderts.
Als besonders wichtig fllr die Geschichte des Modelles erscheint die Freilegung von
Inschriften mit einer Anzahl von Personennamen zwischen den Kanonen des Unterdecks.
Es steilte sich heraus, dasz hier zwei mit 'Anno 1618' datierte Inschriften Ubereinander
liegen. Da die Untersuchungen einen sehr schlechten Zustand der unteren, Slteren In¬
schrift ahnen lieszen, wurde mittels röntgenfotographischer Aufnahmen der Versuch
einer Deutung der unteren Inschrift unternommen, um gegebenenfalls die bessere obere
Inschrift zu erhalten. Das Ergebnis war insofem befriedigend als im wesentlichen in
beiden Inschriften die gleichen Namen festgestellt werden konnten. Unversthndlich
geblieben sind bislang nur einige vor die Eigennamen gesetzte Buchstabengruppen wie
'HS', 'ORS' und 'PS' sowie die am Ende einer Zeile stehende Gruppe 'AGPF'.
AussehmUekung des Modelles mit figUrlichem Schmuck.
Besonders zu erwShnen ist noch der am Modell vorhandene, umfangreiche figllrliche
Schmuck. Insgesamt sind 33 kleinere und gröszere, sSuberlich geschnitzte und wegen
ihrer künstlerisch hochwertigen Qualitat sicher von einem KUnstler gefertigte Figuren
angebracht. Sie stellen vorwiegend markante, bttrtige Manner köpfe dar, denen nach
Erfordernis ein natlirliche Oberkörper und ein als Fischschwanz ausgebildeter Unterkörper zugefUgt ist. Die Köpfe der Figuren neben dem Oberspiegel, in der Heckgillung
und unter den Seitengalerien sind gekrönt. Die mittleren Köpfe unter den Seitengalerien
und zwei Figuren neben dem Oberspiegel sind als Frauen erkennbar. Als Galionsfigur
trhgt das Modell ein relativ groszes Seepferd. Ferner sind im Bereich der DurchfUhrungen der Grosz- und Fockschoten gröszere S-förmige gebogene Fische als Schmuckelemente angebracht. Allgemein ist Uber den figllrlichen Schmuck zu sagen, dasz er in
dieser Anzahl und Qualitat ein bislang einmaliges Zeugnis der Schnitzkunst an einem
Schiffsmodell dieser frtihen Zeit darstellt, und in seiner detaillierten AusfUhrung kaum
zu Ubertreffen ist. So sind zum Beispiel bei den kaum 1 cm groszen Köpfen nicht nur die
Lider der Augen sondern sogar die Wimpern klar erkennbar aus dem Holz herausgearbeitet. Mit Sicherheit wurden die Skulpturen eigens fllr das Modell von einem KUnstler
geschaffen. Sie unterscheiden sich daher in ihrer GUte wesentlich von dem was wir sonst
von den oft primitiven Schnitzarbeiten an sogenannten Seemannsmodellen gewöhnt sind.
Deshalb ist es wohl auch erklarlich, dasz wir bei den Figuren einen sauberen Stil finden,
der seiner Darstellungsform nach der ausgehenden nordischen Renaissance zugeordnet
werden kann. Durch diese Feststellung erhalten die Skulpturen nun aber noch einen
besonderen Stellenwert, da ihre Herstellung aufgrund der einwandfreien Datierung von
1617 noch zehn Jahre vor der Fertigung des figllrlichen Schmuckes der 'Wasa' (1628) in
Stockholm liegt. Obwohl in der Herstellung nur wenige Jahre voneinander getrennt, so
zeigen die Modellskulpturen gegenliber denen der 'Wasa' doch deutliche Unterschiede im
Stil. Die Körper sind in ihrer Gestaltung noch steif und die Gesichter geben mit ihren
B&rten einen fUr die Zeit charakteristischen Ausdruck wieder.
Aus GrUnden denkmalpflegerischer Sicherung wurden alle Skulpturen in Silikon-Kautschuk
vom Modell abgenommen. Hierdurch wird auszerdem eine einwandfreie zeichnerische
Wiedergabe im Rahmen der geplanten Dokumentationsschrift gewdhrleistet.
Die ursprUngliche Fassung (Bemalung) des Modelles.
Wie schon weiter oben angedeutet ist es der Restauratorin des Landesamtes fUr Denkmalpflege in Kiel im wesentlichen gelungen die ursprUngliche Fassung des Modelles von
1617 freizulegen. Hiernach war das Unterwasserschiff bis zum unteren Bergholz mit
delphin- und walartigen Seegetier in wellenbewegtem Wasser geschmUckt. Die drei unte¬
ren Berghölzer waren tief sehwarzbraun, die FUllung zwischen den unteren Berghölzern
dunkei grUn, und die beiden Pfortenghnge (auch unter dem Schriftband) eichenfarben.
Die drei darllber liegenden 'Raahölzer' zeigen farbige Schrhgstreifen in wechselnden
Tönen (weisz, gelblich, rot, grün, blau) und Richtungen der Diagonalen. Die gleiche
Fassung ist auch an den beiden Schlieszknieen (Sloiknieen) vorhanden. Alle Farben sind
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durch schmale schwarze Streifen voneinander getrennt. Die zwischen den 'Raahölzern'
liegenden FUllungen sind durchlaufend in rot, blau oder grUn. Die huszere Kante des den
Schiffskörper oben abschlieszenden Schandecks oder Dollbaumes ist vergoldet. Stellenweise ist eine Aufteilung durch schwarze Diagonalstreifen erkennbar. Ebenfalls vergol¬
det sind die Galionsregelingen und die gesamte Heckgalerie. Auch hier erfolgte eine Auf¬
teilung mittels schwarzer Diagonalstreifen.
Aus diesem tfberblick Uber die Farbgebung ist ersichtlich, dasz das Modell keine 'natUrliche' sondern eine der dekorativen Wirkung entsprechende Farbgebung erhalten hatte.
Interessant is aber nun die Tatsache, dasz das Modell (aus einer Entfernung von 5 - 6 M.
betrachtet) durchaus nicht den Eindruck eines bunten Papageien macht, sondern durch
die sich auf Entfernung vermischenden Farben ein relativ 'natUrliches' Aussehen vermittelt wird.
Das Modell und sein mögliches Vorbild.
Aufgrund der festgestellten Fakten (eingeschnitzte Jahreszahl auf dem Oberspiegel,
lllbscher Adler auf dem Oberspiegel und dem Vormarssegel) ist mit ziemlicher Sicher¬
heit anzunehmen, dasz das Modell 1617 fllr die Stadt LUbeck gefertigt wurde. Aber schor
im Jahre 1618 kam es, aus noch unbekannten GrUnden, nach Landkirchen auf Fehmarn.
Hier konnten auch durch einen Zufall die auf dem Modell vermerkten (Stifter)Namen
durch eine, allerdings nicht mit dem Modell in Verbindung stehende Urkunde aus dem
Jahre__1613 nachgewiesen werden. Dieses ist aber auch leider bislang alles was Uber das
Modell und seine Herkunft ermittelt werden konnte. Der Hauptgrund fUr die Schwierigkeiten bei der Forschung in diesem speziellen Fall ist immer noch darin zu suchen, dasz
die Bearbeitung von möglicherweise Aufschlusz gebendem Archivmaterial aus politischen
GrUnden sehr langwierig ist. So konnten die Untersuchungen des Be richters tatters noch zu
keinem positiven Abschlusz gebracht werden. Es sei daher noch auf einen 'Vorbericht'
7) verwiesen, in dem Herr Dr. Teuchert einen ersten Überblick Uber geschichtliche
Zusammenhange anhand greifbarer Literatur gibt.
Fusznoten
1. W. Jaeger, Das Peller-Modell von 1603. Rostock/Bielefeld, Hinstorff Verlag/Delius,
Klasing & Co., 1973.
2. Die Richtigkeit dieses Entschlusses sollte sich spater bestatigen, weil alle Rundhölzer und Marse mehr oder weniger stark vom Holzwurm befallen waren. Das galt
auch fllr die stehen gebliebenen Grosz- und Fockuntermasten. Sie wurden von oben
her aufgebohrt, mit einer langen Messingstange bewehrt und dann durch KunstharzfUllung gefestigt. Gleichfalls wurde die Reparatur und Restaurierung der Segel erheblich erleichert.
3. Die Schraglage der Pforten im Vor- und Achterschiff ist ein Kunstgriff des Modellbauers. Diese Anordnung vermittelt, von schrag unten gesehen, den Eindruck dasz
alle Pforten parallel zueinander liegen.
4. Ein Teil der Kanonen war in Verlust geraten. Die Fehlenden wurden nachgedrechselt.
Aufgrund der Bemalung der alten Kanonen ist zu vermuten, dasz nur noch eine einzige
Kanone von 1617 stammt. Alle anderen zeigen zwar die gleiche charakteristische
Form, scheinen aber (1724(?)) neu gefertigt worden zu sein.
5. Ein gleich gutes Ergebnis wurde bei der Untersuchung der sog. Peller-Modelles von
1603 festgestellt. Wegen der qualitativ hochwertig ausgefUhrten handwerklichen Arbeiten, unter besonderer BerUcksichtigung perspektivischer Gesichtspunkte und im Hinblick auf den guten Gesamteindruck, den die beiden liibschen Modelle von 1603 und
1617 vermitteln, musz vermutet werden, dasz die Schiffsmodellbaukunst zu Beginn
des 17. Jahrhunderts in LUbeck besonders gepflegt wurde.
6. Die weitgehende Erhaltung zeitgenössischer Takelungselemente ist als ein besonders
glUcklicher Umstand zu bezeichnen, da das Modell hierdurch einen sehr hohen Wert
fUr die Technik-Geschichte behalten hat. Leider haben die meisten Slteren Modelle
diesen Wert dadurch verloren, dasz entweder Restauratoren aus Unkenntnis der Mate¬
rie ungerechtfertigte Anderungen vornahmen oder das Modell in einen 'schönen'
Zustand versetzten sollten. Besonders viele Fehler wurden dann in Modelltakelungen
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hineingebracht, wenn Seeleute mit diesen Arbeiten beauftragt wurden, die dann das
Takeln nach Kenntnis der Materie aus ihrer Fahrenszeit durchfUhrten. In vielen
Gesprhchen zeigte sich immer wieder Unverstandnis darllber, dasz die Takelung von
Segelschiffen nicht nur zeitlich und landschaftlich sehr unterschiedlich, sondern auch
die Takelage oft in ihrer Ahordnung schwerfailig und kompliziert war.
7. Wolfgang Teuchert, Vorbericht zur Restaurierung und Geschichte des Votivschiffes
von 1617 aus Landkirchen auf Fehmarn. In: Nordelbingen Bd. 43, Heide/Holstein,
1974. Dr. Teuchert unterstand die Konservierung und Restaurierung des Modelles
beim Landesamt fllr Denkmalpflege Schleswig-Holstein, Kiel.
Foto's: O. Vollert, Landesamt fllr Denkmalpflege, Kiel.
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Cornelis Tromp en Luxembourg in 1672.
Mr. J. den Tex.
In augustus 1666 was Cornelis Tromp, zoals men weet, ontslagen uit de dienst van de
admiraliteit van Amsterdam door een resolutie van de Staten van Holland. Hij trok zich
wrokkend in het ambteloos leven terug, en troostte zich door als 37-jarige te huwen met
Margaretha van Raephorst, de vier jaar oudere schatrijke weduwe van de amsterdamse
regent dr. Jean van Hellemont 1). Van haar man had zij een fraai huis op de Oude Turf¬
markt te Amsterdam en enige hofsteden in het onlangs aangelegde 's Graveland geërfd.
De voornaamste hofstede heette Swanenburg. Een andere, gelegen op de Hooge Breurik,
werd in de wandeling 'Trompenhuys' genoemd; het werd 's zomers wel eens door het
echtpaar betrokken.
Na zijn huwelijk schijnt Tromp uit Den Haag naar het amsterdamse huis van zijn vrouw
verhuisd te zijn. Zeker is dit niet, want op de zwarte augustusdag van 1672, waarop De
Witten gelyncht werden, vinden wij hem in Den Haag. Maar de correspondentie met
Luxembourg die zo dadelijk ter sprake komt, kwam uit Amsterdam, en vermoedelijk zal
hij daar toch wel sinds zijn huwelijk op 25 januari 1667 gewoond hebben, terwijl hij de
zomermaanden in 's Graveland kan hebben doorgebracht.
In 1672 was dit laatste niet meer mogelijk. Amersfoort en Naarden waren door de Fran¬
sen bezet, en 's Graveland viel onder het door de Fransen bezette gebied, al deden de
troepen van Johan Maurits van Nassau er van Weesp of Muiden uit wel eens invallen
'pour donner de la jalousie aux Franqois', zoals het in het militaire jargon van die tijd
heette. In het algemeen viel het echter onder het land dat volgens het geldende oorlogs¬
recht contributie aan de franse generaal Luxembourg te Utrecht verschuldigd was. De
'intendant des armées', Robert, legde een aanslag op van 3500 gulden 2), een fors
bedrag, meer gebaseerd op de veronderstelde rijkdom van de amsterdamse eigenaar dan
op de waarde van de buitenplaatsen. Evenals bij andere afwezige eigenaars - vele utrecht¬
se kasteelheren en patriciërs waren naar Holland gevlucht - dreigde Luxembourg op last
van de onverbiddelijke minister van oorlog Louvois de eigenaars hun huizen in brand te
zullen steken, als zij de opgelegde aanslag niet voldeden. Die brandstichtingen geschied¬
den dus niet, althans meestal niet, uit pure vernielzucht 3); zij waren een onderdeel van
een uitgekiend terroristisch programma.
De Staten-Generaal hadden alle betalingen van brandschat aan de Fransen verboden.
Mensen als Tromp zaten dus tussen twee vuren. Tromp probeerde zich uit deze nijptang
te redden door een démarche bij Luxembourg. Ziehier de vertaling van een uittreksel
uit een brief, die Luxembourg op 23 september 1672 uit Utrecht aan Louvois schreef. 4).
De heer Tromp heeft mij een aantal argumenten laten overbrengen om vrijdom van
kontributie te krijgen, met name dat hij niet in dienst was getreden omdat hij geen
dienst wilde doen aan zijn vaderland tégen Frankrijk, en heel wat meer van zulke argu¬
menten die geen indruk op mij hebben gemaakt. Maar er waren andere, die meer hout
sneden 5): dat al zijn familieleden onlangs door de stem des volks 6) in de voornaamste
ambten zijn gezet, onder andere zijn zwager, die geheel onder zijn invloed staat, in
dat van De Groot 7); vele anderen zijn in de voornaamste bedieningen waarop hij invloed
kan uitoefenen. Dit bracht mij op het idee om tot degene, die te zijnen gunste sprak, te
zeggen dat ik moeite zou hebben de intendant tot vermindering van zijn eis te brengen;
maar dat, als de heer Tromp hierheen kwam, de intendant en hij zouden kunnen onder¬
handelen over het huis, en dat, als hij ons wat kleine pleziertjes deed door middel van
zijn vrienden, de betaling zeker gereduceerd zou worden. Zijn vriend ging hierop in,
en zei mij zelfs dat de heer Tromp zijn vrienden zou aansporen op vrede aan te dringen,
hetgeen ik voorgaf niet te wensen, maar wél om door hun bemiddeling een paspoort te
krijgen om in Amsterdam dingen op de kop te tikken, die ik trek had te kopen. Ik zei
ook te geloven, dat de heer Tromp en zijn relaties wel inzagen, dat Amsterdam vrijwel
dienstbaar zou 8) worden, wanneer de stad zich onderwierp aan de Prins van Oranje,
die zich geheel zou laten leiden door wat Engeland zou willen, en dat de Amsterdam¬
mers misschien maatregelen zouden kunnen nemen om niet in zo'n rampzalige toestand
te verzinken, als de vrede tot stand kwam.
Degene die namens Tromp optrad, was Bernard 9). Ik liet mij niet nader tegenover
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hem uit, evenmin 10) als tegenover een ander persoon die eveneens in Tromps belang
optrad. Zij meldden hem (Tromp?) om te zijnen huize (van Bernard?) te komen, en ik
ging de zaak dadelijk vertellen aan de heer intendant die een gesprek met de heer
Tromp zal hebben, en die hem te kennen zal geven wat er van hem verlangd wordt, en,
als voornoemde Tromp genoeg invloed heeft om te doen wat de heer Robert hem zal
voorstellen, dan zal zijn huis gespaard dienen te worden. En als hij het niet doet, zal
het huis ons niet ontgaan en zal hij alsnog betalen wat men van hem verlangt. Laat mij
weten hoe verder in deze zaak te handelen.
Luxembourg dacht dat hij zeer subtiel was, maar hij was veel te grof. Tromp kwam niet
naar Utrecht, en schijnt helemaal niet gereageerd te hebben. Wat Luxembourg van hem
verlangde, was dan ook wel niet alleen onvaderlandslievend, maar politieke onzin:
Tromps relaties waren allen kopstukken van de Orangistische partij, voor hun toekomst
geheel van de Prins afhankelijk, en onophitsbaar tegen hun protector.
De volgende brief van Luxembourg over dit onderwerp is van 8 november van hetzelfde
jaar 11).
Wat ik U geschreven heb over de heer Tromp, berustte op de mededelingen van de
'sieur' Bernard. Hij is zijn vriend, en dat was de reden dat hij mij zei wat ik U heb
geschreven. Hij heeft een bode gestuurd om geld te halen. Als deze zonder geld terug¬
keert, zal zijn huis zonder enig mededogen verbrand worden.
Dit laatste is inderdaad gebeurd, maar eerst nadat alle hoop was opgegeven, dat Tromp
alsnog zou betalen. Op 2 februari 1673 schrijft Luxembourg 12):
Wij hebben het kasteel van Amerongen verbrand, en ook het huis van Tromp, voor het¬
welk men aan de heer Stouppel 13) had beloofd te betalen. Er waren lieden die ons nog steeds
verzekerden, dat hij zou betalen wat wij van hem verlangden, maar vijf dagen geleden
heeft hij in Amsterdam een publieke redevoering afgestoken tot al diegenen die huizen
bezitten (namelijk in frans bezet gebied) en die niet betaald hebben. Hij gaf hun de ver¬
zekering, dat men hun geen kwaad zou doen en dat, wat hemzelf betreft, hij niet
bezorgd was over zijn huis, omdat men niet durfde er iets tegen te ondernemen. Deze
woorden, gepaard aan nog andere onbeschaamdheden, werden mij gisteren gerappor¬
teerd door betrouwbare zegslieden ('gens de probité'!). Dit heeft mij genoodzaakt van¬
ochtend een detachement te sturen, dat het huis op dit ogenblik verbrand heeft. En ik
zal me hiertoe niet bepalen. Ik zal ook het bos laten omhakken, wat hem de meeste
hartepijn zal bezorgen.
En drie weken later schrijft de meergenoemde intendant Robert aan Louvois, een
belangrijke aanvulling 14).
Ik heb nóg een heel mooi huis van de heer Tromp laten verbranden, van wie wij al twee
andere huizen verbrand hadden.
Dat waren dus Swanenburg, Spiegelrust en het naamloze huis, wellicht op de plaats van
het latere Trompenburg.
Na al dit branden had Luxembourg de brutaliteit alsnog betaling van de 3500 gulden te
verlangen, onder de zojuist vermelde bedreiging het bos om te hakken 15). Hierna droogt
onze bron op. Wij kunnen slechts vermoeden, dat het geld niet betaald is en dat Luxem¬
bourg nog tijd heeft gevonden zijn dreigement uit te voeren vóór de herovering van Naar¬
den op 12 september 1673 het voor de franse houthakkers in 's Graveland onveilig maakte.
Wanneer Tromp inderdaad aan Bernard de argumenten in de mond heeft gegeven om ver¬
mindering of kwijtschelding van de gevraagde contributie te verkrijgen, werpt dit een
vlek op zijn goede naam. Wij moeten evenwel de mogelijkheid openlaten, dat Tromp
naievelijk heeft gedacht dat Bernard grote persoonlijke invloed op de franse autoriteiten
uitoefende, en niet meer gevraagd heeft dan die invloed aan te wenden in Tromps belang.
Toen Luxembourg’s voorstellen hem eenmaal (met een woord van aanbeveling?) waren
overgebracht, heeft Tromp zich verder in eervol zwijgen gehuld. Het verbrande huis
heeft hij later min of meer in de vorm van een schip herbouwd, en genoemd naar zijn door
de koning van Denemarken geschonken graafschap Syllisborg in de latere zweeds provin¬
cie Blekinge. Na zijn dood hebben zijn opvolgers het ’Trompenburg’ genoemd, onder
welke naam het thans nog het dorp 's Graveland siert.
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Noten.
1. Joh.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Haarlem, 1903-1905. Dl. I,
blz. 377 en 510.
2. A. Hallema, Cornells Maartenszoon Tromp. Den Haag, 1941, blz. 214.
3. Ook niet uit wraakzucht tegen een vermeende vijand, zoals dr. Van Eeghen wil.
(Amstelodamum, jrg. 44, 1957, blz. 84).
4. Campagne de Hollande. La Haye, 1759. Blz. 188. Op enkele plaatsen gecorrigeerd
naar het origineel in de militaire archieven van Vincennes, A 278, 222.
5. Het is niet geheel duidelijk of ook deze door Tromps boodschapper Bernard (zie
beneden) waren opgesomd.
6. 'Voyx' in het origineel, 'voye' in de gedrukte tekst.
7. De beruchte Johan Kievit was zojuist Pieter de Groot opgevolgd als pensionaris van
Rotterdam (J. Melles, Ministers aan de Maas. Rotterdam, 1962. Blz. 133).
8. 'Anvers' in de gedrukte tekst, 'asservi' in het origineel.
9. Een Utrechtenaar met veel relaties in Holland, die Luxembourg geregeld politiek
nieuws uit Holland verschafte.
10. 'Non plus' in de gedrukte tekst, aangevuld uit het origineel.
11. Campagne de Hollande, 247. Origineel Vincennes A 280, 85.
12. Origineel Vincennes A 319, 449. Niet afgedrukt in Campagne de Hollande, dat alleen
brieven uit 1672 bevat.
13. Peter Stoppa, Zwitsers kolonel in franse dienst, stadscommandant van Utrecht.
14. Origineel Vincennes A 320, 466 3 = A 337, 199.
15. Origineel Vincennes A 333, 80.
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LITERATUUR
Boekbesprekingen
ASAERT, G., Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen. Bussum, de Boer Mari¬
tiem, 1974, 144 blz. , gelll., ƒ 45,—.
Michel Mollat, de redakteur van deze nieuwe serie, heeft Dr. Asaert voor een moeilijke
taak gesteld. Niettegenstaande het grote thema, zowel in tijd als in ruimte, heeft de
auteur echter een goede en overzichtelijke inleiding tot de middeleeuwse scheepvaart in
West-Europa geschreven (West-Europa betekent hier: het gebied van de Golf van Biscaye
tot aan de Sont); informatie over Scandinavië en het Middellandse Zeegbied werd alleen
gebruikt om opmerkingen over zijn eigenlijke onderwerp in een ruimer kader te plaatsen.
Asaert's bedoeling is niet iets nieuws te bieden, maar de bestaande kennis samen te vat¬
ten in een beperkt aantal pagina's. Het eerste deel, bijna de helft van het boek, is een
samenvattende schets van de zeewegen, scheepsbetrekkingen, handel en zeereizen in
verschillende tijdperken. Voor de periode tot de twaalfde eeuw volgt hij misschien te
veel het werk van de Amerikaan A.R. Lewis, en het is ook jammer, dat het boek te
vroeg verschenen is om de belangrijke nieuwe publikatie van Detlev Ellmers erin te kun¬
nen verwerken. Voor de latere periode steunt de auteur misschien te veel op Walther
Vogel's boek, nu een halve eeuw oud. Het boek biedt niet genoeg ruimte om op alle
belangrijke punten in te gaan. In het tweede en laatste deel over mensen en schepen geeft
Asaert blijk de kunst te verstaan om in het kort hun wezenlijke kenmerken te onderschei¬
den en verklaren. Wat de scheepstypen betreft, beschrijft hij in feite die van de veertien¬
de en vijftiende eeuw. Hij raakt, zoals menigeen, het spoor soms bijster in de wirwar,
maar het is toch een goede introductie. Hier vindt men ook inlichtingen over de nieuwe
vondsten in de scheepsarcheologie. Over belangrijke zaken als bijvoorbeeld zeerechten,
havens, bevrachting en tonnenmaat - er zijn slechts enkele bladzijden voor elk onder¬
werp - geeft de auteur de nieuwste informatie op een bekwame manier. In korte treffende
bewoordingen schetst hij de ontwikkelingen van de groep van de scheepsgezellen en de
verandering in hun situatie: van lid van een familiebedrijf tot loontrekker. Zowel hier
als het hele boek door probeert hij de basis voor de ontwikkeling van nieuwe betrekkingen
tussen mensen en scheepvaart aan te tonen. Hij vindt die in de algemene economische
situatie en in de ontwikkeling van schepen, een idee dat meer uitwerking verdiend had.
Het is verstandig dat hij, op een paar woorden over de engelse marine na, aan de oorlogs¬
vloten voorbijgaat. De meeste voorbeelden zijn weliswaar aan de Nederlanden ontleend,
maar over het algemeen is Asaert's onderzoek toch evenwichtig.
Nog enkele kleine opmerkingen. Het ronde schip van de middeleeuwen werd door het
Scandinavische vrachtschip beïnvloed, maar niet hieruit ontwikkeld. Auteur's oordeel
over de oorsprong van de kogge is niet duidelijk; hij spreekt over het verschil tussen
overnaadse en gladboordige constructié van de huid van schepen; de "shell-skeleton"
onderscheiding is meer voorlichtend. Zeeverzekering bestond reeds lang in de italiaanse
zeesteden, vóór het in het noorden van Europa bekend werd, maar er wordt geen uitleg
voor gegeven. Deze en enkele andere kleine punten doen evenwel niets af aan de waarde
van dit overzicht van vele aspecten van de middeleeuwse scheepvaart. Net als het boek
zelf is de bibliografie kort en niet alle geraadpleegde werken zijn hierin opgenomen. De
illustraties, de meeste in kleur, zijn uitgekozen door J. van Beylen, het hoofd van het
Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen; zij bieden een goede aanvulling op de tekst.
Helaas werden niet alle gedateerd. Vele illustraties zijn tamelijk onbekend en zij alleen
zorgen voor een overzicht in beeld van de ontwikkeling van schepen en scheepvaart in die
tijd. De prijs werd er evenwel hoger door.
R.W. Unger.
BEAGLEHOLE, J.C., The life of Captain James Cook. London, A. and C. Black, 1974,
760 blz. , geill., kaarten, £ 7. 00 (tevens verschenen in The Hakluyt Society, Extra
series).
Met het verschijnen van de biografie van Cook is de kroon gezet op het levenswerk van
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John Cawte Beaglehole. Zijn uitgaven van de journalen van Cook en Banks gingen vooraf.
1) Habent sua fata libelli: Beaglehole, emeritus-professor aan de Victoria Universiteit
te Wellington, heeft de verschijning van deze biografie niet meer mogen meemaken. In
1971 overleed hij, nog bezig met de revisie van zijn manuscript. De verdere verzorging
van de uitgave werd voortreffelijk gedaan door zijn zoon T.H. Beaglehole. 'Definitieve'
levensbeschrijvingen bestaan weliswaar niet, maar B. was door zijn ontzagwekkende
kennis der materie - al in 1934 verscheen zijn "The exploration of the Pacific", die in
1966 een derde druk beleefde - zeker de aangewezen geleerde om een biografie van Cook
te schrijven, die de pretentie van een hoge mate van volledigheid en nauwkeurigheid kon
hebben. Bij het lezen van deze biografie vallen twee dingen onmiddellijk op: de grote
gedetailleerdheid van 'schrijvers vooronderzoek - Alan Villiers wijst er in een in memoriam op dat B. vele geleerden over de hele wereld bestookte met brieven ter opheldering
van vraagpunten 2) - en zijn levendige stijl met een soms licht-ironische ondertoon. Alle
zorgvuldig gewogen details passen echter goed op hun plaats; ze zijn onmisbaar voor het
begrip van de achtergronden, van de motieven die Cook en zijn opdrachtgevers leidden.
We behoeven hier niet op de inhoud zelf van dit veelomvattende boek in te gaan. Cook
(1728-1779) en zijn betekenis voor de ontdekking van de Stille Oceaan, van Australië en
Nieuw-Zeeland zijn de lezers van de 'Mededelingen' bekend. Een paar opmerkingen mogen
volstaan. Van een 'biografie' in eigenlijke zin is hier feitelijk geen sprake. Cook ontleent
zijn betekenis aan zijn werk: zijn ontdekkingen, wetenschappelijke proeven, zijn kaarten
van onbekende gebieden. Te weinig gegevens zijn overgeleverd over zijn leven vóór 1769,
over zijn sociale contacten, zijn gezinsleven - een lot dat hij met de meeste van zijn col¬
lega's deelde, totdat de Admiraliteit haar oog op hem liet vallen als leider van een weten¬
schappelijke expeditie.
Over die expedities, hun achtergronden en betekenis heeft B. een kostelijke studie geschre¬
ven. Ook al is men het misschien niet altijd eens met zijn kwalificaties - B. doet bijvoor¬
beeld Cook's opvatting over het leven der inheemsen in Australië "They live in a Tranquil¬
lity which is not disturbed by the inequality of Conditions" zonder meer af als "this non¬
sense" (p. 252, vgl. ook 358-359) - en al blijven er soms vragen onbeantwoord zoals bij
de naamgeving van 'New South Wales', toch zijn mede op dit boek van toepassing de
woorden van Skelton, gesproken naar aanleiding van de uitgave der journalen: "To this
landmark in historical scholarship the author, in common with all students of Cook, owes
an inmeasurable debt." 3) Men kan zich tevreden stellen met een 'spannend' relaas over
Cook: Alistair Maclean, de auteur van "The guns of Navarone" en "Puppet on a chain",
publiceerde in 1972 zijn Captain Cook (Fontana paperback, 1974). Bij het ter hand
nemen van Beaglehole's Cook zal men echter ontdekken, hoeveel men heeft gemist.
1) The journals of Captain James Cook of his voyages of discovery. Ed. J.C. Beaglehole.
(1) The voyage of the Endeavour 1768-1771, (2) The voyage of the Resolution and
Adventure 1772-1775, (3) The voyage of the Resolution and Discovery 1776-1780. Part
Two, (4) Charts and views drawn by Cook and his officers, and reproduced from the
original manuscripts. Ed. R.A. Skelton. Cambridge U. P., 1955(1 + 4), 1961(2), 1967
(3). (= The Hakluyt Society, Extra series nr. 34-36)
2) The Mariner's Mirror 58 (1972), 3-4.
3) R.A. Skelton, Captain James Cook - after two hundred years. A commemorative
address delivered before the Hakluyt Society. London 1960, p. 3.
A.H. Huussen jr.
DEAKIN, B. en SEWARD, T., Shipping Conferences. A study of their origins, develop¬
ment and economic practices. Londen, Cambridge University Press, 1973, XVI + 261
biz., tabellen, £ 3.00.
De tegenwoordige tijd vertoont een opmerkelijke en nog steeds groeiende belangstelling
in vrijwel alle aspecten van het historisch gebeuren. Herdenkingspostzegels, eeuwfeesten
(enkel-, vier- of zevenvoudige), het monumentenjaar zijn alle uitingen hiervan. Men kan
er echter zeker van zijn, dat in geen land ter wereld het honderdjarig bestaan zal worden
herdacht van het instituut, dat, in 1875 ingevoerd om orde te scheppen in de scheepvaartwereld, nog heden ten dage de grote steunpilaar is van de lijnvaart op alle zeeën. Te veel
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controversie omringt het systeem der scheepvaart conferenties, te veel bittere aanval¬
len zijn erop gericht sinds in 1877 in de Calcutta conferentie het uitgesteld rabat werd
ingevoerd, zodat zelfs geen rederij ervoor zal vlaggen. Desondanks is de algemene
'objectieve' opinie, na een ervaring van honderd jaar, nooit ver afgeweken van een voor¬
zichtige compromis stelling: het systeem heeft ongetwijfeld zijn fouten, maar bestond
het niet, dan zou de ellende niet te overzien zijn; we moeten het dus maar aanvaarden,
en waken tegen excessen.
Eén van de voornaamste problemen bij het evalueren van het conferentie systeem is
altijd de schaarste aan relevant feitenmateriaal geweest. Met name de tarieven, en de
manier waarop deze bepaald werden en worden, zijn dikwijls voor buitenstaander en
klant/verscheper een duistere zaak gebleven, waarin het schermen met begrippen als
"cross-subsidisation" weinig soelaas bood. Het is de grote verdienste van Deakin en
Seward, dat zij aan de hand van drie specifieke voorbeelden de lezer een goed inzicht
geven in de werking van het systeem na 1945, en in het bijzonder gedurende de periode
1958-1968. Zij hebben veel medewerking verkregen van insiders in de India, Verre Oos¬
ten en Australië conferenties, en konden over een grote hoeveelheid uniek materiaal
beschikken, dat een gedegen analyse mogelijk maakte. Gegronde conclusies werden
getrokken aangaande aspecten als het gebruik per aanwezige capaciteit, inkomen en ren¬
tabiliteit van alle in een bepaalde conferentie samenwerkende rederijen, maar ook wer¬
den de vaak grote verschillen in de uitkomsten voor de individuele (maar niet met name
genoemde) ondernemingen naar voren gebracht. Een belangrijke factor van een goed¬
lopende conferentie is dan ook een effectief nivelleringsbeleid; in geen enkel geval werd
een zwakke broeder gedwongen zijn bedrijf te staken. De vorming der vrachtprijzen (in
de Australië conferentie bijvoorbeeld ruim 7000 artikelen in 150 verschillende prijsgroepen) wordt verklaard, en enkele interessante voorbeelden gegeven van tegenspel van
verschepers en rederijen dienaangaande.
Hoewel dit werk primair een studie van toegepaste economie is, en de tekst verhelderd
wordt met verscheidene formules, is het geheel leesbaar en voor de leek begrijpelijk
gebleven. Deakin en Seward hebben dan ook zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan
de bestaande literatuur. Men had slechts kunnen wensen, dat zij hun studie tot na 1968
hadden voortgezet, om aldus ook de gevolgen van de containerisatie in hun beschouwingen
te kunnen betrekken. Het is echter twijfelachtig of de industrie dan nog steeds zo hulp¬
vaardig zou zijn geweest. Hopelijk komt over niet al te lange tijd de vervolgstudie.
En wat denken Deakin en Seward nu zelf van het systeem? Hoewel zij zich voornamelijk
op één, zij het cruciaal, aspect concentreerden, dat van kosten en prijzen, hebben ze
zich tenslotte toch moeten vastleggen. "Our conclusion .... points to some public
benefits and losses without attempting a judgement as to which group outweights the
other". Men zie de eerste alinea van deze bespreking: het debat duurt voort.
F.J.A. Broeze.
DINKLAGE, L. , enH.J. WITTHÖFT, Die deutsche Handelsflotte 1939-1945. Göttingen,
Musterschmidt, 1972 (Studiën und Dokumente zur Geschichte des zweiten Weltkrieges,
Bnd 5a/b), 537 + 392 blz., geill., DM 160,-.
Dit uitvoerige werk geeft enerzijds meer, anderzijds bepaald minder dan men misschien
zou verwachten. Het is stellig geen volledige, of vrij volledige geschiedschrijving van
de duitse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. De ondertitel vermeldt: "Unter besonderer BerUcksichtigung der Blockadebrecher" en inderdaad zijn het de lotgevallen van
deze zich op 3 september 1939 buitengaats bevindende duitse schepen waarover de beide
delen voornamelijk handelen. Van de ongeveer 930 bladzijden zijn er ruim 650 hieraan
gewijd en daar tabellarische opgaven van schepen en rederijen, plus het register nog
eens bijna 190 pagina's vullen, blijft er voor andere onderwerpen te weinig ruimte over.
Begin september 1939 telde de duitse koopvaardijvloot ongeveer 860 schepen boven de
1600 ton, waarvan ruim 400 op zee waren of in buitenlandse havens lagen. Bij dreigend
oorlogsgevaar konden aan zulke schepen in code instructies worden verstrekt. Deze
kwamen er in hoofdzaak op neer, dat de gezagvoerders werd opgedragen direct naar een
thuishaven te koersen wanneer zij niet ver van Duitsland voeren (met name in de Oostzee
en de Noordzee). Was dat echter onmogelijk, zoals in verreweg de meeste gevallen, dan
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moest onverwijld een neutrale haven worden opgezocht (echter niet in de Verenigde
Staten). De kapiteins hadden tevens uitdrukkelijk order hun schip tot zinken te brengen,
wanneer het in handen van de vijand dreigde te vallen. Reeds enkele weken na het uit¬
breken van de oorlog waren vrijwel alle duitse schepen van de zeeën verdreven; voor¬
namelijk in de baltische wateren, het zuidoostelijk deel van de Noordzee en op de routes
naar enkele Scandinavische havens bleken zij echter varen. Maar de meeste der overige
duitse schepen die buitengaats waren of neutrale havens hadden weten te bereiken, berust¬
ten niet in hun lot en trachtten alsnog een thuishaven te bereiken. Vooral in de winter¬
maanden 1939-'40, met hun lange nachten, is het heel wat Duitse "blokkadebrekers"
gelukt aan de britse patrouilles te ontsnappen. Roskill geeft op dat er 58 duitse koopvaar¬
ders tot 5 april 1940 verloren gingen, omdat zij door de Engelsen of Fransen werden
buitgemaakt dan wel zichzelf tot zinken brachten. Maar in deze periode van zeven maan¬
den zagen ook niet minder dan 82 schepen kans naar Duitsland terug te keren. Er lagen
toen nog 246 duitse schepen in havens verspreid over de gehele wereld. (S.W. Roskill;
"The Navy at War", Vol. I, p. 151). Roskill komt dus op een totaal van 386 duitse
schepen, die kort na het uitbreken van de oorlog nog buitengaats waren.
Zoals gezegd, zijn het vooral de belevenissen en avonturen van laatstgenoemde schepen
die in dit werk worden geschilderd. Dit geschiedt hoofdzakelijk aan de hand van scheeps¬
journalen, mededelingen van gezagvoerders en bemanningsleden, gegevens afkomstig
van duitse consulaten, zomede van de rederijen. De auteur van deel I, Dinklage, is met
het verzamelen en bewerken van dat materiaal al in de oorlog begonnen, maar heeft later
géén verdere bronnen benut, omdat hij de eigentijdse gegevens en verslagen der oogge¬
tuigen ten volle tot hun recht wilde doen komen. Na zijn dood in 1966 heeft Witthöft het
tweede deel samengesteld. Er zijn door de duitse blokkadebrekers bijzondere prestaties
geleverd en talrijke staaltjes van bekwaamheid, koelbloedig optreden, list en inventivi¬
teit aan de dag gelegd bij de, al dan niet geslaagde, pogingen een duitse haven of die van
een bondgenoot te bereiken. Daarvan legt dit werk voortdurend getuigenis af en het is de
belangrijkste betekenis er van. Daartoe werd een indeling gekozen (in bijna 20 hoofdstuk¬
ken) aan de hand van de verschillende zeegebieden en havens, waar de duitse schepen zich
bevonden of asiel zochtten (Golf van Mexico, Caraibisch gebied; zuidamerikaanse, Cana¬
dese, Spaanse havens enz.). Omdat elk schip afzonderlijk wordt behandeld, draagt het
boek het karakter van een verzameling monografieën, echter van zeer ongelijke omvang.
Soms worden er slechts enkele regels aan een schip gewijd, bijvoorbeeld omdat het direct
door de geallieerden werd buitgemaakt, doch een ander maal neemt de schildering der
gebeurtenissen vele bladzijden in beslag. Natuurlijk zijn juist deze laatste verhalen het
meest interessant, met de verslagen van soms zeer avontuurlijke belevenissen. Neem
een befaamde blokkadebreker als het s.s. "Erlangen", dat zich van eind augustus tot 8
oktober 1939 schuil hield bij de onbewoonde Auckland-eilanden (zuidelijk van Nieuw-Zee¬
land), waar hout moest worden gekapt en gezaagd om de brandstofvoorraad aan te vullen
voor de reis naar een Chileense haven; deze werd, na een tocht van 4800 mijl, op 12
november veilig bereikt.
Er zijn verschillende duitse gezagvoerders geweest die zich blijkbaar onvoldoende heb¬
ben ingespannen om alsnog een veilige haven te bereiken. Anderen namen niet tijdig
maatregelen voor het vernietigen van hun schip. Over zulke gevallen wordt eveneens
bericht, waarbij ook de auteurs vaak kritiek uiten op dit plichtsverzuim, hetwelk trou¬
wens meer dan eens tot vervolging heeft geleid.
Haast onwillekeurig gaat onze belangstelling in het bijzonder uit naar de duitse schepen
die in Nederlands Oost- en West-Indië lagen bij het uitbreken van de oorlog, of daar
reeds spoedig asiel hadden gezocht. Volgens dit werk zou het s. s. "Francken", koers
zettend naar Padang, op 6 september 1939 door een brits vliegtuig binnen de territoriale
wateren van Nederlands-Indië zijn aangevallen, een interessante bijzonderheid. Maar
verder valt er over de 19 duitse schepen in de Oost niet veel te vertellen, daar zij de
10de mei op één na (dat zichzelf tot zinken bracht) konden worden buitgemaakt, dank zij
snel en voortreffelijk werk der Koninklijke Marine. Over de duitse schepen in de West
(eveneens 19 stuks) wordt veel uitvoeriger geschreven. Negen dezer asielschepen zijn
vóór de meidagen 1940 uitgebroken, doch slechts twee wisten Duitsland te bereiken. De
andere werden opgevangen en brachten zichzelf tot zinken, of vielen in geallieerde handen.
De geslaagde, roemruchte ontsnapping van de oude "Consul Horn" (uit 1904) onder kapi¬
tein Roer, krijgt natuurlijk de volle aandacht; Roer zag zelfs kans de britse kruiser
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"Enterprise", die de "Consul Horn" op volle zee onderschepte, volkomen om de tuin te
leiden; na een spannende tocht van 41 dagen liep de "Consul Horn" behouden in Cuxhaven
binnen. Ook talrijke bijzonderheden over de andere schepen zijn van belang. Hier wreekt
zich echter opnieuw dat Dinklage en Witthöft nauwelijks of geen na-oorlogse gegevens
hebben verwerkt. In "Verdreven Doch Niet Verslagen" van referent is namelijk vrij uit¬
voerig behandeld wat aan nederlandse kant werd ondernomen inzake deze duitse schepen
in Curaqao, Aruba en Paramaribo, en hoe het gelukte de op 10 mei 1940 nog aanwezige,
op twee na, in handen te krijgen (pp. 336-342). Geen woord hierover in dit werk, waarin
nota bene wel telkens staat te lezen dat niet bekend is hoe alles zich heeft toegedragen
bij de nederlandse overval.
In het tweede deel komen nog enkele andere onderwerpen ter sprake, namelijk de duitse
scheepvaart die nog gaande kon worden gehouden, zomede de redding over zee van
vluchtelingen uit oostelijk Duitsland, maar - gelijk al opgemerkt - veel te summier.
Aan het slot is een uitvoerige lijst opgenomen, waarin het lot van alle duitse schepen
boven de 100 ton wordt beschreven tussen 1 september 1939 en 8 mei 1945. Het moet
monnikenwerk zijn geweest deze opgave (ruim 150 pagina's tekst innemend) samen te
stellen, maar erg zorgvuldig is dat kennelijk niet geschied. Bij het nemen van enkele
steekproeven, waarbij wij ons uitsluitend beperkten tot de door de Duitsers gevorderde
nederlandse schepen, bleken de namen van verschillende daarvan te ontbreken, terwijl er
ook spellingsfouten voorkomen. Dit is te betreuren en was vrij eenvoudig te voorkomen
geweest.
K.W. L. Bezemer.
FOWLES, J., Vergane Glorie. Bussum, De Boer Maritiem, 1975, 48 blz., gelll. ,
ƒ 14, 90.
Het fotoboekje "Vergane Glorie" is de vertaling van het in 1974 verschenen "Shipwreck"
(Jonathan Cape, London). De tekst bestaat ongeveer uit 10 bladzijden, te weten 8 blad¬
zijden inleiding en 2 bladzijden over het leven van de fotografen-familie Gibson, die op
de Scilly eilanden wonen, en leefden. Beide tekstgedeelten lezen in de vertaling niet
vlot, de zinnen zijn te lang en te vaak moet de hele zin opnieuw gelezen worden om de
draad weer op te pakken. De tekst is, zeer begrijpelijk, afgestemd op een brits lezers¬
publiek. In een vertaling doet zo'n tekst enigszins vreemd aan. Het heeft geen zin de
populair geschreven tekst kritisch te beoordelen. Geheel eerlijk is het echter niet van de
schrijver om alleen het aantal vergane schepen door de jaren heen te vergelijken, hij
had de BRT's er ook in moeten verwerken; het tonnage van de "Torrey Canyon" weegt op
tegen heel wat klippers en schoeners. Het fotomateriaal vervaardigd door de familie
Gibson zowel op de Scilly eilanden als langs de kusten van Cornwall, het essentiele
element van het boekje is indrukwekkend. Het bestrijkt de periode van rond de eeuw¬
wisseling tot heden. Stuk voor stuk zijn de foto's langdurig bekijken waard. Zij zijn nog
steeds te koop bij Frank Gibson, St. Mary's (Scillies) en ook nog veel anderen die hier
niet gereproduceerd zijn. Het fotowerk doet sterk denken aan dat van Jenkins, die in
dezelfde tijd de visserij van Lowestoft op de gevoelige plaat vastlegde en wiens foto's
eveneens aldaar nog steeds te koop zijn. Het is geen vrolijk gezicht de ondergang te zien
van zo'n reeks van prachtige schepen. Het boekje zou ook best "Verganende Glorie" kun¬
nen heten, daar men getuige is van het zich snel afspelende onttakelingsproces van een
schip op de kust. Het is niet zinvol om alle foto's te beschrijven. Zelf kwam ik onder de
indruk van de foto's van de "Mildred", die met de zeilen nog boven water tegen de klippen
ligt. De "Blue Jacket", een vermakelijke foto van een stoomschip dat er bijna ingeslaagd
is een vuurtoren omver te varen, de rots was net iets sterker. De vrijwel gelijktijdige
strandingen van de met kolen geladen zeilschepen "Lizzie R. Wilce" en van de "Mary
Barrow" op het strand van Portminster Beach. De "Hansy" die tegen de klippen ligt en
waarvan de deklast (hout) bezig is er vanaf te spoelen. En de "Tripolitania", een stoom¬
schip gefotografeerd terwijl het op het strand zit in vliegende storm. Samengevat: het is
een serie prachtige en unieke foto's die men kan verkrijgen voor relatief weinig geld.
S.J. de Groot.
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GUILMARTIN, J.F. , Gunpowder and galleys, Changing technology and Mediterranean
warfare at sea in the sixteenth century. Londen, Cambridge U.P., 1974, 336 biz.,
geill., £ 8,50.
Dit boek is de definitieve versie van schrijvers historische dissertatie voorgelegd aan
de Universiteit van Princeton. De beschrijving van de techniek van de zee-oorlogvoering
heeft de auteur op zeer geslaagde wijze weten toe te lichten en af te wisselen door een
reeks voorbeelden van belangrijke zeeslagen. De inhoud is als volgt: Inleiding van theoretisch-methodologische aard; de slag bij Djedda, 1517 (geleverd door de Portugezen
tegen de Turken en door de laatsten gewonnen); weerlegging van A. T. Mahan's opvat¬
tingen over de oorlog ter zee voor wat betreft de Middellandse Zee in de zestiende eeuw;
de slag bij Preveza (waar Andrea Dor ia door Khaireddin Barbarossa werd verslagen);
aardrijkskundige voorwaarden en operationele kenmerken van de oorlog ter zee; twee
voorbeelden van gevechten, de engelsman Towerson verslagen door Portugezen in de
bocht van Guinee, 1557 en het turks-venetiaans treffen bij Zonchio, 1499 (de enige chro¬
nologische onzuiverheid in het verhaal); de natuurkundige, sociale en economische con¬
dities van de oorlog; de slag bij Djerba, 1560, waar de spaanse vloot met een expeditieleger door de Turkse admiraal Piali pasja werd verslagen; de wapens, lichte en zware,
die gebruikt werden; het beleg van Malta, 1565, waar de Turken afgeslagen werden; een
beschrijving van de oorlogsgalei; de slag bij Lepanto, 1571 en als laatste hoofdstuk een
schets van het verval van de oorlogsvoering met galeien. In een zestal appendices geeft
de auteur nauwkeurige informatie over het gebruik van hand vuurwapens, de ballistiek
van zestiende eeuwse kanons, het vervaardigen van bronzen geschut, de berekening van
de snelheid van roeiende galeien, de bemanning en de indeling van het scheepsgeschut
op galeien. De verschillende beschrijvingen zijn telkens duidelijk geillustreerd met pen¬
tekeningen, kaartjes en grafieken.
De auteur is er goed in geslaagd de technologie en de tactiek in het sociale en econo¬
mische kader van de tijd te plaatsen. Dat is de wereld van de Mediterranée ons zo goed
bekend dank zij F. Braudel. Het verhaal werd beperkt tot de laatste gloriedagen van de
galei. De veranderingen, die de komst van de engelse en nederlandse zeilschepen met
zich meebrachten in de Middellandse Zee laat de auteur buiten zijn beschouwingen. Het
toepassen van de klassieke opvattingen van Mahan over de oorlog ter zee op dit tijdvak
en gebied leidt tot vertekening van de feiten en tot wanbegrip, zoals de schrijver over¬
tuigend aantoont in het gehele werk. Guilmartin's analyse leidt tot herwaardering van
beroemde vlootvoogden als Andrea Doria, de genuees (eerst in franse en dan in spaanse
dienst tot zijn dood in 1560) en de grootste admiraal uit de ottomaanse geschiedenis, de
Kapudan pasja Khaireddin Barbarossa (d. 1546).
Beheersing van de zee in de Atlantische, moderne opvatting van de zeegeschiedenis was
voor galeivloten nooit een te verwerkelijken doel, noch vernietiging van 's vijands vloot.
De zee-oorlog werd slechts in de zomer gevoerd en de actieradius van een galei, een
klein schip met een grote bemanning voortgestuwd door mensenkracht was altijd beperkt.
De oorlog met galeivloten was nimmer een zuivere strijd ter zee, maar had een amphibisch karakter. Dit betoog van de schrijver is inderdaad zeer verhelderend. Het is voor¬
zien van gedetailleerde technische en tactische analyses met hulp van kaartjes en schet¬
sen om het beschrijvende deel bondig te kunnen houden. Afgezien van deze kwaliteiten
van de schrijver is de grootste verdienste van het boek dat het een evenwichtig beeld
geeft van het aandeel van de belangrijkste mogendheden, Spanje en haar italiaanse provin¬
ciën, Venetië en het Ottomaanse Rijk. In de oudere literatuur blijft met name de turkse
zijde van de strijd eenzijdig belicht en soms caricaturaal vertekend. De grote parallellie
in ontwikkeling tussen de spaanse en de turkse zeemacht in tactiek, bewapening en
samenstelling komt in dit boek goed tot uiting. Speciaal wil ik noemen het, meestal onbe¬
grepen, belang van het bij uitstek turkse handschietwapen, de pijl en boog, die zoals de
schrijver aantoont, in deze tijd in feite nog de meerdere was van de haakbus der chris¬
telijke zeesoldaten.
Voor zijn nieuwe of althans verbeterde inzichten heeft de auteur voornamelijk geput afgezien van gedrukte werken - uit spaanse collecties archivalia in het Museo Naval te
Madrid. Dit heeft het hele boek qua inhoud bepaald. Het is natuurlijk te betreuren, dat
de zo voortreffelijk geordende archieven van Venetië in geringe mate werden gebruikt.
Wel heeft de auteur de op deze archieven gebaseerde literatuur gebruikt: F. C. Lane,
F. Braudel, A. Tenenti, R. Romano, H. Kellenbenz, U. Tucci, e. a. De archieven van

de derde grote mediterrane macht, het Ottomaanse Rijk, werden geheel veronachtzaamd.
Dit valt te begrijpen en te excuseren in verband met schrijvers onkunde op dit gebied.
De inventarisering van deze archieven vordert echter gestaag en kan een geheel nieuwe
bijdrage leveren aan onze kennis van de Middellandse Zee-gebieden in de vroeg-moderne
tijd. Dit blijkt uit het voortreffelijke boekje van M. Lesure, Lépante. La crise de
1'empire ottoman (Parijs, 1972) (Collection archives, 48), dat Guilmartin niet gezien
heeft. Ook worden andere publicaties gemist: het journaal van de galeislaaf Aurelio
Scetti en andere tijdgenoten, Journal de la Bataille de Lépante, Parijs 1956, uitgegeven
door F. Garnier; het leven van Uluq Ali paqa, Vita di Occhiali door G. Valente, Milaan
1960. Er ontbreekt meer, maar het zou onterecht zijn het ontbreken van een aantal
boeken in de bibliografie als een ernstig defect aan te merken van dit goede en zeer aan¬
bevelenswaardige werk betreffende de oorlogvoering ter zee.
A.H. de Groot.
HEIDE, G. D. van der, Scheepsarcheologie. Scheepsopgravingen in Nederland en elders
in de wereld. Naarden, A.J. G. Strengholt's Boeken, 1974. 507 blz. , geill. , foto's.
ƒ 89,-.
Wij hebben dit werk met gemengde gevoelens gelezen. Met zijn meer dan 500 bladzijden
wekte deze zware turf grote verwachtingen. Afgaande op de titel leek het erop dat de
scheepsarcheologie, in het bijzonder de opgravingen in hun geheel zouden besproken
worden. Aan deze verwachting werd wel voldaan, want er steekt in het boek heel veel
materiaal. Dit zal wel het opzet geweest zijn. Naar ons gevoel was dit echter te ambi¬
tieus. Er zijn inderdaad heel wat thema's aangesneden die in ruime zin inderdaad tot
de scheepsarcheologie behoren, maar de ondertitel van het boek maakt toch duidelijk dat
de nadruk op de scheepsopgravingen zou liggen? Was het dan wel nodig een aanloop van
70 bladzijden te nemen om de geschiedenis van de scheepvaart in Nederland te beschrij¬
ven? Als men deze opzet wil doortrekken, dan moet de geschiedenis van "elders in de
wereld" ook volgen. De auteur poogt dit dan ook wel te doen, maar in een dergelijke
reusachtige doolhof loopt men toch al gauw verloren. Men kan hier weinig anders dan
compileren. Het blijkt dan ook dat in het historisch relaas heel wat hiaten zitten, ter¬
wijl een aantal gegevens op zijn minst betwistbaar zijn.
In het tweede hoofdstuk van het boek komen wij bij het echte onderwerp van het boek
terecht, namelijk de "droge" opgravingen. Hier worden in het bijzonder de scheepsarcheo¬
logische en scheepsbouwhistorische vondsten van de 20e eeuw bekeken. Over de boomstamkano's wordt een lijn getrokken naar de opgeboeide en verder uitgebouwde kano's en
vaartuigen tot bij de echte schepen, zowel deze uit Skandinavië als die uit Duitsland,
Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Ook hierin kan men leemten aanwijzen, hoe¬
wel het begrijpelijk is dat men niet verplicht is tot het laatste stukje hout op te sommen.
Of men echter de "Wasa" als een droge vondst moet beschouwen is een kwestie van
standpunt. Men zou dit schip eerder bij de "natte" archeologie kunnen rangschikken, in
het volgende hoofdstuk. Daarin worden inderdaad onderwatervondsten besproken, volgens
de titel de onderzoekingen in Europa. Er is op dit gebied zeker stof genoeg voorhanden.
Het is dan ook weer vreemd een verhaal van ruim 20 bladzijden over de wrakken van de
westaustralische kust, van Kaapstad en van New York onder deze "europese" afdeling
aan te treffen.
Hoewel in het eerste deel de geschiedenis van de nederlandse scheepvaart al breedvoerig
werd besproken, werd het toch nog nodig gevonden geheel hoofdstuk IV te wijden aan de
scheepvaart in de Zuiderzee. Vermoedelijk is dit bedoeld als inleiding tot de hoofdstuk¬
ken V tot VIII waar de actieve scheepvaartarcheologie in het Zuiderzeegebied wordt
behandeld, in het bijzonder de opgravingsmethoden en het sedimentatieonderzoek, de
datering en dateringstechnieken, de aard van de gevonden voorwerpen en het verzamelen
en bewaren ervan. Het is duidelijk dat de auteur zich hier beter in thuis voelt dan in de
andere hoofdstukken. Deze hoofdstukken vormen dan ook het meest waardevolle van het
boek. De rest van het boek moet een soort inventaris vormen van wat elders - buiten de
Zuiderzee - werd gevonden. Hierbij verwijst de auteur naar talrijke auteurs en hun
mening wordt daarbij weergegeven, zelfs als deze in latere publicaties werd herzien of
tegengesproken. Een aantal gegevens is dan ook onjuist, althans achterhaald. Het is wèl
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een tekortkoming dat de in de tekst genoemde auteurs heel vaak niet in de literatuurlijst
terug te vinden zijn, zodat men niet kan nagaan waar een genoemde auteur zijn mening
heeft geuit of waar de oorspronkelijke versie van het verhaal zou te vinden zijn. Er is
een uitgebreid register opgenomen, uiteraard een onmisbaar instrument in een boek dat
een dergelijk breed gebied tracht te bestrijken. Uit het voorgaande mag wel blijken dat
de structuur van dit boek vrij verward is en overbelast.
De foto-illustratie is niet bijzonder origineel maar wel genietbaar te noemen. Hetzelfde
kan niet gezegd worden van de tussentekst lijnillustraties. Deze is bepaald stuntelig en
niet steeds aangepast. Als men over boeiers uit de 17e eeuw of vroeger spreekt moet men
hierbij geen boeierjacht uit omstreeks 1800 afbeelden en bij de tekst over de binnensche¬
pen verwacht men toch geen schokker?
J. van Beylen.
JENKINS, E.H., A history of the French Navy from its beginnings to the present day.
London, Macdonald and Jane's, 1973, 364 biz. , geill., £5.00.
Gedurende de laatste honderdvijftig jaar zagen verscheidene overzichtswerken aangaande
de franse marine het licht, schakerend van Troude via Lacour-Gayet, De la Gravière en
De la Roncière tot het recente werk van Nicolas; deze werden echter nooit vertaald, en
over het algemeen bleef de franse marine beter bekend als tegenstander dan als een onder¬
werp op zich. Speciaal voor iemand als deze recensent, die algemene marinegeschiedenis doceert in een vrijwel uitsluitend engelstalige omgeving, moet daarom een werk dat
pretendeert "the first History of the French Navy to be published in English" en "an inva¬
luable source of reference for historians and naval enthusiasts, and for all students of
French history" te zijn, wel bijzonder welkom zijn om het ontstellend gebrek aan kennis
en materiaal aangaande de niet-britse marines te verhelpen. Ongetwijfeld ook zou een
dergelijk werk grote waarde hebben voor allen die maar enigszins in marinegeschiedenis
in het algemeen geïnteresseerd zijn, en ik zou zelfs willen suggereren, dat een brits (of
enig ander niet frans) historicus, ook zonder direkt veel nieuw materiaal aan te dragen,
een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren tot de geschiedschrijving van een institutie,
die zo lang en zo hevig door haar eigen officieren overheerst is.
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: Jenkins heeft de boot gemist. Zeker,
zijn boek is het eerste engelse werk in zijn soort, en zal dit vermoedelijk nog wel een
hele tijd blijven, en het heeft als zodanig ongetwijfeld enige waarde, maar indien men
enigszins hogere maatstaven aanlegt, kan dit boek niet anders dan een grote teleurstel¬
ling worden genoemd. Een groot en principieel bezwaar ligt in de klassieke opzet van het
boek (ondanks de aanmoedigende opmerkingen van de uitgever op de omslag), en hierin
sluit ik mij geheel aan bij de kritiek van Dr. Bruijn in zijn bespreking van G. J. Marcus,
A Naval History of Britain, vol. 2 (Mededelingen no. 28, blz. 66-7). De nadruk, inder¬
daad bij uitsluiting van bijna alle andere zaken, ligt op de gevechtsactiviteiten van de
marine, zowel in de grote zeeslagen als in de minder spectaculaire gevallen van "gunboat
diplomacy" (hoewel deze term angstvallig vermeden wordt), terwijl men onvermijdelijk
ook bijzonderheden verneemt over het optreden te land van marine-officieren als Garnier,
die zo actief waren in de uitbreiding van het tweede franse wereldrijk. Hoewel vermeld
in de titel van een hoofdstuk, komt de kaapvaart er uiterst bekaaid af, en zelfs kwesties
die in direkt verband staan met het vechten, als taktiek en strategie, komen niet uit de
verf. Het zou erg interessant zijn geweest nu eens wat meer te horen over het merkwaar¬
dige strategische bord dat zovele franse admiraals voor het hoofd hadden, die zoals Mahan
reeds uitgebreid aantoonde, hun vloten leidden volgens het concept van het 'ulterior
motive'. Typisch voor Jenkins' stijl is zijn verklaring voor het gedrag van Duquesne bij
Solebay (1672): "Goodness alone know why he held his hand." Het is eventueel te verdedi¬
gen, dat er een noodzaak is voor een zuivere actiegeschiedenis van de franse marine,
maar zelfs die taak heeft Jenkins onvoldoende vervuld. Zijn beschrijvingen laten heel wat
aan duidelijkheid van uitdrukking en verklaring te wensen over en de essentiële punten
van verscheidene campagnes (b. v. het 'grand dessein' van Napoleon) zijn bepaald onvol¬
doende behandeld. Sommige slagen zijn nauwelijks te volgen zonder enige voorkennis, en
de weinige opgenomen diagrammen helpen niet in het minst. Zelden zal Trafalgar zo ver¬
ward en onduidelijk zijn uitgebeeld, en het is niet te verwonderen dat geen diagram van de
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(veeleisender) slag van de 13de Prairial (1 juni 1794) is afgedrukt.. Natuurlijk is niet
alles zwart, en bijvoorbeeld de beoordeling van Villaret-Joyeuse en de discussie van de
verwikkelingen rond de franse vloot in 1940-2 zijn aanvaardbaar en aantrekkelijk. De
moeilijkheid met Jenkins' boek is echter, dat hij niet heeft kunnen vermijden ruimere
kwesties aan te snijden; indien wij de omslag mogen geloven, was dit zelfs de bedoeling.
Zo komt hij er bij gelegenheid niet aan voorbij problemen en onderwerpen aan de orde te
stellen, als organisatie (zie b. v. Plate III: "The Great Administrators, Richelieu, Col¬
bert, and Choiseul"), materieel (de invoering van het gepantserde linieschip, of de plot¬
selinge verschijning van de carrier 'Béarn'), buitenlandse politiek (als in hoofdstuk XV,
"Two World Wars"), of bemanningen en officieren (zo is het interessant te vernemen,
dat Frankrijk in de 1740-er jaren dezelfde last had van overjarige admiraals als haar
tegenstanders) - maar nergens is er sprake van een systematische aanpak. Vaak gaat dit
gebrek verscholen achter een geforceerd luchthartige stijl: "Perhaps no European govern¬
ment, not even that of France after 1871, was so set upon the idea of sheer revenge as
that of Choiseul, until the advent of the very different Adolf Hitler. " (blz. 144) Deze aan¬
pak kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van enkele grepen uit de inhoud.
Daar de nadruk van het boek geheel op het oorlogsbedrijf van de marine ligt, zal het niet
verrassend zijn, dat een overmatig deel gewijd is aan de periode tot 1815: deze sectie
loopt tot blz. 281. Zoals reeds aangeduid vindt men hier geen fundamentele discussie
van buitenlandse politiek, handel en koloniën, ontdekkingsreizen en overzeese bases aan
de ene kant, en administratie, bevoorrading, sociale structuren enz. aan de andere.
Een beknopte bibliografie aan het einde van het boek vertoont ontstellende lacunes; zo
ontbreken P.W. Bamford's Forests and French Sea Power, 1660-1789 (1956) en biogra¬
fieën van Richelieu of Colbert. De discussie aangaande de 'ondergang' van de marine
gedurende de Revolutie wordt geheel gekenmerkt door verouderde clichés (nadruk op het
opheffen van het korps zee-artilleristen) en vooroordeel tegen de hervormingen van St.
André. Niet alleen heeft Jenkins verzuimd kennis te nemen van L. Lévy-Schneider's
klassieke biografie "Le Conventionnel Jean-Bon St. André" (1901), maar ook N. Hampson's helaas onvertaald gebleven (maar Jenkins leest frans) "La Marine de 1'An II,
Mobilisation de la Flotte de 1'Océan 1793-1794"(1959) is geheel aan hem voorbijgegaan.
De quasi-oorlog met de Verenigde Staten wordt afgedaan met een voetnoot, en nergens
wordt het belang van de revolutionnaire expansie van Frankrijk, en later die onder Napo¬
leon, over Zuid- en Noord-Europa voor de uitbreiding van haar zeemacht aangegeven.
Frappant in dit opzicht is Jenkins' klassieke opvatting, dat na 1805-7 "the naval war
therefore pursues henceforth a curious course in which convoy and search are two of the
main operations. Blockade by Britain was the third." (blz. 269) Hij mist geheel het punt,
dat deze blokkade niet alleen gericht was tegen een herleving van de continentale scheep¬
vaart, maar bovenal genoodzaakt door de voortdurende aanbouw van nieuwe schepen door
Napoleon, zoals aangegeven door R. Glover in zijn artikel 'The French Fleet, 1807-1814'
in het Journal of Modern History van 1967, of in zijn waarschijnlijk te laat verschenen
"Britain at Bay" (1973). De herstelde nederlandse marine van 1815 voelde maar al te
zeer de inferieure kwaliteit van speciaal het hout van Napoleon’s schepen, maar deson¬
danks bekleedde de vlootbouw een zeer prominente plaats in zijn totale strategie tegen
G r oot-Br ittanië.
Nog minder dan vóór 1815, kan de franse marine nS. die datum los gezien worden van
haar strategische, politieke en technologische achtergronden. In twee instanties van
wereldbetekenis is dit bijzonder duidelijk: de invoering van het gepantserde linieschip,
en de ontwikkeling van alternatieve niet-slagschip strategieën onder de zogenaamde Jeune
Ecole. Dupuy de LÖme en zijn creatie, de 'Gloire' worden in enkele zinnen afgedaan, en
nergens krijgen we zelfs maar het klassieke verslag van al Dupuy's eerdere plannen en
visies (hoewel Paixhans' premature ideeën uit de twintiger jaren wel vermeld worden).
J. P. Baxter's "The Introduction of the Ironclad Warship" (1933) en andere meer algemene
werken aangaande de ontwikkeling van het slagschip zijn ongeopend gebleven. De britse
riposte wordt samengevat in de volgende zin "Britain replied by the end of the next year,
1860, with the "Warrior", faster and larger but more vulnerable and less manageable."
Verder worden nog slechts incidenteel gegevens opgegeven aangaande een enkel schip,
zonder vergelijkingsmateriaal, of wat van even groot belang is, zonder een discussie
van de offensieve en defensieve kwaliteiten van ieder vaartuig. Het was niet alleen een
herleving van de "guerre de course", ditmaal door middel van de torpedo en de zeegaan65

de torpedoboot, die de Jeune Ecole rond 1880 naar voren zou brengen: ook de onzeker¬
heid wat betreft het incasseringsvermogen van het toenmalige linieschip leidde velen tot
twijfel aangaande de waarde van het linieschip en de ontwikkeling van alternatieve stra¬
tegieën. De Jeune Ecole is daarom zo belangrijk, omdat zij in Frankrijk de extreme
vertegenwoordigster van dit universele verschijnsel was, en direkt verantwoordelijk
voor de ontstellende verzwakking van de franse marine in de periode 1886-1905 (met
enige onderbrekingen). Jenkins behandeling van de ideeën van deze 'school' en hun in¬
vloed is ten enen male onvoldoende. Een indicatie hiervan is bijvoorbeeld zijn vraag, of
Frankrijk eventueel een onbeperkte duikbootoorlog zou hebben gevoerd als Duitsland in
de Eerste Wereldoorlog; een vraag, die men natuurlijk nooit definitief met ja of nee, kan
beantwoorden, maar waarover hij zonder enige moeite de geschriften van de Jeune École
zelf (bijvoorbeeld in de "Revue des Deux Mondes") had kunnen raadplegen: hij had dan
gezien, dat zij best tot dergelijke en ergere gruwelijkheden in staat zouden zijn geweest.
Niet voor niets was Italië's grootste vrees gedurende deze periode het platbombarderen
van haar havensteden! Deze sectie toont al evenzeer Jenkins' verwaarlozing van belang¬
rijk secundair materiaal, als Th. Ropp's artikel in E.M. Earle's "Makers of Modern
Strategy" (1943; of ook Ropp's Harvard Ph.D. van 1937), R. Mason's these "La Marine
franqaise lors de la crise de Fashoda 1898-99" (Parijs 1955), of ook het recente en
merkwaardigerwijs in het duits verschenen werk van V. Bueb "Die "Junge Schule" der
französischen Marine; Strategie und Politik 1875-1900”(1971). Admiraal Aube (minister
van Marine 1886-7) wordt vermeld, maar niet Fournier, de voorstander van grote pant¬
serkruisers. Geen enkele aandacht wordt besteed aan de ironie van Delcassé's opmerke¬
lijke carrière op Koloniën, Marine en Buitenlandse Zaken (waar hij in 1898 de Fashodaaffaire had op te lossen, waarvoor hijzelf aanzienlijke verantwoordelijkheid droeg, en
vanwaar de machteloosheid van de Franse vloot hem uiteindelijk tot de Entente Cordiale
dreef), terwijl het desastreuze ministerschap van Pelletan (1902-5) geheel over het hoofd
gezien wordt. Verbonden met deze kwesties was de late invoering van de Dreadnought in
Frankrijk (in 1914 slechts drie gereed!): nauwelijks genoteerd en nog minder verklaard.
Dit is een des te interessantere zaak, daar Frankrijk eerder dan haar overbuur begon¬
nen was met experimenten met geschutsvuur over langere afstanden dan de rond 1895
gangbare 1,000 meter (A.J. Marder, "British Naval Policy 1880-1904" (1940), blz. 384
- evenzeer afwezig van Jenkins' bibliografie).
Het zou niet moeilijk zijn meer lacunes en historische misvattingen aan te geven, die het
gevolg zijn deels van de te nauwe opzet, deels van een onvoldoende gebruik van de
bestaande literatuur. Als een ouderwets overzicht van de gevechtshandelingen zou men
nog enige vrede kunnen hebben met "A History of the French Navy", maar buiten dat
beperkte gebied heeft het werk maar weinig te bieden, dat niet reeds in het engels
beschikbaar is. De illustraties zijn (in tegenstelling tot de gevechtsdiagrammen) van
goede kwaliteit, maar men kan kritiek hebben zowel op de plaatsing (op aparte bladzijden,
ver weg van de relevante tekstgedeelten) als de selectie (bijvoorbeeld geen afbeelding
van een enkel schip tussen de 'Gloire' en de 'Richelieu'). Al met al een gemiste kans.
F.J.A. Broeze.
KENNEDY, R.W. . Elizabeth's admiral. The political career of Charles Howard, earl
of Nottingham, 1536-1624. Baltimore and London, The John Hopkins Press 1970, 354
blz., gelll. ,
Dit is een uitstekend boek voor wie de nadruk legt op de titel. Niet de historie van lord
Howard als een van Engeland's grote vlootvoogden, maar de man in zijn kwaliteit van
vooraanstaand politicus vormt het uitgangspunt van de schrijver. Evenwichtig opgezet,
geschreven in een vlotte stijl en steunend op authentieke bronnen, levert het werk een
belangrijke bijdrage tot onze kennis van dit tijdvak. Het beschrijft een unieke loopbaan
al was het enkel om haar tijdsduur, van een figuur die op latere leeftijd (hij was toen 49
jaar) aan het hoofd van de vloot werd geplaatst en dertig jaar lang in die functie zou
dienen. Een bekwaam en vlijtig bestuurder, een beraden en moedig aanvoerder treedt
ons tegemoet uit deze bladzijden; vóór alles getrouw aan zijn vorstin en aan de standaard
van eer en rechtvaardigheid, zoals die destijds werd verstaan, waarbij de arbeid voor
eigen profijt, wel eens grenzend aan corruptie, als vanzelfsprekend werd aanvaard.
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Geen papieren leider dus, wiens functie een sinecure was (zoals somtijds is betoogd),
maar een waarlijke "lord"-admiraal, wiens autoriteit niet werd betwijfeld, ook niet door
zijn grote ondergeschikten, als Hawkins, Drake en Frobisher, die zich nooit tegen zijn
leiding verzet hebben.
In die tijd toen het opperbevel, ook in de nederlandse verhoudingen, slechts een edelman
competeerde, die naar de feodale traditie van nature gezag bezat, was Howard al vroeg
voor dit ambt bestemd. Hij had in zijn jonge jaren gevaren, verschillende malen een
vloot aangevoerd en vier leden van zijn geslacht, onder wie zijn vader William, waren
lord-admiral geweest. Reeds in 1574 werd hij door velen beschouwd als de tweede man
op de vloot. Dienst in het leger en aan het hof hadden zijn vorming afgerond; een diplo¬
matieke missie naar Spanje werd voor hem een persoonlijk succes. Aangesteld tot hof¬
maarschalk, trad hij toe tot het "privy council", de kroonraad van Elizabeth, die het land
met dat lichaam bestuurde. Hij escorteerde Anjou naar Vlissingen en vergezelde wat
later Leicester, die hem als zijn opvolger aanbeval. Zijn grote dagen zouden beginnen
toen de krijg met Spanje uitbrak, waarbij de opbouw van de marine, het toezicht op de
handelsoorlog, de verdediging aan de wal en het bevel van de vloot in zee, tijdens de
tocht van de Armada en de expeditie naar Cadiz, in zijn handen waren gelegd. Howard
komt dan bij ons over als een verstandig, gematigd man, vriendelijk met veel "common
sense"; weliswaar praalziek maar niet van een ijdelheid, die in stijfkoppigheid ontaardt.
Steeds bereid tot overleg, kon hij een andermans mening aanvaarden als men hem wist
te overtuigen. Hij toonde goed organisatievermogen en een onwankelbaar zelfvertrouwen
vóór en tijdens deze campagnes. Met de lastige Franqis Drake en de andere onderbevel¬
hebbers ging hij bijzonder tactvol om en hij droeg voor het scheepsvolk zeer veel zorg.
Daarbij wist hij, als een der zéér weinigen, de gunst van Elizabeth te behouden en nadien
van haar opvolger, James, wat zeker een exceptie was. Zijn fout is dat hij zijn roem
overleefd heeft en aanbleef in een tijd van neergang van de engelse politiek en daarmee
van de oorlogsvloot. Daardoor is veel van wat hij volbracht heeft, toegeschreven aan
ondergeschikten met een grote reputatie, allereerst aan Hawkins en Drake.
Ingevolge zijn uitgangspunt geeft dit boek slechts ten dele bevrediging aan de liefhebber
van het zeewezen, die zijn vizier nu eenmaal gericht heeft op Howard als zeeman en
militair. Het is ook kennelijk niet geschreven door een maritiem geschiedkundige en
loopt daarom vrij oppervlakkig heen over details van oorlogsvoering, zeemanschap en
navigatie. Hoewel de auteur uit het werk van Waters, The art of navigation in England
(etc.), enkele namen geeft van schrijvers, die aan lord Howard hun boeken opdroegen
met een vleiend commentaar, gaat hij voorbij aan diens conclusie's. Deze maken de
admiraal tot een zeer ervaren zeeman "apt in all weathers" en een geschoold navigator,
als uitzondering onder de edellieden. Toen de "Spieghel" van Waghenaer uitkwam, die
een nederlands ambassadeur aan de koningin vereerde, zag Howard dadelijk zijn beteke¬
nis en dreef in het "privy council" door dat de tekst door Ashley vertaald werd. Hij had
met zijn vlaggeschip al ontdekt dat de toenmalige beschrijving van zeegaten in Het Kanaal
niet deugde. In 1593 organiseerde hij de beboeiing, de bebakening en het baggeren van de
Thames met ware "statesmanlike ability", door zijn functie en inkomsten daaruit af te
staan aan Trinity House.
Men wordt evenmin veel wijzer inzake Howard's krijgskundige inzichten, over zijn strate¬
gie en tactiek tijdens de strijd met de Armada. Zeker is wel, dat tenslotte het opwachten
van de vijand in Het Kanaal, het offensief "h base géographique", niet van hem afkomstig
is. Hij wilde de vijand tegemoet gaan, juist als Drake, en instrueerde hem overeenkom¬
stig. Ook zijn tactiek van op afstand blijven, de vijand met het geschut te beschadigen en
een entering te voorkomen, werd door allen onderschreven. Dat hij onder de franse kust
de leiding tijdelijk liet schieten om persoonlijk met zijn schip een grote Spaanse galjas
te veroveren lag in het gedragspatroon van een ridder en werd dus door niemand euvel
geduid.
In dit verband zij nog aangestipt dat Kennedy blijkbaar zijn achtergrond uitsluitend ont¬
leend heeft aan engelse bronnen. De rol van de Nederlanders komt daardoor nimmer uit
de verf, al verwijst de schrijver meermalen naar het uitstekende werk terzake van zijn
landgenoot Garrett Mattingly. Namen of daden van hollandse aanvoerders worden dan ook
niet vermeld. Nimmer klinkt een woord van waardering voor de kleine bondgenoot, voor
wat hij tegen de vijand presteerde, ook niet bij de tocht naar Cadiz, waar de onzen een
droevig figuur slaan. Anderzijds is de bevrijding van Holland geheel te danken aan engel67

se hulp, dat wil zeggen aan Leicester en de zijnen. Waaraan die opvatting is ontleend,
blijft voor het merendeel verborgen; het notenapparaat is beperkt en een bibliografie ont¬
breekt.
Kortom een belangwekkende studie, maar het standaardwerk over Howard, als Elizabeth's
admiraal, zal nog geschreven moeten worden.
H.A. van Foreest.
MARITIEM JOURNAAL 74. Jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op
maritiem gebied voor Nederland en België. Bussum, De Boer Maritiem, 1974, 296 blz. ,
ge ill., ƒ45,—.
De redactie wil de behoefte aan informatie en documentatie op maritiem gebied tegemoet¬
komen èn voor de vakman èn voor de leek. De huidige ontwikkelingen staan bij dit streven
voorop. In de artikelen over de scheepvaartmusea en de scheepsarcheologie is dit streven
eveneens gevolgd; de voornaamste stroming van onze tijd en de huidige stand van zaken
worden erin behandeld. Onder het hoofd "een terugblik" echter had naar onze mening de
vraag beantwoord moeten worden naar de resultaten van de geschiedbeoefening op mari¬
tiem gebied in 1973. Wellicht zou dit meer werkelijke informatie hebben opgeleverd dan
de elders in dit boek geplaatste "lijst van recente maritieme uitgaven" die sterk histo¬
risch is getint doch op auteursnaam is gerangschikt en dus ontoegankelijk is voor allen,
die naar een onderwerp vragen. Er zijn trouwens in het boek meer symptomen aan te wij¬
zen van moeilijkheden bij het zoeken naar een vorm, die beantwoordt aan het begrip
"snel beschikbaar zijn", dat inherent is aan het van de laatste jaren daterende gecombi¬
neerde begrip informatie èn documentatie. Dat men in een jaarboek als dit niet de alfa¬
betische vorm kan volgen van de maritieme encyclopedie (al zoekt de uitgave hierbij wel
aansluiting), is te begrijpen, maar wij achten de inhoud toch wel slecht geleed. Zo vinden
we "zeerechtconferentie" verstopt in "korte maritieme aantekeningen", terwijl een zelf¬
standig hoofdstuk "voorschriften" (?) is gemaakt van "Intergouvernementele maritieme
consultatieve organisaties" waarvan de schrijver zelf zegt dat dit een volkenrechtelijke
organisatie is. Behalve "de wereld van de werven" vinden we "belgische rederijen en
werven". Hydrografie en navigatie hadden naar onze mening bij elkaar moeten staan en
zo is er meer. Doch er zijn erg welkome documentaire gegevens in het boek te vinden,
en de redactie heeft zichzelf tekort gedaan door de afgebeelde handels- en rederij vlaggen
en -schoorstenen niet in de inhoud te vermelden.
Het voorwoord van de directeur-generaal van scheepvaart is opmerkelijk.
R.E.J. Weber.
MOLEN, S.J. van der. Profiel van een waterland. Bussum, De Boer Maritiem, 1974,
96 blz., geill., ƒ 24,50.
De relatie van Friesland met zijn binnenwateren en de zee te tonen aan de hand van beeld¬
materiaal was het oogmerk van de auteur, bekend door andere publicaties over het varen¬
de verleden van zijn provincie. Hij verzamelde daartoe prenten en schilderijen, in fries
bezit en vervaardigd in de 18de en eerste helft van de 19de eeuw. Hij voorzag dit mate¬
riaal van uitvoerig en goed commentaar, zich daarbij baserend op de bestaande literatuur.
Een wetenschappelijke verhandeling streefde hij niet na. Van der Molen is in zijn opzet
uitstekend geslaagd. Het is een aantrekkelijk boekje geworden, dat zich gemakkelijk laat
doorbladeren en lezen.
Van der Molen geeft eerst impressies van scheepstypen en van de scheepsbouw, daarna
van steden langs de Zuiderzee met hun zeevaart en verder van enkele in het binnenland
gelegen steden en dorpen. Lemmer, Hindeloopen, Harlingen bijvoorbeeld komen zo ter
sprake, maar ook Woudsend en Grouw. Aan de palinghandel op Londen van Gaastmeer,
Heeg en Workum en aan het hardzeilen - al sinds het midden van de 18de eeuw in kranten
vermeld - worden twee aparte hoofdstukken gewijd.
De aanwezigheid van beeldmateriaal bepaalde grotendeels de inhoud van het boek. Daar¬
door werd voorbijgegaan aan het feit, dat nog diverse andere plaatsen als bijvoorbeeld
Warns en Molkwerum ten nauwste bij de zeevaart betrokken waren. Een uitvoerige lite-

ratuurlijst besluit het boek, een gedetailleerde verantwoording van de herkomst der
illustraties ontbreekt.
J.R. Bruijn.
MOLEN, S.J. van der (inl.), F.C. enC.J. Jaski: Met barken en klippers de wereld
rond. Bussum, Unieboek, 128 blz., geill., ƒ 17,50.
Het feit dat slechts een beperkt aantal reisbeschrijvingen van Nederlandse zeereizen uit
de vorige eeuw beschikbaar is, gaf Unieboek aanleiding tot het opnieuw uitgeven van een
tweetal memoires die respectievelijk in 1879 en 1855 het licht zagen. Het gaat hier om
'Herinneringen uit mijn vijf-en-twintig-jarige loopbaan als scheepsgezagvoerder aan
mijne kinderen verteld' door C. J. Jaski, en 'Aanteekeningen op mijn Reis om de wereld
in de jaren 1851 en 1852 met het barkschip "Baltimore" ' door F.C. Jaski, eveneens
gezagvoerder en een oom van eerstgenoemde.
Beide reisbeschrijvingen - door deze uitgave in één band verenigd - worden door S.J.
van der Molen ingeleid, waarbij hij het door een beknopte levensbeschrijving van de
beide Jaski's de lezer mogelijk maakt de memoires in hun tijd te plaatsen. Hierdoor win¬
nen deze duidelijk aan diepte. De beschrijvingen zelf geven in sobere bewoordingen
interessante informatie over het reilen en zeilen in die tijd, waarbij men wel moet
bedenken dat dit momentopnamen uit de geschiedenis van de zeilvaart betreffen. Het
boekje is passend geïllustreerd met foto's van beide zeelieden, van enkele schepen waar¬
op zij gevaren hebben, van enkele havens en van enige relikwieën.
De enige bedenking tegen deze uitgave kan zijn het feit, dat niet de oorspronkelijke spel¬
ling is gebezigd, maar dat de uitgever gemeend heeft deze enigszins te moeten moderni¬
seren.
E. A. de Vries.
MONDFELD, W. zu. Ruder hart backbord! WUrzburg, Arena Verlag, 1974, 145 blz.,
geill.
In dit boek beleven wij de vierdaagse zeeslag aan boord van het engelse fregat de
"Unicom". Het verhaal van de slag wordt gebracht in een sterk geromantiseerde vorm,
waarbij aan de verbeelding geheel de vrije loop wordt gelaten. Zo neemt men af en toe
een kijkje bij de Hollanders, en om een voorbeeld te geven citeren wij op blz. 83:
"Verflucht! Adriaen Bankert schlug mit der Faust wtltend auf die Relung". Dergelijke
tafereeltjes zijn in het boek schering en inslag; zie bijvoorbeeld blz. 120 waar "de
Ruyter tobte", "Cornelis Tromp fluchte" en "schimpfte zusammen mit Jan Cornells van
Meppel und Adriaen Bankert", en "Jan de Liefde meckerte Uber Tromp en van Meppel".
Dit alles zou, hoe kinderlijk het is, nog te verteren zijn, ware het niet dat er in het
boek talloze slordigheden staan, bijvoorbeeld op blz. 31: "M.A. de Ruyter, General
admiral und Stadthalter der Vereinte Provinzen"; op blz. 32: "Cornelis Tromp, Admiralleutnant von Holland und Ostfriesland", op blz. 69 is Meppel "Konteradmiral" en Aert
van Nes "Vice-admiral". De "Seeschlagt der vier Tage bleibt unentschieden" en in de
derde engelse oorlog "werden die Englander bei Schooneveldt und Texel geschlagen und
siegen in der Solebay": toch wel een erg eenvoudige voorstelling van zaken. In 1781:
"die Englander unter H. Parker besiegen die Hollander", zo luidt het oordeel over Doggersbank. Onder de belangrijke krijgsverrichtingen in de jaartabel komen de tocht naar
Chatham en La Hogue niet voor.
Het boek is keurig uitgegeven en van vele tekeningen, goede illustraties en situatieschet¬
sen voorzien, maar toch kan dit boek geen aanwinst voor de maritieme literatuur
genoemd worden.
C.A. Nierstrasz.
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PETREJUS, E.W., Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw. Bussum,
De Boer Maritiem, 1975, 159 blz., ge ill., ƒ 48,-.
Als sociaal-economische pendant van zijn "Nederlandse zeilschepen in de negentiende
eeuw" is nu, twee jaar na zijn overlijden, Petrejus' laatste werk verschenen. Veel min¬
der dan het eerste deel, dat het zeilschip zelf tot onderwerp had, kan "Het schip vaart
uit" pretenderen een oorspronkelijke, laat staan 'definitieve' studie te zijn. Petrejus
heeft geen nieuw bronnenmateriaal gezocht of gebruikt, maar op grond van de bestaande
litteratuur, en vooral ook door een uitgebreid benutten van de getuigenverklaringen afge¬
legd bij de grote Enquête van 1874, geeft hij een gedegen en verantwoord beeld van de
Nederlandse koopvaardij. Deze selectie van bronnen brengt natuurlijk wel een zekere
eenzijdigheid met zich mee, waarin veruit de meeste ruimte gewijd is aan de Oost-Indische vaart,'en speciaal de periode 1840-1870. Noch de kust- en europese, noch de
transatlantische vaart worden behandeld. Wèl krijgt men het over-bekendê verhaal van
de (zeer weinige) grote zeilschepen na 1870.
Vooral de grote sectie, die gewijd is aan de levens- en werkomstandigheden van de
schepeling, is een waardevol overzicht. Het aankweken van een stand van bekwame zee¬
lui was niet een van de minste zorgen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, wier
naam en politiek natuurlijk over veel bladzijden, zoals over de gehele enquête van 1874,
zweeft. De behandeling van het rederijbedrijf doet soms wel eens wat fragmentarisch
aan, wat gezien de natuur van het gebruikte materiaal wellicht niet onvermijdelijk was.
Een hoofdstuk over de kostprijs van schepen, dat Petrejus nog niet geschreven had, is
door de uitgever gepresenteerd in de vorm van aantekeningen, wat ook wel te billijken
is. Soms wreekt zich bij deze laatste onderwerpen, meer dan bij de bespreking der
sociale aspecten, de zwaarte van het enquête-materiaal. Wellicht was, zoals werd aan¬
gevoerd, onder de omstandigheden van 1874, de partenrederij niet meer de aangewezen
ondernemingsvorm om de Nederlandse zeilvloot weer op te beuren (hoewel men dit op
zich al zou kunnen bestrijden), men kan er toch zeker niet aan voorbijgaan te erkennen,
dat'deze manier van kapitaal aantrekking een bijzonder belangrijke rol had gespeeld bij
de enorme groei van de Nederlandse grote koopvaardij in de ongeveer halve eeuw tot
1860.
Mede door de talloze illustraties is "Het schip vaart uit", ondanks de hoge prijs, een
aantrekkelijk werk voor het algemeen publiek, te meer daar veel van de gebruikte litte¬
ratuur slechts in bibliotheken of met moeite antiquarisch beschikbaar is.
Wellicht is dit de beste plaats om een kleine misvatting recht te zetten, die eens haar
plaats in de geschiedschrijving gevonden heeft, en sindsdien in ieder werk (hier op blz.
114) herhaald is. Willem Ruys' ijzeren schoenerbrik 'Industrie' is in 1853 van Hong Kong
wel degelijk in Port Phillip (Melbourne) aangekomen, namelijk op 27 december. Op 7
maart 1854 vertrok kapitein Jacobus van Dijk naar Sydney, waar hij na een kleine week
aankwam. Vermoedelijk vond hij daar maar een gedeeltelijke lading, want op 20 april
zeilde hij weer uit, terug naar Melbourne (New South Wales, Maritime Services Board,
4/7735). Het was op deze overtocht dat het schip verdween zonder een spoor na te laten,
ook niet in de annalen van de scheepsrampen in Bass Strait, zodat de 'Industrie' ver¬
moedelijk reeds spoedig na het vertrek van Sydney vergaan is.
F.J.A. Broeze.
REUCHLIN, H. , Zeil strijken — stoom op. Rotterdam/'s-Gravenhage, Nijgh & van
Ditmar, 1975 (reeks Roterodamum, deel 29), 99 blz. , geill., ƒ 7, 50.
De geschiedenis van de Nederlandse stoomvaart in de negentiende eeuw is bepaald geen
onbeschreven blad. Vooral de uitgebreide studies van M. G. de Boer hebben er veel toe
bijgedragen, dat de ontwikkeling van de meeste grote rederijen in min of meer detail
bekend is en namen als Roentgen en Van Vlissingen gemeengoed zijn geworden. Toch
zijn er nog wel wat hiaten te constateren, speciaal wat betreft het gebeuren in Rotter¬
dam. Het voorliggende boekje van Reuchlin heeft de verdienste ons inzicht te bieden in
één van deze weinig bekende episodes, die van de mislukte Rotterdamse stoomvaartplannen in de 1850er jaren. Hoewel later in de decade ook de vaart op Indië ter sprake kwam,
betreft het hier voornamelijk de pogingen van de Rotterdamsche Amerikaansche Stoom¬
vaart Maatschappij (1850-55) een lijndienst op Noord-Amerika te openen.
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Rond dit centrale thema (behandeld op blz. 30-49) is op een ruim canvas de historische
context geschetst en wordt een kort overzicht gegeven van de volgende jaren, totdat uit¬
eindelijk in 1873 de 'Brug over den Oceaan' in het leven geroepen werd. Diverse interes¬
sante zaken worden hierbij naar voren gehaald, als scheepsfinanciering, waarbij sugges¬
ties worden gedaan aangaande de nauwe relatie tussen scheepsbouw en rederij in de zeil¬
vaart (zie speciaal voetnoot 52, met een opgave van de scheepsparten in het bezit van
scheepsbouwer Cornells Smit bij diens overlijden in 1858). Het is overigens twijfel¬
achtig of in Engeland ooit scheepshypotheken werden gebruikt in de vroege stoomvaart,
terwijl men ook het open karakter van de engelse stoomvaartmaatschappijen niet moet
overschatten. Zo werd het aandelenkapitaal van de P & O pas in de 1870er jaren in kleine
coupures verdeeld en wijd verspreid, terwijl Cunard pas een tiental jaren later hetzelfde
lot onderging. De maatschappij-vorm werd gekozen vanwege de omvang en aard van de
onderneming en het belang van het verkrijgen van een charter, niet alleen om de finan¬
ciering te vergemakkelijken. Veel van de documentatie in deze inleiding is afkomstig van
de Enquête van 1874, wat het beeld van een kwart eeuw eerder wel eens wat te somber
doet uitkomen.
De hoofdmoot van Reuchlin's boekje is opgebouwd uit tot nog toe onbekend materiaal,
voornamelijk de overgebleven papieren van de R. A.S.M. in het archief van de Holland
Amerika Lijn. De lezer krijgt een uitstekend inzicht in de (te) grote problemen die de
initiatiefnemers en commissarissen te overwinnen hadden en die tenslotte tot de misluk¬
king van hun plannen voerden. Duidelijk worden de kortsluitingen tussen bedrijfsleven en
een onwillige liberale regering (die tenslotte toch al steun verleende aan de Rhijnspoorweg, telegraafaanleg en Cores de Vries' Indische stoomvaart) en de verlammende riva¬
liteit van Amsterdam belicht. Centraal probleem was dat van de door de regering te ver¬
lenen steun, zonder welke transoceanische stoomvaart commercieel niet haalbaar was.
Zowel om deze kwestie in het juiste licht te plaatsen, als om een vergelijking met buiten¬
landse ondernemingen mogelijk te maken, was meer cijfermateriaal wenselijk geweest.
Het zou interessant zijn de gedetailleerde calculatie van de R. A.S.M. bij de hand te heb¬
ben, evenals ook nadere opgaven aangaande het verwachte passagiers- en vrachtvervoer.
Het centrale belang van het landverhuizersverkeer wordt nadrukkelijk gesignaleerd,
maar dit had geïllustreerd kunnen worden met cijfers omtrent de totale stroom emigran¬
ten uit Noord-Europa, de transito-passagiers die door Rotterdam reisden en in Engeland
pas een transatlantisch zeil- of stoomschip betraden, of ook het aantal dat in Nederland
scheep ging naar Amerika. Het was juist op de golf der toenemende emigratie vanuit
Noord-Europa, dat zich in die jaren in de Atlantische stoomvaart zelfs ongesubsidieerde
maatschappijen (als de Inman-Lijn of enige jaren later de Hamburg Amerika Lijn) kon¬
den ontplooien. Evenzeer had ik graag wat meer vernomen over de achtergronden van de
initiatiefnemers en aandeelhouders van de R. A.S. M. Lang niet allen waren cargadoors
en bijvoorbeeld Serruys was een zeilreder van formaat (zie ook voetnoot 86, waarin wel
de functies worden gegeven van de ondertekenaars van een Amsterdams stoomplan). Op
die manier had de episode van de R. A.S. M. wat nauwer ingepast kunnen worden in de
historische mise-en-scene van de inleidende hoofdstukken, en had men wellicht wat
meer over de drijfveren van de kapitaalverschaffers kunnen vernemen of speculeren.
Het vragen van een rentegarantie van 4% op het te storten materiaal (wegneming van het
investeringsrisico dus) duidt inderdaad op een minder vertrouwen in de goede afloop dan
dat waarvan zoveel prospectussen blijk gaven, maar de stelling dat "alles meer af hing
van een locaal betoon van daadwerkelijke burgerzin dan ... de verwachting (van) grote
dividenden" stelt de Rotterdamse kapitalisten toch wel in een wat te altruïstisch licht.
Niet voor niets was directeur Van Oordt tevens directeur van de Nederlandsche Stoom¬
boot Maatschappij!
De bovenstaande opmerkingen moeten duidelijk gezien worden in de geest van '1'appétit
croït en mangeant': al met al is "Zeil strijken — stoom op", mede door de levendige
stijl, een interessant en stimulerend boekje.
F.J.A. Broeze.
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TANGELDER, F.B.M. , Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing,
1585-1602. Den Haag, Nijhoff, 1972, 327 biz. , ƒ 31,20.
Het plaatsje Elbing (thans Elblag) ligt aan de gelijknamige rivier, vroeger in Pruisen,
thans in het oosten van Polen. Het heeft via de Westfriese Haf een.verbinding met de
Oostzee, die wegens ondiepten vaak moeilijkheden voor de scheepvaart opleverde. Het
trok, voorzover de schepen niet te veel diepgang hadden, handelsverkeer uit vele plaat¬
sen aan. Voor het onderhoud van de havenwerken aldaar werd het scheepsverkeer, even¬
als in andere Pruisische plaatsen, belast met een paalgeld (portorium) van aanvankelijk
twee pfennig per elke mark in- of uitgevoerde waarde. Het woord paalgeld is later ver¬
drongen door pondgeld. De registratie van de inning van deze gelden is voor een aantal
jaren, namelijk 1585-1587, 1594, 1596-1597, 1599-1602 in het archief van Danzig
bewaard gebleven. Van de hierin genoteerde schepen (1697) waren de meeste uit Enge¬
land (694) en Nederland (634) afkomstig.
De in 1970 overleden directeur van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Dr. F.B.M.
Tangelder, heeft de Nederlandse rekeningen uit deze registers bewerkt en uitgegeven.
Weliswaar waren de Nederlandse schepen tot 1748 van het betalen van het portorium vrij¬
gesteld, voorzover het Nederlandse waar betrof, maar hun schepen en inhoud werden
toch genoteerd. De vracht werd wel belast als de bevrachters geen Nederlanders waren.
Opvallend in deze rekeningen is het grote aantal schepen uit Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Terschelling dat op Elbing voer. Het aandeel van Nederlandse schippers in bui¬
tenlandse bevrachting komt duidelijk naar voren, ook al blijkt niet welk aandeel bijvoor¬
beeld de Engelsen hierin hadden. Omdat de hoogte van het te betalen pondgeld afhanke¬
lijk was van de waarde der vervoerde goederen geeft deze uitgave ook een indruk van de
prijzengeschiedenis.
De lezer wordt bij het lezen van deze 16de eeuwse Duitse registers bijgestaan door uit¬
voerige verklarende woordenlijsten van goederensoorten, maten en gewichten en plaats¬
namen, terwijl alfabetische registers op de namen van schippers en bevrachters, inge¬
voerde en uitgevoerde goederen, plaats- en scheepsnamen de bestudering van dit onder¬
werp vergemakkelijken. In een uitvoerige inleiding gaat dr. Tangelder in op de geschie¬
denis van het pondgeld in het Oostzeegebied. De pondtolregisters van de veel belangrijker
stad Danzig zijn in Warschau en Parijs in bewerking. Het nu verschenen deel was aan¬
vankelijk bestemd voor de serie Bronnen voor de geschiedenis van de Oostzeehandel
1585-1702 van de R. G. P. , maar is nu als eerbetoon aan de overleden schrijver als een
apart boekwerk verschenen.

"Papier is soms geduldig: uitvinders en hun ideeën", het zijn alle vlot populair geschre¬
ven hoofdstukken. Het is een stijl die beslist bij een groot publiek zal kunnen aanslaan.
Mede daarom heeft Werkman er dan ook vanaf gezien, neem ik aan, om de bronnen van
zijn geschrijf te vermelden. Dit is betreurenswaardig, daar de herkomst van zeer
grote stukken beslist vrij eenvoudig op te sporen is. Zo is het hoofdstuk "Strandroof etc."
vrijwel geheel overgenomen uit het artikel van H. Th. de Booy (1966) in de Reddingboot,
nr. 101, blz. 4245-4251; het hoofdstuk "Geneeskundige adviseurs, etc. " uit het anonieme
artikel in de Reddingboot 1971, nr. 111, blz. 4743-4749; het hoofdstuk "De uitvinders
etc. " uit het artikel van H. Th. de Booy (1943) in de Reddingboot nr. 56, blz. 1962-1966
(met alle illustraties!).
Dat Werkman deze artikelen uit "De Reddingboot" heeft gebruikt is verstandig, ver¬
standiger ware het om dan tevens de bronnen te vermelden. Het doet in feite vreemd aan,
dat een foto van Mees Toxopeus door de Booy gemaakt keurig verantwoord wordt (twee¬
maal), terwijl van zijn honderden en honderden gebruikte zinnen geen gewag wordt
gemaakt.
Samenvattend is het een boek dat beslist van de verschillende facetten van het reddingwezen een goede indruk geeft. De foto's zijn ronduit zeer goed, de kleurenfoto's prachtig.
Een geschiedenis van ons nationale reddingwezen gedurende de laatste 150-jaar is het
echter beslist niet.
S. J. de Groot.

J. Temminck.
WERKMAN, E., en C. v.d. Meulen, Redden. Amsterdam, Ploegsma, 1974, 180 blz. ,
geill., ƒ 34,50.
Het boek "Redden" is uitgegeven in samenwerking met de KNZHRM en de KZHRM ter
gelegenheid van hun 150-jarig jubileum. De eerste auteur is verantwoordelijk voor de
tekst, de tweede voor de illustraties. Een groot aantal foto's is door van der Meulen zelf
gemaakt. Het zijn prachtige foto's, vele zullen niet geheel nieuw zijn voor de leden van
de bovengenoemde reddingmaatschappijen. Regelmatig treffen wij deze foto's aan in bij¬
voorbeeld "De Reddingboot", maar in^deze vorm zijn ze prettig om te bezitten. De oudere
foto's komen uiteraard uit verschillende archieven of particuliere verzamelingen. Van de
herkomst is keurig verantwoording gegeven op de laatste bladzijde van het boek. Slechts
één foto doet mij vreemd aan in het boek, die op bladzijde 132 "Een helpende hand: rijks¬
politie te water". Vissers zullen het afgebeelde nauwelijks als zodanig ervaren, wij zien
hier twee agenten bezig met de maaswijdte-controle op het Ijsselmeer! Meer zorg had
besteed kunnen worden aan de onderschriften van de foto's. De weinige die er staan zijn
vaak overbodig en waar ze ontbreken zijn ze nu juist gewenst, bijvoorbeeld op bladzijde
30-31: "Links: Oud wrak op het strand. Rechts: Barend van Spreekens", terwijl niet
iedereen bijvoorbeeld de foto tegenover bladzijde 39 als de haven Scheveningen zal her¬
kennen. Het boek is in een twintigtal hoofdstukken van verschillende lengte verdeeld,
zoals "Van strandroof tot het redden van schipbreukelingen", "De reddingsmaatschappijen
in de eerste jaren na de oprichting", "Duizenden keren werd de zee verslagen", "Het
wakend oog: de kustwacht", "Geneeskundige adviseurs: de Radio Medische Dienst",
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Nieuwe boeken en artikelen.
Zie voor de volledige titels van de hieronder in afgekorte vorm aangeduide tijdschriften:
Mededelingen nr. 29 (oktober 1974) blz. 54.
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